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1. Indledning 
Dette tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes gældende Spildevandsplan    2010 -
2019, omhandler optagelse af Kagså som spildevandsteknisk anlæg. 

Kagså er i dag et vandløb beliggende på grænsen mellem Herlev og 
Gladsaxe kommuner. Vandløbet er stærkt påvirket af overløb af opspædet 
spildevand under regn og desuden forekommer der opstuvninger fra 
kloaksystemet til terræn hyppigere end det ønskede serviceniveau. 
Vandløbet er i perioder tørlagt idet det alene får vand tilført, når det regner.

Selvom vandløbet ikke er målsat i statens vandplanlægning, stiller Statens 
Vandplan 2009 – 2015 krav, om at spildevandspåvirkningen i Kagsåen skal 
nedsættes, da vandet ledes til Harrestrup Å, som er målsat. 

Gladsaxe og Herlev kommuner er sammen med deres forsyningsselskaber 
gået sammen om at gennemføre projektet kaldet Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg. Projektet nedsætter belastningen med spildevand til 
Kagsåen og håndterer samtidig regnvand ved kraftige regnhændelser. 

Ved dimensionering af nærværende projekt er det forudsat, at der i begge 
kommuner skal ske yderligere tiltag der sikrer, at overløbshyppigheden til 
Kagsåen nedsættes til 5 gange om året i gennemsnit. Herlev Kommune 
forventer, at udarbejde forslag til separatkloakering af vejvand i 4 
deloplande, som ligger ned til Kagså. Det forventes at ske inden 2024.

En forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at Kagså bliver 
optaget i begge kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk 
anlæg på strækningen fra udspringet ved Klausdalsbrovej til krydsning med 
Motorring 3, og at Kagså efterfølgende juridisk bliver nedlagt som vandløb 
på samme strækning.

Ovenstående sker gennem henholdsvis nærværende tillæg samt tillæg nr. 2 
til spildevandsplan i Gladsaxe Kommune. Sideløbende bliver der i begge 
kommuner gennemført en reguleringssag, som har til formål at nedlægge 
åen juridisk efter vandløbslovens regler.

Af figur 1 fremgår hvilken strækning af Kagså, der skal optages i 
spildevandsplanen og nedlægges som vandløb.



Figur 1. Principskitse af Kagsåparkens Regnvandsprojekt med lavninger i terræn til 
forsinkelse af regnvand, bassiner med permanent vandspejl samt bassinledning.
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2. 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, at Kagså bliver 
optaget i kommunens spildevandsplan som et spildevandsteknisk anlæg fra 
Klausdalsbrovej til før krydsning af Motorringvej M3.

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til 
spildevandsplanen er: 

 Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 358 af den 6. juni 1991, og 
lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 726 af 1. 
juni 2016. 

Ifølge lov om miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride 
mod Statens vandplanlægning. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor 
udarbejdet på baggrund af målene i vandområdeplanen, som danner 
grundlag for recipientkravene. Harrestrup Å og Kagsåen er omfattet af 
Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland.

Jævnfør lov om miljøbeskyttelse må spildevandsplanen ikke stride mod 
kommuneplanen. Området for Kagsåparkens regnvandsanlæg er i 
Kommuneplanen 2013-2025 udlagt som 

 Rekreativt område R3, kolonihaver
 Boligområde B7 og B8 samt
 Område til offentligt formål, O5, herunder boldbaner

I henhold til bekendtgørelse om Miljøvurdering af Planer og Programmer, 
lov nr. 316 af den 5. maj 2004 samt lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. 
december 2015, skal det vurderes, om forslaget til tillæg til 
spildevandsplanen vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Da der 
er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet, er det vurderet, at 
miljøvurderingen i VVM-redegørelsen kan udgøre miljørapporten for 
tillægget til spildevandsplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en procedure, som 
VVM-myndigheden skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der må 
forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Miljøvurderingen i 
redegørelsen udgør samtidig en miljørapport i henhold til 



miljøvurderingsloven, idet den dækker miljøvurdering af tillæg nr. 2 til 
Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan og dette tillæg nr. 6 til Herlev 
Kommunes Spildevandsplan.

VVM-redegørelsen skal i 8 ugers høring før der kan meddeles en VVM-
tilladelse. Herefter skal den endeligt politisk vedtages, hvorefter der er 4 
ugers klagefrist. 

