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Til Herlev Kommune Værløse, den 16. juli 2018 
 Herlev Bygade 90 
 2730 Herlev 
 Att: Kris Ømann 
 
 

Ansøgning om dispensation fra NBL §3 til sedimentoprensning 
af regnvandsbassin Lindbjerg Sø, Tvedevangen 120. 
 
På vegne af HOFOR A/S ansøges hermed om dispensation til sedimentoprensning i Lindbjerg Sø, 
Tvedevangen 120, matr.nr. 14cx, Herlev, i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, idet der i søen 
findes et naturligt plante- og dyreliv. 
 
I søen er ophobet op mod 1 meter sediment over den oprindelige bund. Den aktuelle vanddybde er 
knap 1 meter. Søen er dermed 50-60 % fyldt op af ca. 1.200 m³ sediment og bør oprenses. 
 
Søens areal er ca. 1.500 m². Søen fremgår i af historiske kort ca. 2/3-dele af sin nuværende 
størrelse og er udvidet i forbindelse med dens inddragelse som regnvandsbassin. Søen er 
defineret som et kloakteknisk anlæg. Under regn modtager og opstuver søen regnvand fra de 
omkringliggende tage og veje, indtil der igen er kapacitet i regnvandskloakken. Søen har et stort 
opstuvningsareal, som ses afgrænset af voldene på foto herunder. 

  
Figur 1: Lindbjerg Sø 
 

HOFOR ønsker at foretage oprensningen af søen snarest muligt. 



Ingeniørfirma Thomas Aabling Vandmiljø  Tlf.: 29 72 74 70 
Klosterbakken 10  E-mail: ta@tav.dk  
3500 Værløse  Web: www.tav.dk 

_______________________________________________________________________________________ 
Lindbjerg Sø, Herlev - §3 dispensationsansøgning 2018 Side 2 af 4 

 
1. Baggrund 
Søen tjener to primære kloaktekniske formål: 
 

1. At opstuve og forsinke regnvand fra veje, tage og pladser, så levesteder for dyr og planter i 
de nedstrøms recipienter, Kagså/Harrestrup Å, ikke spules væk ved kraftige regnskyl, 
ligesom nedstrøms områder ikke oversvømmes. 

 
2. At bundfælde og tilbageholde forurening og stof, der løber til søen sammen med vandet, 

hvorved de nedstrøms naturlige recipienter friholdes for denne forurening. 
 
Forureningskomponenterne stammer fra veje, tage og pladser, og binder sig i stor udstrækning 
(90-100%) til partikulært stof i regnvandskloaksystemet. Det partikulære stof består hovedsageligt 
af støv, ler, sand og grus, som kommer fra tage og veje (vej og dækslid), samt organisk stof i form 
af nedfaldne planterester og algeproduktionen i søen. I et velfungerende regnvandsbassin 
bundfældes ca. 80% af det tilførte materiale (og forurening) som sediment/slam.  
 
Ved at bundfælde forureningskomponenterne i søen skånes de nedstrøms naturlige recipienter for 
denne forurening, hvilket både kloakteknisk og ikke mindst naturmæssigt er en meget væsentlig 
funktion af et regnvandsbassin. For at sikre denne tilbageholdelse af forurening, er det nødvendigt 
at rense søen regelmæssigt for ophobet sediment/slam, hvorved der sikres kapacitet til ny 
sedimentation, således at de nedstrøms recipienter til stadighed skånes for forurening fra de 
opstrøms befæstede vejarealer. 
 
I regnvandsbassiner ophobes sediment/slam normalt med ca. 2-6 cm om året og tømningen sker 
derfor som regel hvert 10.-30. år, alt efter trafikbelastningen i oplandet og dybden af søen. 
Sediment/slammet har ofte et vandindhold på 80% og er af konsistens som yoghurt. 
 
Samtidig med at bassinerne renser vej- og tagvand, er de også ofte levested for dyr og 
planter, der normalt lever i vandhuller, hvorfor de er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
2. Sedimentets forureningsgrad 
Prøver fra Lindbjerg Sø viser, at sedimentet er forurenet med olie og tungmetallet nikkel i klasse 4, 
samt tungmetallerne cadmium, bly og zink i klasse 3. Samlet set er sedimentet forurenet i højeste 
klasse – klasse 4 – og har dermed friholdt de nedstrøms recipienter for en væsentlig belastning. 
 
