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Godkendelse af regulering af drænsystem i H/F Syvendehus i 
 

Herlev Kommune godkender hermed regulering af et drænsystem i H/F 

Syvendehus på matr.nr. 13
b
 Hjortespring med afledning til en grøft syd for 

haveforeningen på matr.nr. 15 Hjortespring og 21
k
 Ballerup By. Reguleringen 

godkendes i henhold til § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og  

-restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016). 

 

Følgende vilkår skal overholdes: 

1. Reguleringen skal ske som beskrevet i denne godkendelse. Eventuelle 

mindre afvigelser af ikke væsentlig karakter kan foretages efter 

godkendelse af Herlev Kommune. 

 

2. Drænsystemet i H/F Syvendehus på matr.nr. 13
b
 Hjortespring reguleres og 

vedligeholdes af H/F Syvendehus, og alle udgifter hertil afholdes af H/F 

Syvendehus. 

 

3. Der skal etableres sandfang på de 2 nye ledningsstrenge inden afledning til 

grøften. Udformning og placering skal godkendes af Herlev Kommune.  

 

4. Afledning fra hver af de nye ledningsstrenge til grøften må maksimalt 

udgøre 3 l/s. 

 

5. Drænsystemet må kun anvendes til drænvand og overfladevand fra terræn. 

 

6. H/F Syvendehus skal sørge for, at der bliver etableret en kuppelrist på 

indløbet til den rørledning, der leder til Sømosen. 

 

7. Vedligeholdelse af grøften på matr.nr. 15 Hjortespring og 21
k
 Ballerup By, 

indløbet til rørledningen til Sømosen samt overløbsmulighed fra grøften 

påhviler fremover H/F Syvendehus og P/F Rytterhaven i fællesskab 50/50 

eller de til enhver tid værende grundejere for matr.nr. 13
b
 og 15 

Hjortespring. 

 

8. H/F Syvendehus skal umiddelbart efter reguleringen er udført underrette 

Herlev Kommune herom.   

27. november 2018 
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Baggrund 
H/F Syvendehus har den 18. september 2016 ansøgt Herlev Kommune om 
godkendelse af ændring af et drænsystem i haveforeningen.  
 
Drænsystemet består af ældre dræn med afledning til en grøft syd for 

haveforeningen. Dræn og grøft er omfattet af vandløbsloven som vandløb. Herlev 

Kommune er vandløbsmyndighed vedr. drænsystemet. Ændring af drænsystemet 

kræver efter Herlev Kommunes vurdering godkendelse som regulering af vandløb i 

henhold til § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK 

nr. 834 af 27/06/2016) samt § 17 i Lov om vandløb (lovbek. 127 af 26/01/2017).  

 

Teknisk redegørelse  

Ændringen af drænsystemet har til formål at forbedre dræning og afledning fra 2 

lavninger i H/F Syvendehus på matr.nr. 13
b
 Hjortespring, hvor haver og huse har 

problemer med vand på terræn i våde perioder og ved store regnhændelser. 

Lavningerne har hidtil været afvandet via de ældre dræn, formodentligt gamle 

markdræn, som efterhånden er ophørt med at fungere. De ældre dræn er angivet på 

ældre skitsetegninger. Da de ældre dræn har været vanskelige at finde og reparere, 

etableres der i stedet 2 nye ledningsstrenge fra de 2 lavninger.  

 

De nye ledningsstrenge vil bestå af 2-3 brønde til opsamling af dræn- og 

overfladevand fra de 2 lavninger. Vandet vil fra brøndene blive pumpet via 2 

ledningsstrenge af Ø40-65 mm trykledninger til grøften. Hver pumpe/ 

ledningsstreng kan aflede op til maksimalt 3 l/s, dvs. at der i alt kan ledes op til 

maksimalt 6 l/s til grøften fra de 2 ledninger. Afledningen forventes dog lavere det 

meste af tiden. Afledning/pumpning vil ske impulspræget. De nye ledningsstrenges 

længde er samlet ca. 350 meter, med placering omtrent som vist på kort 1. 