Nærværende tillæg til spildevandplanen samt vandløbssag for juridisk 
nedlæggelse af Kagsåen følger tidsplanen for VVM-redegørelsen med 
hensyn til høring og vedtagelse. Derudover meddeles der 
udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg, når 
spildevandsplantillæggene bliver vedtaget.

Kommunernes forsyningsselskaber har 1. september 2016 anmodet om, at 
Kagsåen bliver nedlagt som vandløb og optaget i begge kommuners 
spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg på strækningen fra 
Klausdalsbrovej til vandløbets indløb under Motorring 3.

Nedlæggelse af vandløbet sker gennem en reguleringssag i henhold til 
vandløbslovens bestemmelser og omfatter strækningen fra st. 00.00 m til st. 
2968.58 m, jf. vandløbsregulativ for Kagså, 1997.
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3. Beskrivelse af anlægget
Eksisterende forhold
I dag findes 18 overløb fra fællessystemet og 10 regnvandsudløb til 
Kagsåen på strækningen mellem Klausdalsbrovej og Motorring 3, som 
fordeler sig med 

Herlev Kommune
 12 overløb fra fælleskloakken
 2 regnvandsudløb.

Gladsaxe Kommune
 6 overløb fra fælleskloakken
 8 regnvandsudløb hvoraf 4 udløb er regnvandsudløb fra 

Vejdirektoratets regnvandsbassiner i tilknytning til Motorringvej 3. 
Afvanding fra Hillerød Motorvejen sker via Gladsaxe Kommunes 
udløb.

Regnvand og spildevand fra Herlev Hospitals område ledes i dag til 
fælleskloak.

En oversigt over eksisterende og planlagte interne udløb og interne overløb 
for projektområdet ses i bilag 1 og 4.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal begrænse antallet af overløb – både 
hyppighed og fysisk antal udløbssteder på strækningen mellem 
Klausdalsbrovej og underføringen ved Motorring 3. Samtidig skal projektet 
finde det størst mulige volumen i Kagsåparken for tilbageholdelse af 
regnvand ved kraftige regnhændelser.



Figur 2 Principskitse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Spildevand ledes til 
bassinledningen under jorden. Over jorden løber regnvand i en strømrende. Rense- og 
forsinkelsesbassiner ligger som lavninger i landskabet.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg
Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil bestå af en ny underjordisk 
bassinledning samt et overfladeanlæg. Opspædet spildevand fra de 
fælleskloakerede oplande ledes til den nye bassinledning, mens tag- og 
overfladevand ledes til overfladeanlægget. Det vil samtidig begrænse 
antallet og omfanget af oversvømmelser langs Kagsåen.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt består overordnet i

1. En ny underjordisk bassinledning i størrelsesorden 1,6 meter i diameter, 
til opsamling af overløb med husholdningsspildevand og overfladevand

2. 18 overløb fra fælleskloakken, som tilsluttes bassinledningen
3. 16 nye bygværker, hvor der kan ske overløb fra kloakken til 

bassinledningen
4. Èt nyt overløb fra bassinledningen, som placeres umiddelbart før udløbet 

ved Motorring 3
5. En ny strømrende med slynget, å-lignende forløb
6. 7 rensebassiner med permanent vand samt 7 lavninger, der alle 

forbindes af strømerenden
7. Tilpasning af 10 eksisterende regnvandsudløb, heraf 4 udløb fra 

Vejdirektoratet.

Forsyningsselskaberne arbejder på at lave en aftale med Vejdirektoratet om 
integration af Motorring 3 bassiner i projektet.

I overfladeanlægget er projekteret med plads til 10 nye 
regnvandstilslutninger, som kan gennemføres efter anlægget er etableret, jf. 
bilag 4.
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Bassinledning og nye bygværker
Den nye bassinledning i Kagsåparkens Regnvandsanlæg skal afskære og 
opsamle alle de opstrøms udløb af husholdningsspildevand fra 
fællessystemet i oplandet til Kagsåparken. I forbindelse med etableringen af 
bassinledningen etableres også 16 nye bygværker, som skal sikre 
afledningen af fællesvand til bassinledningen når det regner. 

De to overløbsbygværker, OV15A og OV17, som ligger i oplandet til Kagså i 
Herlev Kommune, lukkes.

Ved bassinledningens udløb, nedstrøms i Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
før Motorring 3 etableres et nyt overløbsbygværk til overfladeanlægget, som 
forsynes med mekanisk rensning. 