Søens sediment indeholder, hvad der almindeligvis findes i regnvandsbassiner fra trafikerede 
områder. Olie er meget almindeligt i afstrømning fra veje, og er i nærværende bassin fundet i 
koncentrationer, der overskrider grænsen over 2-3 gange for højeste forureningsklasse. 
 
Bly stammer primært fra tidligere blytilsætning til benzin; zink stammer fra galvaniserede 
overflader; mens cadmium dels er et følgemetal til zink, dels stammer fra nedfald på veje, tage og 
flader fra afbrænding af kul i kraftværker, inden der blev indført røggasrensning i 1980’erne. 
 
Nikkel er usædvanlig at finde i så høje koncentrationer, og stammer normalt fra industri eller 
grundvandsoppumpning, hvor der pumpes ”for hårdt” så jordlagene iltes, fx ved 
afværgeoppumpning. 
 
Nationalt er der sat ind for langt de fleste at forureningskilderne, bly er udfaset af benzinen, biler 
bliver synet hvert andet år, bl.a. for oliespild, kraftværker har fået røggasrensning osv, hvorfor det 
almindeligvis ses, at nydannet sediment efter oprensning er mindre forurenet end det oprindeligt 
gamle sediment, ofte en hel klasse.  
 
I bilag 1 findes analyserapporter af sedimentprøver fra Lindbjerg Sø. 
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3. Oprensningsbehov og metode 
Idet der er ophobet så meget slam, er søens funktion som forureningstilbageholder forringet. 
Stoftilbageholdelsen må derfor formodes at være reduceret. Det er derfor væsentligt at oprense 
søen, så der gøres plads til nye sedimentaflejringer fra de kommende års tilførsel af vej- og 
tagvand. 
 
Oprensningen vil ske ved at pumpe vandet af søen og grave sedimentet op. Sediment køres til 
kontrolleret afvanding/deponi.  
 
Ved først at pumpe vandet af søen sikres det, at der ikke opblandes sediment i vandet. 
Dermed sikres mindst muligt spild til den nedstrøms recipient, da der ikke løber vand ud 
af søen under oprensningen. Idet maskinføreren og ikke mindst tilsynet kan se bunden, 
når søen er tørlagt, sikres det, at hele sedimentmængden fjernes samtidig med, at der 
ikke graves i søens oprindelige faste bund. 
 
Ved metoder, hvor vandet bevares i søen – vådopgravning, vådoppumpning m.v. – vurderes 
risikoen for spild stor, og særligt er det erfaringen, at oprensningen er væsentlig mindre effektiv. 
Det er ikke muligt at fjerne alt sediment, da det bliver ophvirvlet i det overliggende vand og på den 
måde flyttes til dele af søen, der allerede er oprenset, ligesom det er vanskeligt at vurdere, hvor 
meget sediment der ligger tilbage, og hvor det ligger. 
 
4. Konsekvenser for naturen 
En tiltrængt oprensning har almindeligvis en gunstig effekt på naturforholdene, idet oprensning 
medfører renere vand, et mindre iltforbrugende sediment og bedre bundforhold for vandplanter. 
 
Oprensningen vil ske i vinterhalvåret, hvor eventuelle padder overvintrer på land. Erfaringsmæssigt 
genfinder livet sig i regnvandsbassiner i løbet af et år, og ofte ses der en øget diversitet, idet 
oprensningen giver plads og skaber forhold for nye arter. Særligt kan fjernelse af en 
brinkvegetation, der er præget af høje skyggende arter som tagrør, dunhammer give plads til flere 
lave arter. Tiltaget er at sammenligne med den nulstilling, der sker i lavvandede søer under en 
hård isvinter, for alle fisk dør. Fraværet af fisk giver erfaringsmæssigt de efterfølgende år en meget 
stor fremgang for paddebestanden, da fisk normalt æder padder og særligt deres yngel. Fiskene 
indvandrer normalt efter et par år, fx ved at fiskeæg sætter sig på svømmefugles fjerdragt. 
 