 

Afledning fra ledningerne vil ske til den eksisterende grøft syd for haveforeningen 

på matr.nr. 15 Hjortespring og 21
k
 Ballerup By, præcis samme sted som de gamle 

dræn. Dele af de ældre dræn vil fortsat være aktive, formodentligt fra andre dele af 

haveforeningen.  

 

Grøften leder vandet til en eksisterende rørledning, formodentlig en Ø160-200 mm 

ledning. Rørledningen leder vandet via matrikel 21
k
 Ballerup By til Sømosen 400 

m mod syd. Se kort 2. Sømosen har afledning via de offentlige vandløb Sømose Å 

og Harrestrup Å til Kalveboderne og Køge Bugt.  

 

Fra grøften er der desuden mulighed for overløb ved overbelastning via terræn ud 

på den grønne matrikel 21
k
 Ballerup By, hvor terrænet skråner mod Sømosen. 

 

Projektet samt efterfølgende vedligeholdelse på matr.nr. 13
b
 Hjortespring udføres 

og finansieres af H/F Syvendehus.  

 

Berørte matrikler og interesser 

Det samlede afledningssystem inklusiv eksisterende grøft og rørledning frem til 

Sømosen berører følgende matrikler: 
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Område  Matrikel nr. Grundejer Kommune/ 

myndighed 

H/F Syvendehus 13
b
, Hjortespring H/F Syvendehus Herlev  

P/F Rytterhaven 15, Hjortespring P/F Rytterhaven Herlev  

Ubebygget  21
k
, Ballerup By Region Hovedstaden Ballerup  

Sømosen 22
a
, Ballerup By Ballerup Kommune Ballerup  

Skema 1: Berørte matrikler og grundejere. 
 
Sømosen anvendes som regnvandsbassin af forsyningsselskaberne Novafos og 
HOFOR. 
 
Høring / fremme af projektet 
Herlev Kommune offentliggjorde fremme af projektet i perioden den 30. maj 2017 
til den 27. juni 2017. I perioden indkom der bemærkninger fra: 
 
1. P/F Rytterhaven, den 15. juni 2017, om, at foreningen var bekymret for: 

- Utilstrækkelig hydraulisk kapacitet i grøften og rørledningen til Sømosen, 

- Det afledte vands kvalitet,  

- Sedimentation og oprensning af grøften. 
 
Rytterhavens bemærkninger blev drøftet og afklaret ved fælles besigtigelse den 22. 
februar 2018. Det blev her aftalt og efterfølgende godkendt i H/F Syvendehus’ og 
P/F Rytterhavens bestyrelser, at: 

 H/F Syvendehus og P/F Rytterhaven vedligeholder fremover i fællesskab 
50/50 grøften på matriklerne 15 Hjortespring og 21

k
 Ballerup By, indløbet 

til rørledningen til Sømosen samt overløbsmuligheden fra grøften. 

 H/F Syvendehus skal sørge for, at der bliver etableret en kuppelrist på 

indløbet til rørledningen til Sømosen i stedet for nuværende betondæksel. 

 

2. Forsyning Ballerup A/S (i dag Novafos), den 20. juni 2017, vedr. Sømosens 

status som regnvandsbassin. Forsyningen ønskede afklaring af, om der skulle 

kræves tilslutningstilladelse og betaling for afledning til Sømosen. Herlev 

Kommune vurderede hertil den 26. oktober 2017, at afledningssystemet fra 

haveforeningerne har eksisteret før Sømosen blev statusændret fra vandløb til 

regnvandsbassin i 1972, og at haveforeningen burde have hævd på afledningen. 

Novafos meddelte den 5. november 2018, at forsyningen vurderer, at der ikke skal 

opkræves afledningsbidrag for afledning til Sømosen.   
 
Herlev Kommunes vurdering 
Herlev Kommune vurderer som vandløbsmyndighed: 

 

Afledningsmæssige forhold 

Den afledte vandmængde fra H/F Syvendehus til grøften vurderes at blive den 

samme som tidligere, da de nye afledningsstrenge vil aflede fra de samme 

lavninger, som de ældre dræn hidtil har gjort. Projektet vil dog ændre 

afledningsmønsteret til grøften, da afledning fra de nye ledningsstrenge vil ske 

impulspræget pga. pumperne.  