Regnvandsanlægget
Kagsåparkens regnvandsanlæg er projekteret med anvendelse af bedst 
tilgængelig teknologi til rensning af regnvandet inden udledning til Kagså. 
Anlægget vil bestå af rensebassiner med forbassiner med permanent vand 
samt lavninger, som alle forbindes af en strømrende. Regnvandsanlægget 
skal rense og opmagasinere regnvand samt styre, hvor det løber hen ved 
kraftig regn og skybrud, indtil der igen er plads til at aflede vandet videre til 
Kagså nedstrøms projektområdet. Anlægget er illustreret på figur 3.

Figur 3. Principdiagram af overfladeanlæggets udformning med udstrækning af 
vandspejlsbredden i de permanent våde områder i en hverdagssituation. Forbassiner i 
rensebassinerne er ikke vist.

Der nedlægges ingen eksisterende regnvandsudløb, idet de tilsluttes 
regnvandsanlægget i Kagsåparken.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil efter etablering indeholde i alt 14 
bassiner, heraf halvdelen med vådvolumener. Oversigt over bassinerne og 
deres kapacitet fremgår af tabel 1.

- 7 nye tørre lavninger, der vil fungere som forsinkelsesbassin ved 
kraftig regn. De har ingen væsentlig renseeffekt.

- 3 nye bassiner med permanent vand, der vil fungere som 
rensebassiner.

- 1 bassin inddrager Vejdirektoratets bassin nr. 9, der vil fungere både 
som rense- og forsinkelsesbassin.



- Nordvands bassin ved U7 optimeres ift. rensning ved at etablere 
permanent vådt volumen i bassinet, således at det fungerer både 
som rense- og forsinkelsesbassin

- 2 eksisterende bassiner, som er Vejdirektoratets nuværende 
bassiner

Bunden af rensebassinerne gøres tæt med en membran dels for at sikre, at 
vand ikke siver ud fra bassinerne og dels for at beskytte grundvandet. 
Regnvandsanlæg vil få et samlet, gennemsnitligt permanent vandvolumen i 
rensebassiner på ca. 250 m3 pr. opland (reduceret hektar). 
Regnvandsanlægget opfylder dermed anbefalingerne for dimensionering på 
200-300 m3 pr opland (reduceret hektar), for at sikre en tilstrækkelig 
renseeffektivitet.

I dag udledes årligt ca. 341.000 m3 vand gennem udledningspunktet til 
Kagså syd for Motorring 3. Efter Kagsåparkens regnvandsanlæg er 
etableret og vejvand er separeret i oplandet forventes at der årligt vil blive 
udledt 413.000 m3 vand til Kagsåen. Den øgede vandmængde skyldes, at 
det separatkloakerede opland er større. Udledningshastigheden vil dog ikke 
overstige 2 l/s/ha. Udløbsmængder fremgår af tabel 2.

Navn Permanent 
vanddybde

Maksimal
vanddybde

Permanent
volumen

Maksimal
opstuvningsvolume

n
Rensebassiner
VD7 Ukendt Ukendt Ukendt 1.400 m3

2.A 1,4 m 4,4 m 2.100 m3 13.800 m3

VD8 Ukendt Ukendt Ukendt 900 m3

Nordvand 0,9 m 3,3 m 2.100 m3 10.100 m3

2.D 0,9 m 2,4 m 4.000 m3 10.000 m3

3.A 1,7 m 3,2 m 7.800 m3 12.100 m3

3.B (eksisterende 
VD9)

1,5 m 3,9 m 3.800 m3 18.400 m3

Lavninger
1.A - 0,3 m - 800 m3

1.B - 0,9 m - 1.800 m3

Kildeplads - 0,9 m - 20.800 m3

2.B - 2,4 m - 11.700 m3

2.C - 0,9 m - 2.600 m3

2.E - 0,6 m - 6.700 m3

3.C - 2,1 m - 2.400 m3

Volumen i alt 113.500 m3

Tabel 1. Estimerede vanddybder og opstuvningsvolumener i rensebassiner og lavninger 
ved permanent vanddybde/volumen og ved maksimal vanddybde/volumen. Tal er 
afrundede.

Den eksisterende olieudskiller ved udløb fra regnvandsbassinet ved 
Ingefærhaven i oplandet til Kagsåen, ændres ikke.

