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Afgørelse om at regulering af et drænsystem i H/F Syvendehus ikke er 

omfattet krav om miljøvurdering 
 

Herlev Kommune meddeler hermed, at regulering af et drænsystem i H/F 

Syvendehus på Gammel Klausdalsbrovej 587 ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i 

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.  

 

Oplysninger i sagen 

Herlev Kommune har den 23. november 2018 modtaget anmeldelse om regulering 

af et drænsystem i H/F Syvendehus på Gammel Klausdalsbrovej 587, matr. 13b 

Hjortespring.  

 

Projektet omfatter nyetablering af 2 ledningsstrenge med pumpebrønde for dræn og 

vand fra terræn. De nye ledninger og brønde erstatter 2 ældre drænledninger. 

Ledningsstrengene får afledning til en grøft med forbindelse til Sømosen og 

Harrestrup Å. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1.  

 

Herlev Kommunes vurdering 

Herlev Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens krav 

om screening for, om hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet. 

Dette da vandløbsregulering er anført i lovbekendtgørelsens bilag 2, punkt 10f.  

 

Herlev Kommune vurderer på baggrund af sagens oplysninger i bilag 1, at projektet 

ikke vil få væsentlig påvirkning på det omgivende miljø. Hverken etablering af de 2 

nye ledningsstrenge med dræn eller ændret afledningsmønster fra til det nedstrøms 

vandsystem vurderes at få væsentlig påvirkning af miljøet. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan for så vidt angår de retlige forhold påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens 

udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

indenfor arealanvendelsen. Klagefristen er senest 4 uger efter offentliggørelsen, det 
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vil sige seneste 25. december 2018.  Nærmere klagevejledning findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk 

Et eventuelt søgsmål vedrørende VVM-pligt skal indbringes for domstolene inden 6 

måneder efter offentliggørelsen af denne afgørelse. 

Offentliggørelse 

Afgørelsen er annonceret på www.herlev.dk/afgørelser den 27. november 2018.  

Godkendelse efter vandløbsloven  

Herlev Kommune har samme dato som denne afgørelse godkendt 

reguleringsprojektet efter vandløbslovens bestemmelser i særskilt afgørelse. 

 

 

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Herlev Kommune på tlf. 

44 52 64 82 eller sende en mail til kris.omann@herlev.dk. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kris Ømann 

Herlev Kommune - Center for Teknik og Miljø 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 Bilag 1: Anmeldelse af miljøvurderings-screeningspligtigt projekt. 

 

 