 

Rørledningen fra grøften til Sømosen vurderes ud fra P/F Rytterhavens beskrivelser 

at udgøre den hydraulisk begrænsende faktor i det samlede system. Rørledningen 
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burde ud fra en simpel beregning og under vedligeholdte forhold have en kapacitet 

på 25-50 l/s, afhængig af dimension og fald. Impulsafledning af op til 6 l/s fra de 

nye ledningsstrenge vurderes under normale forhold ikke at medføre 

kapacitetsproblemer, da den øvrige afledning til systemet primært er fra dræn med 

deraf forsinket afledning. 

 

Ved særligt store regnhændelser med afstrømning over terræn til grøften vil 

rørledningen, ligesom i dag, udgøre en flaskehals med utilstrækkelig kapacitet. I 

sådanne situationer vil vand fra grøften løbe til den grønne matrikel 21
k
 Ballerup 

By uden at gøre skade på huse eller haver, svarende til situationen i dag.   

 

Miljømæssige forhold 

Det afledte vand er terrænnært grundvand samt overfladevand fra terræn. Vandet 

vurderes som udgangspunkt ikke at være forurenet.  

 

H/F Syvendehus er dog ukloakeret med deraf håndtering af sanitært spildevand 

samt afledning af tagvand m.m. i lokale løsninger. For at undgå forurening af 

vandmiljøet, er det præciseret i vilkår, at der kun må afledes dræn- og 

terrænoverfladevand til drænsystemet. Der må ikke afledes sanitært spildevand og 

vand fra befæstede arealer til drænsystemet. Herlev Kommune vil ved tilsyn 

umiddelbart efter projektet er udført følge op på, at dette er overholdt. 

 

Vandet fra drænsystemet løber via grøft og rørledning til den fredede Sømosen. 

Sømosen er ikke miljømålsat i statens vandområdeplan. Ballerup og Herlev 

kommuner arbejder dog via Sømosens fredning og plejeplan med vandkvalitetsmål 

for mosen, der skal understøtte gode levevilkår for mosens dyre- og planteliv. 

Mosens fosforindhold blev i 2009 og i 2018 målt til 77-110 µg/l. Kommunerne 

vurderer, at fosforniveauet bør ned på maks. 50 µg/l, og mosens aktuelle 

fosforindhold er dermed for højt. Det er derfor vigtigt, at der ikke afledes 

næringsforurenet vand til Sømosen. Sømosen modtager dog også store mængder 

separatkloakeret tag- og overfladevand fra Novafos’ og HOFORs 

regnvandsledninger, hvilket vurderes at påvirke mosens tilstand mere end dræn- og 

terrænoverfladevandet. Herlev Kommune vurderer, at såfremt der fra 

haveforeningens drænsystem kun afledes dræn- og overfladevand fra terræn, vil 

afledningen ikke være til hinder for, at Sømosen kan opfylde vandkvalitetsmålet.  

 

Sømose Å er ikke miljømålsat. Harrestrup Å er målsat til godt økologisk potentiale. 

Projektet vurderes ikke at have miljømæssig betydning for Harrestrup Å. 

 

Harretrup Å løber ud i Kalveboderne, som er et Natura 2000-område. Projektet 

vurderes ikke at påvirke Kalveboderne.  

 

Herlev Kommune har ikke kendskab til forekomst af arter omfattet af 

habitatdirektivets bilag IV i haveforeningsområdet. Spidssnudet frø forekommer i 

Sømosen. Projektet vurderes ikke at påvirke spidssnudet frø i Sømosen. 
 
Økonomiske forhold  
Alle udgifter til regulering af drænsystemet samt vedligeholdelse heraf på matr.nr. 
13

b
 Hjortespring påhviler H/F Syvendehus. 
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For grøften på matr.nr. 15 Hjortespring og 21

k
 Ballerup By blev det på mødet den 

22. februar 2018 aftalt, at grøften inklusiv indløbet til rørledningen til Sømosen 

samt overløbsmulighed fra grøften fremover udføres af H/F Syvendehus og P/F 

Rytterhaven i fællesskab 50/50, da begge parter benytter grøften og rørledningen. 