Den eksisterende afskærende ledning i Herlev Kommune ændres ikke. 
HOFOR´s betonledning, ”Søndersøledningen”, som tidligere ledte 
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drikkevand til København bruges ikke længere og vil på strækningen fra 
Snemandsvej til underføringen under Motorring 3 blive nedlagt.

Status Kagsåparkens 
Regnvandsprojekt

Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg, 
efter separering

Regnvand
Opland (red.ha) 52,4 52,4 79,0
Vandmængde (m³/år) 268.000 268.000 404.000
Vand fra overløb fra fællessystem
Opland (red.ha) 84.3 65.9 47.2 
Opland (tot.ha) 314 254 213
Vandmængde (m³/år) 72300 26700 8500
Antal overløbshændelser fra 
overløbsbygværker (status) eller fra 
bassinledning pr år 
(Overbelastningshyppighed, n)

> 50 9.5 4.2

I alt i udledningspunkt
Vandmængde (m³/år) 341.000 296.000 413.000
Opland (tot.ha) 490 429 439 
Normal (middel) 
vandføring/udledningshastighed (1 
års hændelse) (l/s)*

1.700 880 880

Maksimal vandføring/ 
udledningshastighed, 5 års 
hændelse
(l/s)

3.440 880 880

Maksimal vandføring/ 
udledningshastighed, 5 års 
hændelse
(l/s/tot.ha) – max 2 l/s/ha

3,5 2,1 2,0

Tabel 1. Årligt udledte vandmængder (afstrømmet volumen.) og udledningshastigheder i 
udledningspunkt ved Motorringvej 3. *En 1 års regn repræsenterer en regn med 
normal/middel vandføring.



4. Forudsætninger for anlægget og 
oplandsbeskrivelse
Oplandet til udledningspunktet og Kagsåparkens Regnvandsanlæg ses på 
bilag 1. Opland i begge kommuner er i statussituationen 490 ha i alt, hvoraf 
den befæstede del svarer til 137 red. ha. Efter etablering af Kagsåparken 
samt vejvandsseparering i oplandet vil oplandet til udledningspunktet være 
439 ha i alt, hvoraf den befæstede del svarer til 126 red. ha.

Overfladeanlægget, dvs. Kagsåparken i sig selv, er medregnet i det 
samlede oplandsareal. Kagsåen nord for Motorringvej 3 modtager et meget 
lille bidrag af tilstrømmende, terrænnært grundvand, men fødes langt 
overvejende af afstrømmende vand fra udløb fra separatkloakering og 
overløb fra fællessystem. Kvaliteten af vandet fra regnvandsudløb afhænger 
blandt andet af hvilke overfladetyper, som det separatkloakerede opland 
består af.

Kagsåparkens opland er i dag overvejende fælleskloakeret med enkelte 
undtagelser. På begge sider af parken løber der afskærende ledninger, som 
leder opblandet spildevand til renseanlæg. Dertil ligger der en række 
overløbsbygværker i begge kommuner, der alle aflaster til Kagsåen under 
regn. De eksisterende kloakforhold er illustreret på bilag 1. Bilaget viser 
eksisterende kloakeringsforhold fordelt på afløbssystemernes typer, 
eksisterende afskærende og større ledninger, interne udløb og overløb.

Efter Kagsåparkens etablering, men før vejvandsseparering, vil kloakerings-
forholdene i oplandet være uændret. Dog vil en del af det eksisterende 
opland i Gladsaxe Kommune i fremtiden aflede via Stavnsbjerg Allé 
bassinet og oplandsarealet bliver derfor reduceret. Kloakeringsforholdene i 
selve Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil være ændret, idet overløb, der 
tidligere førte opspædet spildevand til Kagsåen, vil blive tilsluttet den ny 
underjordiske bassinledning.

Bilag 2 illustrerer de planlagte kloakeringsforhold og placering af 
eksisterende og nye bassiner og den nye bassinledning. Bilaget viser også 
placering af det bygværk, der skal anlægges i forbindelse med 
bassinledningen, samt de planlagte ændringer af strømrendens forløb i 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg. De eksisterende regnvandsudløb vil blive 
tilsluttet regnvandsanlægget. 
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5. Forholdet til Kagså og Harrestrup Å
Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti 
kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, 
Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at 
udarbejde en fælles kapacitetsplan, der skal gøre det muligt at forebygge 
oversvømmelser ved skybrud ved at lede regnvandet til Harrestrup Å.

