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Herlev Bygade 90 • 2730 Herlev

HOFOR Spildevand Herlev A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Rikke Linding Berg

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 
Smededammen

Herlev Kommune giver hermed HOFOR Spildevand Herlev A/S (i det 
efterfølgende benævnt HOFOR), dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 31, til 
at oprense sediment fra Smededammen, beliggende på Smedeholm 4, 2730 Herlev, 
matr. nr. 22, Herlev. 

Dispensationen gives på følgende vilkår

1. Oprensningen skal udføres som beskrevet i ansøgningen af den 16. juli 
2018., jf. bilag 1 og HOFORs interne vilkår for oprensningsarbejdet.

2. Oprensningen skal ske i perioden 1. oktober til 1. marts. 
3. Der må ikke graves i søens fast bund.
4. Søens brinker og træfaskiner må ikke opgraves. 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb 7. december 20182.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er 
meddelt3.

Dispensationen gælder kun i forhold til naturbeskyttelsesloven og de interesser, 
som denne lov varetager.

Baggrund 
Ingeniørfirma Thomas Aabling Vandmiljø har på vegne af HOFOR den 16. juli 
2018 søgt Herlev Kommune om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 
oprensning af sediment i Smededammen på Smedeholm 4. 

1 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskytelsesloven), lovbek. Nr. 1122 af 03. september 2018, § 65, 
stk. 2.
2 Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7
3 Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2
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Søen fungerer som regnvandsbassin, og kapaciteten er i dag kun ca. 50 %, idet der 
ligger 60-100 cm bundfældet sediment. For at opretholde en effektiv 
sedimentfjernelse fra regnvandet på ejendommen inden udledning til nedstrøms 
recipient, ønsker HOFOR at oprense bundsedimentet fra søen. 

Projektbeskrivelse
Der er i dag 200-300 m3 bundsediment i Smededammen, som skal renses op. 
Oprensningen vil ske ved midlertidigt at pumpe vandet fra søen og derefter grave 
sedimentet op. 

HOFOR har analyseret indholdet af tungmetaller, PAH-er og oliekomponenter i 
Smededammens bundsediment. Resultaterne viser, at indholdet af de forurenende 
stoffer er lavt og samlet klassificeret som ren klasse 0-1 jord i henhold til 
Sjællandsvejledningen4. Sedimentet vil blive analyseret yderligere for hver bortkørt 
30 tons, som ved normal jordflytning, og bortskaffes til kontrolleret afvanding 
/deponi. 

HOFOR oplyser, at der i dag findes en plast-membran i bunden af søen, under 
sedimentet. Membranen fjernes, idet den giver udfordringer ved at der 
lejlighedsvis at dannes luftbobler under membranen, så den løftes. Såfremt der 
ikke er fast ler-bund under membranen, vil HOFOR tilkøre ler. Såfremt der findes 
en fast bund i søen vil denne bibeholdes. I begge tilfælde vibreres og stampes, 
materialet, for at sikre at bunden er tæt. 

Efter endt oprensning åbnes tilløbet til søen igen, hvorved vand naturligt tilføres 
ved regnvejr. 

Lokalitetsbeskrivelse
Smededammen er ca. 360 m2 stor sø beliggende på matrikel nr. 2a, Herlev. 
Ejendommen ejes af HOFOR Spildevand Herlev A/S. Søen fungerer som 
regnvandsbassin og ligger omkranset af fast SF-sten belægning. Søen er faskinsat 
med lodrette træ-faskiner.

I marts 2018 blev søens ind- og udløb reetableret i forbindelse med renovering af 
ejendommen, jf. dispensation af 7. december 2017. Regnvand fra tagene af de nye 
bygninger ledes derfor nu via et sandfang til Smededammen. Vandet fra søen 
afledes til et nyt underjordisk rørbassin og herfra til den almene regnvandskloak. 
Udløbet fra Smededammen til rørbassinnet er etableret med kontraklap. 

Smededammen er afgrænset fra det omkringliggende køreareal med granitstens-
kantsætning, således at overfladevand herfra ikke løber til søen.  Søen er ca. 2 
meter dyb og bevokset med naturlig bredvegetation, bestående af træer, buske, 
urter og pletvis med tagrør. Vandfasen er domineret af tusindblad. Tagrør samt 
dunhammer dækker i dag ca. 30 % af vandoverfladen. 
4 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (2001) med gældende revisioner, 
udgivet af amterne på Sjælland og Lolland-Falster samt Frederiksberg og Københavns 
Kommune – juli 2001.
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Herlev Kommunes undersøgelse af søen i 2008 viste, at den havde en dårlig 
naturtilstand. Der er tidligere observeret græskarper i vandet og skrubtudse 
omkring søen. Dengang blev søens indhold af kvælstof målt til 0,86 mg/l og fosfor 
til 0,066 mg/l. Næringsstoffer i bundsedimentet blev ikke målt. 