Foruden at gavne naturfoldene i selve søen gavner oprensningen selvsagt den nedstrøms 
recipient, Kagsåen/Harrestrup Å, idet sediment fjernes fra en opstrøms kilde. I og med at søen får 
næsten dobbelt så meget vandvolumen som følge af oprensningen, vil vandets opholdstid også 
blive forøget. Det betyder en bedre rensning af regnvandet, idet suspenderet stof og forurening får 
længere tid til at bundfælde i søen. 
 
5. Interne vilkår 
For at begrænse risiko for uønskede konsekvenser stiller HOFOR blandt andet følgende 
krav til entreprenøren ved udførslen af opgaven: 
 

• Oprensningen skal ske i paddernes dvaleperiode: 1. oktober til 15. marts, idet padderne 
primært overvintrer på land. 
 

• Det skal sikres, at der ikke ledes sediment/slam til udløbet, fx ved at indsugningen af vand 
ved tømning af søen sker gennem et bur/net/filter. 
 

• Der må ikke afgraves fast bund. Der skal sikres mindst muligt påvirkning af søens egentlige 
bund. Søens bund og bredder skal efterlades jævnt skrånende. 
 

• Opstår der så kraftig regn, at pumperne ikke kan følge med til at pumpe fra indløb til udløb, 
og der tilløber vand til søen, stoppes arbejdet indtil søen igen er tør. (Herved minimeres 



Ingeniørfirma Thomas Aabling Vandmiljø  Tlf.: 29 72 74 70 
Klosterbakken 10  E-mail: ta@tav.dk  
3500 Værløse  Web: www.tav.dk 

_______________________________________________________________________________________ 
Lindbjerg Sø, Herlev - §3 dispensationsansøgning 2018 Side 4 af 4 

risiko for slam/sediment i udløbet, såfremt søen skulle fyldes med vand). 
 

• Tilkørselsstederne skal retableres efter oprensningen. 
 

• Opsamling og bortkørsel af slam/sediment skal ske uden spild på omkringliggende arealer. 
 

• Alle maskiner, der er på eller i søen skal anvende biologisk nedbrydelig hydraulikolie. 
 

• Påfyldning og opbevaring af brændstof skal ske uden risiko for spild i søen og 
omkringliggende arealer. 
 

• Der skal ved arbejdets start være en tilsynsførende for HOFOR tilstede, der sikrer, at 
oprensningerne udføres som beskrevet og at vilkår overholdes. 

 
Arbejdspladsanvisning, trafikforhold, skiltning m.v. aftales endeligt mellem entreprenøren og Herlev 
Kommune. 
 
6. Plejeplan 
Oprensningen er begyndelsen på en tilbagevendende pleje, der består af følgende tiltag: 
 

• Tilsyn 2-3 gange årligt. 
 

• Træ-bevoksning på skranter og brinker, ejet af HOFOR, holdes nede i et omfang, hvor 
gren- og bladnedfald til søen reduceres. Det betyder samtidig mere lysåbne brinker og at 
de lave vandflader bliver varmere, der igen betyder forbedrer ynglemulighederne for 
padder. Brinkvegetation er ligeledes ofte lyskrævende og skygges i dag ud flere mange 
steder. Beskæring af brinkvegetationen vil medføre en mere forskelligartet brinkvegetation.  
 
Eventuel græsslåning 2-3 gange årligt på de tilstødende arealer, som ejes af 
HOFOR. 
 

• Opsamling af affald. Synligt affald som cykler, indkøbsvogne m.v. fjernes. 
 

• Oprensning af sediment, når behovet er der, forventeligt, forventeligt hvert 20.- 30. år. 
 
 
7. Bilag 
 
Bilag 1  Analyserapporter for Lindbjerg Sø  
 
 
 
 
Såfremt I har spørgsmål til ansøgningen, kan I kontakte HOFOR A/S: 
Elizabeth Steenberg (elst@hofor.dk / mob. nr. 2795 4130) i ugerne 29-32, hvorefter I kan kontakte 
Rikke Linding Berg (ribe@hofor.dk / mob. nr. 2795 4143) 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Aabling 
for HOFOR A/S 