Kapacitetsplanen er nu udarbejdet og det viser sig, at det planlagte 
overfladeanlæg for Kagså-projektet og en udvidelse af dette overfladeanlæg 
med fordel kan indgå i kapacitetsplanen for Harrestrup Å. Det betyder, at 
Harrestrup Å-fællesskabet skal være med til at finansiere den del af 
overfladeanlægget, der er med i kapacitetsplanen.



6. Udledningstilladelse
Efter nedlæggelse af vandløbet vil udledningspunktet fra Kagsåparkens 
regnvandsanlæg ligge ved indløbet under Motorring 3.

Vandløbet starter således i et ca. 200 m langt betonanlæg på strækningen 
under Motorringvej 3 og Vejdirektoratets regnvandsbassin 10 ved 
afkørselsrampen. Underløbet er ca. 1 meter dybt og 3,1 – 3,6 meter bredt 
rektangulært tværsnit. Punktet ligger på grænsen mellem Gladsaxe og 
Herlev Kommuner, matr. nr. 32b, Mørkhøj og litra 7000g, Herlev, jf. figur 4.

Koordinaterne er den 7. november 2013 opmålt til X: 716990 og Y: 6180473 
i koordinatsystem UTM32 (Danmark ETRS89). Rørunderføringens 
dimensioner, svarende til vandløbets dimensioner er på startpunktet 3 meter 
bredt og ca. 1,25 højt.

Figur 4. Nye koordinater for recipientrens, Kagså’s, nye udspring, svarende til det nye 
udledningspunkt for Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Fra det nye udledningspunkt meddeles en udledningstilladelse til 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg og tidligere tilladelser i selve 
Kagsåparkens regnvandsanlæg bortfalder. Udkast til udledningstilladelse 
udsendes i offentlig høring samtidig med høring af dette tillæg til 
spildevandplan.  Den endelige udledningstilladelse vil blive meddelt 
samtidig med vedtagelse af nærværende tillæg.
Hovedpunkterne i udledningstilladelsen vil beskrive projektet forskellige 
faser, hydrauliske forhold samt vilkår til Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
efter vejvandsseparering i oplandene.
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Vandplanens krav om nedsættelse af spildevandsbelastningen på Kagsåen 
svarende til n=5 kan ikke opnås alene ved gennemførelse af Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg. Der skal efterfølgende foretages en vejvandsseparering 
og / eller andre tiltag, der sikrer at n=5 opnås. Udledningstilladelsen er 
derfor faseopdelt så den kan favne alle situationer fra det øjeblik Kagsåen 
overgår til et spildevandsteknisk anlæg, og til alle projekter for opnåelse af 
n=5 er gennemført.

Kagsåen nedstrøms udledningspunktet fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
er hydraulisk begrænset. Det giver sig til udtryk i, at Kagsmosen i 
Københavns Kommune i dag oversvømmes 15-20 gange årligt med 
opspædet spildevand. Kagsåparkens Regnvandsanlæg er optimeret til, at 
der maksimalt kan udledes 880 l/s op til en 5 års regn fra anlægget. Det vil 
nedsætte oversvømmelseshyppigheden til Kagsmosen væsentligt, men der 
skal ske yderligere tiltag for at overløb fra vandløbet til Kagsmosen ikke sker 
oftere end hvert 5. år.

Derfor er kommunerne omkring Kagsåen nedstrøms udledningspunktet fra 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg gået sammen med forsyningerne, om at 
afdække hvilke løsningsmuligheder, der kan være relevante i relation at 
løse ovenstående problemstilling. Mulige løsninger skal samtænkes med 
projekter i Harrestrup Å-samarbejdet.

Der er stillet en række vilkår i udledningstilladelsen. Det gælder for både 
selve udledningen og opbygning af anlægget. For udledningen er der 
primært fokus på vandmængder samt stofkoncentrationer, herunder 
funktionskrav til anlægges renseforanstaltninger ved rensebassinerne.



7. Konsekvenser af ændring fra 
vandløb til spildevandsteknisk anlæg
Ejerforhold og sikring af anlæg
Kagsåen og matrikler omkring vandløbet ejes i dag af forskellige 
interessenter. I Herlev Kommune er det primært private bredejere. I 
Gladsaxe Kommune er det primært kommunen og forsyningsselskaberne, 
Nordvand og HOFOR vand København A/S, der er ejere. Ganske få 
matrikler er ejet af Vejdirektoratet.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg bliver primært placeret på arealer i 
Gladsaxe Kommune. Det vil forsat være de nuværende ejere som ejer 
matriklerne. Selve anlæggene, der placeres på matriklerne, vil blive ejet af 
forsyningsselskaberne. For at sikre anlæggene, vil der blive lavet de 
nødvendige aftaler og deklarationer, der tinglyses.

