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1. Indledning  
 
Dette tillæg nr. 4 til den gældende ”Spildevandsplan 2010 -2019 for Herlev 
Kommune” omhandler ophævning af bestemmelserne i 
landvæsenskommisionskendelser, der vedrører betaling for vandløbsvedligeholdelse 
og udledning af spildevand mm. til Harrestrup Å-systemet. 
 
10 kommuner – herunder Herlev Kommune – og deres respektive 
spildevandsselskaber (herefter Parterne) har aftalt at samarbejde om optimering og 
brug af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet. En del af samarbejdet vedrører et 
delvist opgør med de gældende landvæsenskommissionskendelser, der vedrører 
udledninger af spildevand mm til Harrestrup Å-systemet: (Rogrøften, Skelgrøften, 
Sømose Å, Kagså, Bymoserenden, Harrestrup Å, Damhusåen). 

Parterne har aftalt, at kommunerne inden den 1. januar 2016 i kommunernes 
spildevandsplaner gør op med landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser 
om betaling for vandløbsvedligeholdelse og spildevandshåndtering. Formålet er at 
skabe et nyt og fælles administrationsgrundlag, der skal danne grundlag for 
fremtidige udledninger af spildevand til Harrestrup Å-systemet. 

Samarbejdet er primært begrundet i bedre udnyttelse af Harrestrup Å til afledning af 
regnvand, så vandløbet kan indgå som en del af klimasikringen i kommunerne. 
 
Danmark er forpligtet af Miljømålsloven til at iværksætte foranstaltninger, som skal 
sikre, at der generelt opnås en god tilstand i alle overfladevandsområder senest i 
2015. Derfor har staten udarbejdet vandplaner, som omfatter vandløbene. 
Ophævelsen af landvæsenskommisionskendelserne vil ikke stride mod statens 
vandplaner. 



 

 

2. Planlægningsgrundlag 
 
Lovgrundlag.  
 
Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må 
Kommunalbestyrelsen vedtage tillæg til eller revision af spildevandsplanen. Dette 
tillæg til spildevandsplanen er det retslige grundlag for ophævelsen af de gamle 
landvæsenskommisionskendelser. 

  
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen er:  
 
• Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 876 af 26. juni 2010.  
• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 
3 og 4. Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007. 
 
Ifølge Lov om miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride mod de 
statslige Vandplaner. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet på 
baggrund af målene i vandplanerne, som danner grundlag for recipientkrav. 
Harrestrup Å er omfattet af Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt, hovedopland 2.4. 
 
Tillægget til Spildevandsplanen er vurderet i henhold til bekendtgørelse om 
Miljøvurdering af Planer og Programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013. 
Tillægget til spildevandsplanen fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser, og er omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk.1.1. Herlev Kommune 
har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Herlev Kommune har derfor ikke udarbejdet en 
miljøvurdering af planforslaget. Miljøscreeningen fremgår af bilag 3. 

 



 

 

3. Ophævelse af 
landvæsenskommisionskendelser. 
 

Med dette tillæg til Spildevandsplan 2010-2019 bortfalder samtlige bestemmelser i 
gældende kendte såvel som ukendte landvæsenskommissionskendelser, der vedrører 
betaling for vandløbsvedligeholdelse, udledning af spildevand, samt funktionskrav til 
bassiner og vandløb mm. herunder flodemål til Harrestrup Å-systemet. 

De kendte landvæsenskommisionskendelser i Herlev Kommune er oplistet i bilag 1. 

Nye udledningstilladelser kan derfor ikke gives med hjemmel i kendelserne.  

Meddelelse af nye udledningstilladelser og regulering af eksisterende 
udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet vil fremover ske på grundlag af de til 
enhver tid gældende lovbestemte regler herom. Det er desuden parternes intention 
at der indgås aftaler om fælles retningslinjer for udledning til Harrestrup Å-systemet. 
Parterne har i forbindelse med samarbejdsaftale om fælles udnyttelse af kapaciteten 
i Harrestrup Å med tilhørende aftaletillæg aftalt, at udarbejde fælles retningslinjer 
for udledning til Harrestrup Å. 

Nærværende tillæg til spildevandsplanen medfører ikke, at eksisterende 
udledningsrettigheder til Harrestrup Å-systemet bortfalder. Det er dog en 
forudsætning herfor, at rettighedshaveren – fx en borger eller virksomhed – kan 
sandsynliggøre sin udledningsret, f.eks. ved at fremvise selve udledningstilladelsen. 
Uanset dette tillæg gælder det dog, at en tilladelse til udledning efter en konkret 
vurdering kan ændres eller revideres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, hvis 
miljømyndigheden vurderer, at der er grundlag herfor, og hvis de almindelige 
forvaltningsretlige regler for tilbagekaldelse og ændring af afgørelser overholdes. 
 
Parternes egne eksisterende udledningsrettigheder til Harrestrup Å-systemet består 
ligeledes. Parterne har aftalt, at samtlige af Parternes egne udledningstilladelser, der 
direkte eller indirekte er baseret på landvæsenskommissionskendelsernes 
bestemmelser, skal revideres efter det nye aftalegrundlag. Den praktiske 
gennemførelse og tidshorisont for revisionerne aftales mellem Parterne.    
 
Alle øvrige bestemmelser i landvæsenskommissionskendelserne, der ikke vedrører 
betaling for vandløbsvedligeholdelse, udledning af spildevand eller funktionskrav for 
bassiner og vandløb mm. til Harrestrup Å-systemet, ændres ikke ved vedtagelsen af 
dette tillæg. 

Harrestrup Å-systemet og de berørte strækninger kan ses på kortet i bilag 2. 



 

 

4. Tidsplan 
 
Ophævelsen af landvæsenskommisionskendelsernes bestemmelser er gældende fra 
dags dato. 



 

 

5. Økonomi  
 
Der er ingen udgifter forbundet med ophævelse af bestemmelserne i 
landvæsenskommisionskendelserne.  

 



 

 

6. Ikrafttræden  
 
Forslaget til spildevandstillægget har været i offentlig høring i 8 uger med mulighed 
for at komme med eventuelle indsigelser og ændringsforslag.  
 
Beslutningen om at tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2010 - 2019 ikke skal 
miljøvurderes blev offentliggjort samtidig med planens høring.  

 

Planen blev endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 og er 
herefter gældende.  

 



 

 

Bilag: 
 

 

Senest opdateret: 26. august 2015 

  



 

 

Bilag 1. Fortegnelse over kendte landvæsenskommisionskendelser. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Bilag 2. Kort over berørte vandløbsstrækninger. 

 
 De omfattede vandløbsstrækninger er markeret med mørkegrøn. Dog undtagen Vestvoldens voldgrav (benævnt Fæstningskanalen). 

  



 

 

Bilag 3. Skema for miljøscreening. 

Bilaget er vedlagt særskilt. 