Dette omfatter lejlighedsvis nødvendig oprensning og vedligeholdelse af: 

 Grøften, herunder oprensning af en fordybning i grøften før indløbet til 

rørledningen til Sømosen, som fungerer som sandfang.  

 Indløbet til rørledningen til Sømosen. 

 Overløbsmulighed til matr.nr. 21
k
 Ballerup By. 

 
Det er endvidere aftalt, at H/F Syvendehus foranlediger, at der etableres en 
kuppelrist på indløbet til rørledningen for bedre at sikre indløbets funktion og 
kapacitet. 
 
For at begrænse udledning af sand og materialer til grøften og deraf forøget 
vedligeholdelsesbehov og risiko for tilstopning stilles krav om, at der skal etableres 
sandfang på de 2 ledningsstrenge. Herlev Kommune skal godkende udformning og 
placering. 
 
Projektet vurderes ikke at medføre andre økonomiske udgifter eller forøgelse af 
vedligeholdelse af afledningssystemer.  
 
Partshøring 
Denne afgørelse har været i partshøring hos H/F Syvendehus og P/F Rytterhaven i 
perioden fra den 26. april 2018 til den 10. maj 2018. Der var ikke bemærkninger. 
 
Miljøscreening 

Projektet er screenet for påvirkning af miljøet. Det vurderes, at projektet ikke vil 

medføre væsentlig påvirkning af miljøet. 

 
Offentliggørelse  
Godkendelsen er offentliggjort ved annoncering på Herlev Kommunes hjemmeside 
den 27. november 2018. 
 

Klagevejledning 

Godkendelsen kan, bortset fra økonomiske spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af godkendelsen, det 

vil sige, at godkendelsen kan påklages til og med den 25. december 2018. 

 

Klageberettigede er adressaten, enhver der må antages at have en individuel 

væsentlig interesse i sagens udfald, lokale foreninger og organisationer med 

væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende natur- og rekreative 

foreninger og organisationer, jf. vandløbslovens § 84. 

 

Klagen skal indgives til Miljø - og Fødevareklagenævnet via klagenævnets 

klageportal. Link til klageportalen samt uddybende klagevejledning findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.  

 

Miljø - og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke 

indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

http://www.nmkn.dk/
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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 videresender din anmodning til Miljø - og Fødevareklagenævnet, som 

afgør, om din anmodning kan imødekommes.  

 

Miljø - og Fødevareklagenævnet opkræver for behandling af en klage et gebyr på 

900 kr. fra private personer samt 1.800 kr. fra virksomheder, organisationer og 

myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets 

afgørelse. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. 

 

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. En klage har opsættende 

virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Herlev 

Kommune kan dog efter ansøgning meddele tilladelse til, at anlægsarbejder kan 

påbegyndes, uanset godkendelsen er påklaget. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Kris Ømann 
Herlev Kommune - Center for Teknik og Miljø 
 
 
 
 
 
Denne afgørelse er til orientering sendt til: 

 H/F Syvendehus: bestyrelsen@syvendehus.dk; emil@netframe.dk 

 P/F Rytterhaven: bestyrelsen@rytterhaven.dk 

 Region Hovedstaden: regionh@regionh.dk 

 Ballerup Kommune, Center for By, Erhverv og Miljø: mtadm@balk.dk; micr@balk.dk 

 Novafos: novafos@novafos.dk; bbl@novafos.dk  

 HOFOR: hofor@hofor.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening: dnherlev-sager@dn.dk; dnballerup-sager@dn.dk 

 
 
 
 
 
                                                 
i
 Dette brev er udarbejdet efter procedure S-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem,  

og kvalitetssikret af Lise Lyngsie Jacobsen. 
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Kort 1 
 
 

 
Placering af de nye ledningsstrenge i H/F Syvendehus, matrikel nr. 13

b
 

Hjortespring. Kilde: H/F Syvendehus. 
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Kort 2 
 
 

 
Det samlede afledningssystem:  

- Lys blå - De nye ledningsstrenge. 

- Mørk Blå - Eksisterende dræn (anslået), grøft og rørledning til Sømosen. 

rørledning 

brønd 

brønd 

grøft 
rørledninger brønd/indløb  

 

dræn 