Dræn og andre lovlige tilledninger til Kagså
Der er i dag en række drænudledninger til Kagså. Alle nuværende bredejere 
langs Kagså har dræn- og afledningsret til vandløbet. De eksisterende dræn 
vil blive optaget i projektet, og fremtidige ønsker om nye drænudledninger 
fra øvrige matrikler til Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil blive 
imødekommet, jf. Miljøstyrelsens vejledning om 
spildevandsbekendtgørelsens, kap 2.1.7 om afgrænsning mellem 
spildevandsanlæg og vandløb. Vejledingen beskriver, at lodsejere skal 
sikres, ikke at blive frataget deres ret til afledning af drænvand efter 
vandløbsloven, når vandløbet optager vandløbet som spildevandsteknisk 
anlæg i spildevandsplanen. 

Forsyningsselskaberne arbejder på at lave en aftale med Vejdirektoratet om 
integration af Motorring 3 bassiner i projektet.

Ekspropriation og erstatninger
Forsyningerne erstatter f.eks. hække eller drænledninger, hvis de 
beskadiges under anlægsarbejdet. 

I forbindelse med anlægsfasen af bassinledningen og overløbet i den 
sydligste ende af overfladeanlægget, kan der være behov for at inddrage 
arealet på en privat grund, matrikel 7fn, Herlev. Inden anlægsfasen vil det 
være nødvendigt, at indgå frivillig aftale med – alternativt midlertidig 
ekspropriation i – en del af matriklen.

Deklarationsbælter
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I dag findes allerede et deklarationsbælte omkring den eksisterende 
afskærende fælleskloakleding, som ligger umiddelbart vest for vandløbet. 
Efter anlægsfasen udarbejdes en lednings-/ anlægs-deklaration.



8 Lodsejerfortegnelse 
Kagså Regnvandsanlæg vil fortrinsvis komme til at ligge i Gladsaxe 
Kommune og er beskrevet i Gladsaxe Kommunes tillæg til spildevandsplan.

Lodsejerfortegnelse
Matrikler i Herlev Kommune, der bliver berørt af Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg, fremgår af bilag 5, idet det overjordiske regnvandsanlæg 
vil komme til at ligge på det eksisterende vandareal. Det drejer sig både om 
offentlige grundejere som består af ejerforeningen på Langdyssen 88 A og 
88 B, Grundejerforeningen Tjørnehegnet ved Tornerosevej og 
Ejerforeningen matr.nr. 7eæ, boligselskabet KAB (Langdyssen) samt 47 
private grundejere. Dertil berører det Københavns Kommune langs 
kolonihaverne og Herlev Kommune omkring stier og veje, som leder til 
Kagsåparken samt boldbanen ved Ederlandsvej.

Da arealerne ud mod vandløbet allerede i dag er vandareal, vil der ikke 
skulle erhverves matrikler i forbindelse med ændringen til 
spildevandsteknisk anlæg.
Kun Herlev Kommunes areal med boldbane ved Elverhøjen, matr. nr. 11c, 
Herlev, er ikke vandareal. Arealet er tænkt at indgå i Kagsåparkens 
regnvandsanlæg, til forsinkelse af regnvand under kraftig regn og er 
planlagt at blive terrænreguleret.
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9. Økonomi
Kagsåparkens Regnvandsanlæg med hensyn til etablering af bassinledning 
og renseforanstaltninger til overfladevand finansieres af forsyningerne. 
Harrestrup Å-samarbejde forventes at finansiere forsinkelsesvolumen i 
overfladeanlægget til håndtering af kraftig regn. I begge tilfælde omfatter det 
de anlægsarbejder, der skal til for at sikre vandhåndteringen inklusive 
retablering af projektområdet. 

For så vidt angår driftsudgifter vil disse blive aftalt i en driftsaftale mellem 
parterne HOFOR, Nordvand, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune.