Herlev Kommune har besigtiget søen den 20. oktober 2017 og igen den 17. oktober 
2018. Ved begge besigtigelser her Herlev Kommune vurderet, at søens økologiske 
tilstand ikke har forandret sig væsentligt i de sidste 9-10 år. Dog er udbredelsen af 
rørsumpen og træernes kronedække, blevet markant større. Herlev Kommune har 
ikke kendskab til forekomst af særligt beskyttede arter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV ved Smededammen. 

Ejendommen er kortlagt på V2 efter jordforureningsloven. Kortlægningen skyldes 
en tidligere, og i dag delvist oprenset, olieforurening. Området er udlagt til område 
med drikkevandsinteresser (OD). Herlev Kommune har via modelberegninger 
estimeret at det sekundære (terrænnære) grundvand stå ca. 2-3 meter under 
terræn. HOFOR ønsker at sikre tætheden af søens bund ved at fjerne den 
eksisterende plast-membran i bunden af søen og i stedet vibrere og stampe den 
eksisterende råjord. 

Foto: Smededammen efter renovering af til- og afløb, HOFOR, efterår 2018. 

Ejendommen ligger i separatkloakeret opland og regnvand ledes til den nedstrøms 
recipient Sømose Å, som løber ud i Harrestrup Å. Nærmeste Natura-2000 områder 
er Vestamager og havet syd for, nr. 143 som ligger ca. 11 km fra lokaliteten. 
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Lovgivning 
På baggrund af besigtigelsen af Smededammen den 17. oktober 2018, opretholder 
Herlev Kommune sin afgørelse af, at regnvandsbassinet er omfattet af beskyttelsen 
efter §3 i naturbeskyttelsesloven. 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages tilstandsændrende 
indgreb i beskyttede naturområder, herunder søer større ende 100 m2 med et 
naturligt dyre- og planteliv. Herlev Kommune karakteriserer den ansøgte metode 
til oprensning af bundsediment som tilstandsændrende.  

Herlev Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3. Der gives som udgangspunkt ikke dispensation til 
indgreb, som forringer den biologiske tilstand af søer. 

Herlev Kommunes vurdering 
HOFOR ejer og anvender Smededammen som forsinkelsesbassin for regnvand. I et 
velfungerende regnvandsbassin bundfældes ca. 80 % af det tilførte materiale som 
sediment. På bunden af Smededammen er der i dag aflejret så meget sediment, at 
kapaciteten og dermed rensefunktionen, ikke længere er tilstrækkelig. Fjernelse af 
sediment giver en øget opholdstid for regnvandet og dermed længere tid til at 
sedimentet kan bundfælde sig i søen. 

Forurening i overfladevand binder sig ofte til partikler som støv, ler, sand og grus 
samt organisk stof i form af nedfaldne balde. Ved at lade disse komponenter 
bundfælde sig, skånes de nedstrøms liggende vådområder, herunder Sømose Å og 
Harrestrup Å, for forurenende stoffer samt næringsstoffer. 

HOFOR har tidligere med succes foretaget oprensninger af søer efter samme 
metode, som ønskes anvendt her. Metoden, ”tøroprensning”, sikrer, at der ikke 
opblandes sediment i vandet, og dermed at spildet til nedstrøms recipienter bliver 
mindre. Dertil sikres, at alt sedimentet fjernes, idet søens bund er synlig, og 
samtidig at søens faste bund ikke beskadiges. Der er sat vilkår om, at der ikke må 
graves i søens faste bund, at dels for undgå at der kan ske ned- til eller indsivning 
fra den forurenede ejendom, og dels for ikke at ”tørlægge” søen i varme somre.

Der er tidligere registreret skrubtudse ved Smededammen. I Danmark er 
skrubtudsen fredet, og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel. Skrubtudser 
yngler mest i søer eller vandhuller med fisk og gerne med tagrør, som hunnen 
bruger til fasthæftning af æg. Tudserne overvintrer på land og vandrer efter 
vinterdvalen til vandhuller i marts/april, og haletudserne går i land sidst i juni 
måned. 