10. Tidsplan
Projektets forventede tidsplan er som følger:

Myndighedsbehandling
I 2016 til medio 2017 bliver der udarbejdet en VVM-redegørelse for 
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, spildevandsplantillæg i både Herlev 
Kommune og Gladsaxe Kommune, og vandløbssag for nedlæggelse af 
vandløbet. Samtidig meddeles der udledningstilladelse til det 
spildevandstekniske anlæg. På baggrund af VVM-redegørelsen udarbejdes 
en VVM-tilladelse.
I 2017-2019 bliver der detailprojekteret, og projektet bliver udbudt.

Etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg
Dette omfatter anlæg af bassinledning til optagelse af eksisterende overløb 
samt ændring af rendeforløb gennem Kagsåparken og terrænbearbejdning 
til opnåelse af forsinkelsesvolumener i Kagsåparken. 

Der vil kun være ét overløbsbygværk i Kagsåparken, nemlig i den sydligste 
del af Kagsåparken. Derudover vil de eksisterende dræntilledninger og 
separate regnvandstilledninger kobles på den nye rende. Der er etableret 
en underjordisk bassinledning og der er skabt et stort forsinkelsesvolumen i 
Kagsåparken. Detailprojektering og anlægsarbejder vil forventeligt foregå i 
2018-2023.

Vejvandsseparering i oplandene til Kagsåparken
Vejvand vil blive ledt til Kagsåparkens Regnvandsanlæg og dermed 
reducere overløbsmængderne fra overløbsbygværket. Dette vil blive 
gennemført til og med 2024. 
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11 Drift
Kagsåparken vil med projektet fremstå som et parkområde med ekstensiv 
drift. Forsyningerne og kommunerne indgår en driftsaftale, der nærmere 
specificerer, hvilken enhed, der drifter de forskellige dele af parken. 
Forsyningerne forventes at drifte regnvandsanlægget i Kagsåparken og 
kommunen forventes at drifte parken med stier mm. For så vidt angår 
ledninger og bygværker under jord har forsyningerne det sædvanlige 
driftsansvar.



12. Ikrafttræden
Forslag til tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-2019 har i 
perioden 20. januar til 28. marts 2017 været i offentlig høring i 8 uger med 
mulighed for at komme med eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Miljøvurderingen af tillægget er indeholdt i VVM-redegørelsen for 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg, som har været offentliggjort samtidig med 
tillæggets høring.

Tillægget nr. 6 til spildevandsplanen blev endeligt vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen den 8. november  2017 og er herefter gældende.

Tillægget er gældende under forudsætning af at vandløbet efterfølgende 
bliver nedlagt efter vandløbslovens regler.
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Bilag 1
Eksisterende kloakforhold
Eksisterende opland til Kagsåparkens Regnvandsanlæg: Eksisterende 
kloakeringsforhold fordelt på kloakeringstype, eksisterende afskærende og 
større ledninger i fællessystemet, interne udløb (grønne) og interne overløb 
(røde).



Bilag 2 
Planforhold 
Opland efter etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg: Planlagte 
kloakeringsforhold fordelt på kloakeringstype. Placering af eksisterende og 
nye bassiner (hvide), interne regnvandsudløb (grønne) og interne overløb 
(røde). De oplande der planlægges separatkloakeret er vist.
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Bilag 3
Planlagte separatkloakerede oplande
Kagsåparkens separatkloakerede opland fordelt på oplandsgrænser til de 
permanent våde bassiner.



Bilag 4
Interne udløb og overløb i Herlev Kommune

Type Udløbsnr. Lokalitet

S
tatus

K
agsåparkens 

R
egnvandsprojekt

E
fter separering

F 1105000 Klintekongevej x - -

F 1106000 Havmandsvej 12 x - -

F 1107000 Ederlandsvej x - -

F 1112000 Hyldemorsvej x - -

F 1113000 Snemandsvej x - -

F 1114000 Alfevej 14 x - -

F 1115000 Kagsåvej x - -

F 1116000 Langdyssen 54B x - -

F 1117000 Langdyssen 68 x - -

F 1118000 Langdyssen 80 x - -

F 1107000 Elverparken bag Elverskolen x - -

F 1107000 Elverhøj ved sportsplads x - -

R 5500000 Ved HF Nyvang x x x

R 1199100 Herlev Ringvej x x x

R 1199200 Herlev Ringvej x x x

R Ikke navngivet Elverhøjen - - x

R Ikke navngivet Hospital/Elverhøjen/Herlev Ringvej - - x

R Ikke navngivet Motorring 3 - - x

Eksisterende og planlagte interne udløb og interne overløb for projektområdet. R = 
regnvandsudløb, F = udløb fra overløb fra fællessystem (x = eksisterer, - = eksisterer ikke). 
*U32 afvander afkørselsrampe for Motorring 3 + en mindre del af Gladsaxe Ringvej.
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Bilag 5
Liste over matrikulære forhold / lodsejerfortegnelse. Kort over matriklernes placering vises i 
oversigter nedenfor listen. 

Matr.nr. Ejerlavsnavn Grundejer Adresse
6c, 6g, 6k, 
6f og 6l 

Hjortespring Københavns Kommune Klausdalsbrovej 307

6i Hjortespring Københavns Kommune Højderyggen 7
5ld Hjortespring Privat Langdyssen 98
5lt Hjortespring Privat Langdyssen 96
5lu Hjortespring Privat Langdyssen 94
5ls Hjortespring Privat Langdyssen 92
5lr Hjortespring Privat Langdyssen 90
5lq Hjortespring Ejerforeningen Langdyssen 88 A og B
5lf Hjortespring Privat Langdyssen 86 B
5lo Hjortespring Privat Langdyssen 84
5lp Hjortespring Privat Langdyssen 82
5lg Hjortespring Herlev Kommune Sti fra Langdyssen til 

Kagsåparken
5le Hjortespring Privat Langdyssen 80
5lh Hjortespring Privat Langdyssen 78
5li Hjortespring Privat Langdyssen 76
5lk Hjortespring Privat Langdyssen 74
5ll Hjortespring Privat Langdyssen 72
5lm Hjortespring Privat Langdyssen 70
5ln Hjortespring Privat Langdyssen 68
9mg Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 56 - 66
9mn Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 54B - 54M
9ma Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 54B - 54M
9mf Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 34 - 54A
7000bl Herlev Herlev Kommune Langdyssen (offentligt 

vejareal)
8lo Herlev Privat Kagsåvej 6
7000h Herlev Herlev Kommune Herlev Ringvej (offentligt 

vejareal)
8lp Herlev Privat Tornerosevej 131
8lø Herlev Grundejerforeningen  

Tjørnehegnet
Især boligerne på 
Tornerosevej 142-155 og 
fælles legeplads

8lk Herlev Privat Alfevej 9
8ll Herlev Privat Alfevej 14
8mb Herlev Privat Alfevej 12
8lm Herlev Privat Snemandsvej 21
8ln og 8aa Herlev Privat Snemandsvej 23
8ac og 
8ay

Herlev Privat Snemandsvej 29

8ee Herlev Privat Snemandsvej 31



Matr.nr. Ejerlavsnavn Grundejer Adresse
7000s Herlev Herlev Kommune Snemandsvej (offentligt 

vejareal)
16f Herlev Privat Snemandsvej 40
16ls Herlev Privat Snemandsvej 38
16g Herlev Privat Hyldemorsvej 43
7000s Herlev Herlev Kommune Hyldemorsvej (offentligt 

vejareal)
16p Herlev Privat Hyldemorsvej 46
11c Herlev Herlev Kommune Boldbaner på Elverhøjen 

64
7eæ Herlev Ejerforeningen i matr.nr. 

7eæ
Ederlandsvej 57-59

7000g Herlev Herlev Kommune Ederlandsvej (offentligt 
vejareal)

7on Herlev Privat Ederlandsvej 46
7oæ Herlev Privat Ederlandsvej 44C
7ph Herlev Privat Havmandsvej 26
7pi Herlev Privat Havmandsvej 24
7pm Herlev Privat Havmandsvej 22
7pn Herlev Privat Havmandsvej 20
7pr Herlev Privat Havmandsvej 18
7pp Herlev Privat Havmandsvej 16
7pu Herlev Privat Havmandsvej 14
7qa Herlev Privat Havmandsvej 12
7pæ Herlev Privat Havmandsvej 10
7qc Herlev Privat Havmandsvej 8
7rg Herlev Privat Tukshøjen 40
7sd Herlev Privat Tukshøjen 38B
7fi Herlev Privat Tukshøjen 38A
7fk Herlev Privat Tukshøjen 36
7fl Herlev Privat Tukshøjen 34
7sk Herlev Privat Tukshøjen 32B
7fn Herlev Privat Klintekongevej 31
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