Herlev Kommune vurderer, at det er forsvarlige at udføre den ønskede 
oprensningsmetode i forhold til eventuel forekomst af tudser, såfremt det gøres 
udenfor paddernes yngleperiode, det vil sige at oprensningen skal foretages, når 
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padderne overvintre på land. Derfor har Herlev Kommune sat vilkår om, at 
oprensningen af sediment skal foregå i vinterhalvåret.

Søens brinker er relativt smalle, men med en varieret planteliv, herunder flere 
steder bevokset med tagrør. Søens omgivelser er belagt med SF-sten og nærmeste 
grønne områder er ca. 100 øst herfor og nærmeste vådområde, Sømose Å, ligger ca. 
400 meter væk. 

Da det formodes, at tagrør i søens vandfase bliver fjernet i forbindelse med 
oprensningen, har Herlev Kommune sat vilkår om at lade de eksisterende tagrør 
på brinkerne stå urørt. Dette er gjort for at planterne derved hurtigere kan 
genindfinde sig. Samtidig vurderer Herlev Kommune, at der sandsynligvis vil 
efterlades en pulje af frø og planterester fra andre plantearter i søens træfaskiner, 
hvilket vil hjælpe til hurtigt at reetablere plantelivet i søen. 

Græskarperne, som tidligere er registreret i Smededammen, er ikke en 
hjemmehørende art i Danmark og er sandsynligvis tidligere udsat i søen. 
Græskarper kan leve mange år i søer og vandhuller, men det er usikkert om de 
endnu findes i søen, da de ikke er genfundet ved besigtigelserne i 2017 og 2018. 
Græskarper spiser ikke skrubtudsens haletudser, fordi de er giftige og 
ildesmagende. Herlev Kommune vurderer, at det derfor er op til HOFOR selv, om 
de vil genudsætte fiskene, såfremt de genfindes i forbindelse med oprensningen. 

HOFOR har foreslået deres egne interne retningslinjer for plejetiltag ved 
Smededammen, som bl.a. vil bestå i at holde opvækst af træer på søens brinker 
nede. Derved reduceres mængden af grene og blade falder i søen samtidig med, at 
en mere lysåben brink bliver varmere til gavn for paddernes ynglemulighed. 

Herlev Kommune vurderer, at oprensningen af sediment ikke vil påvirke Natura-
2000-områder.

Den økologiske balance i små søer er mere følsomme overfor næringspåvirkning 
end store søer. Samlet vurderer Herlev Kommune, at oprensningen af bundslam 
fra Smededammen vil have en gunstig effekt på søens dyre- og planteliv, idet en 
oprensning medfører renere vand, et mindre iltforbrugende sediment og bedre 
bundforhold for vandplanter. 

En mere fast bund i søen og en øget vanddybde kan medvirke til en lagdeling af 
søen i sensommeren, hvilket har en positiv effekt på søens naturtilstand. 
Erfaringen fra ”tøroprensning” af Lidsø og søen ved Gammelgård i 2016 og 2017 
har vist, at flora og fauna hurtigt genindfinder sig, og i væsentlig bedre tilstand 
end før oprensningen. 

Herlev Kommune vurderer derfor samlet set, at den ansøgte oprensning vil være 
positiv for søens natur og at der kan gives dispensation til oprensningen under 
forudsætning af, at de fastsatte vilkår overholdes. 
Klagevejledning 
Denne dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
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Klageberettigede er de eller den som afgørelsen er rettet til, berørte parter samt 
enhver, der måtte antages at have indivduel, væsentlig interesse i sagen udfald. 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, det vil sige senest den 7. 
december 2018. 

Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets 
klageportal. Link til klageportalen findes på klagenævnets hjemmeside, 
http://nmkn.dk/ 

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af sagen. 
Gebyrets størrelse er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke 
indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, 
Center for Teknik- og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk 
Herlev Kommune sender din anmodning videre til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes. 
Yderligere oplysninger fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

Denne dispensation kan prøves ved domstolene. Dette skal ske senest 6 måneder 
efter dispensationen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, 
at den endelige administrative afgørelse foreligger. 

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6430 eller sende en mail til 
Bolette.Halfdan-Nielsen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bolette Halfdan-Nielsen 
Center for Teknik og Miljø

Kopi er sendt til 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnherlev-sager@dn.dk
 Danmarks Ornitologiske Forening, dof@dof.dk, herlev@dof.fk
 Friluftsrådet, gb@brusch.dk
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