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Ansøgning om regulering af delstrækning af Kagsåen iht. 

vandløbslovens § 16. 

 

Projekt : Symfonivej, retableringsprojekt 

Til : Lisbeth Gervin, Københavns Kommune 

  Kris Ømann, Herlev Kommune 

  

Fra : Sophie Skau Damskier, Nordvand A/S 

Bilag 1  :  Kort over udvalgte sektioner i Kagsåen. 1:10.000. WBS nr. 

68570-A-8. Udarbejdet af COWI 12. januar 2010. 

Nordvand A/S, Herlev Kloak A/S og Københavns Energi A/S ansøger hermed om 

tilladelse efter vandløbslovens § 16 til permanent at ændre Kagsåens 

vandløbsprofil på strækningen mellem Herlev Hovedgade / Frederikssundsvej og 

Sonatevej / Åfløjen.  

Den pågældende vandløbsstrækning fremgår af oversigtskortet, figur 1. 

 

Figur 1. Oversigtskort over projektstrækningen.  
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BAGGRUND 

Kagsåen danner på projektstrækningen kommunegrænse mellem Herlev 

Kommune i vest og Københavns Kommune i øst. 

Der skal etableres en ny spildevandsledning fra Herlev Hovedgade / 

Frederikssundsvej til det nedlagte Herlev Renseanlæg, hvor der etableres et 

underjordisk bassin på 4.000 m
3
.  

Langs Kagsåen på Herlev-siden ligger der i dag en ø 600 mm rørledning. For at 

føre tilstrækkeligt store vandmængder til det nedlagte renseanlæg skal denne 

ledning udskiftes til en ø1600 mm ledning. Ledningen lægges samtidig i et højere 

niveau end den nuværende, hvorved der kan nedlægges 2 pumpestationer på det 

nedlagte renseanlæg - alt spildevand fra hele oplandet pumpes i dag op til den 

afskærende kloakledning til Damhusåens Renseanlæg. 

Samtidig etableres en ny afskærende Ø400 mm rørledning langs Kagsåen på 

Københavner-siden fra jernbanen til Sonatevej / Åfløjen. Også denne ledning gives 

afløb til det underjordiske bassin. 

EKSISTERENDE FORHOLD 

Inden for projektstrækningen er Kagsåen omfattet af vandløbsregulativ for 

København Kommunevandløb nr. 10; Kagsmosen og Kagsåen.  

Regulativet, som er vedtaget af Københavns Kommune i 1996, fastslår at Kagsåen 

vedligeholdes af Herlev Kommune på basis af åens nuværende geometriske 

skikkelse. Regulativet er ikke vedtaget af Herlev Kommune.  

Årsagen til at regulativet ikke er vedtaget af Herlev Kommune er ukendt, men 

Herlev Kommune vedligeholder Kagsåen i overensstemmelse med regulativets 

forskrifter. 

Kagsåen er muligvis formelt et spildevandsteknisk anlæg på projektstrækningen, 

men opfattes af begge kommuner som et vandløb. På møde afholdt d. 7. oktober 

2011 med deltagelse af vandløbsmyndigheden i Herlev og Københavns Kommune 

krævede myndighederne, at bygherren indsender en ansøgning om 

vandløbsregulering iht. vandløbslovens § 16. 

Da det ikke af regulativet fremgår hvilken geometrisk skikkelse, som er gældende, 

har ansøger valgt at tage udgangspunkt i en skikkelse, som er defineret ved 

opmåling af udvalgte tværprofiler inden for projektstrækningen. Opmålingen er 

foretaget af COWI i 2010. 

Af opmålingen fremgår, at Kagsåen på strækningen fra Herlev Hovedgade / 

Frederikssundsvej til Sonatevej / Åfløjen i grove træk er opbygget som et enkelt 

profil med anlæg 0,7 og med en ca. 0,5 m dyb strømrende, der er fikseret ved en 

træfaskine. Strømrendens bredde varierer fra ca. 1,5 m i opstrøms ende til ca.1,0 

m i nedstrøms ende. 
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Af figur 2 fremgår den omtrentlige beliggenhed af de pågældende tværprofiler 

(snit). 

Af regulativet fremgår desuden, at Kagsåen med sin status af offentligt vandløb er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indebærer, at der ikke uden 

tilladelse må foretages ændring i områdets tilstand. 

På mødet afholdt d. 7. oktober 2011 med deltagelse af vandløbsmyndigheden i 

Herlev og Københavns Kommune blev det oplyst, at Kagsåen kun er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 på Københavner-siden. 

 

Figur 2. Beliggenhed af opmålte tværprofiler samt faste punkter på 

projektstrækningen. 

Sideløbende med denne reguleringsansøgning er derfor ansøgt om dispensation 

efter naturbeskyttelseslovens § 3 i Københavns Kommune. Godkendelse af 

reguleringsprojektet forudsætter opnåelse af dispensation for § 3 i 

naturbeskyttelsesloven. 
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Projektstrækningen er ikke omfattet af fredningsbestemmelser. Projektstrækningen 

er beliggende i område med drikkevandsinteresse og inden for arealer, der er 

områdeklassificeret. 

Af tabel 1 fremgår de opmålte dimensioner af Kagsåen på projektstrækningen. 

Station Dybeste 
punkt i 

tværprofilet 

cm DVR90 

Bredde af 
strømrende 

cm 

Anlæg Fald 

‰ 

Bemærkning 

3565 921   X Rørudløb Herlev 
Hovedgade / 
Frederikssundsvej 

   X -0,8  

3591 923 150  X Snit 1 

    3,4  

3685 892 130 0,7 X Snit 2 

    -13,8  

3693 903   X  

    4,2  

3741 883 110  X Snit 3 

   X -3,9  

3759 890   X Broindløb Sonatevej / 
Åfløjen 

Tabel 1. Opmålt skikkelse inden for projektområdet. Kilde COWI. 

 

PROJEKTEREDE FORHOLD 

På vandløbsstrækningen mellem Herlev Hovedgade / Frederikssundsvej og 

Sonatevej / Åfløjen retableres Kagsåens vandløbsprofil som et lavtliggende 

ensidigt dobbeltprofil med anlæg på 0,7; bundbredde på 0,5 m og en afsatsbredde 

på 0,5 m samt en højdedifference på 0,25 m mellem vandløbsbund og afsatsens 

bund. Den nuværende bundkote (for strømrenden) bevares uændret, jf. tabel 2. 

Principskitsen figur 3 viser med sort streg opbygningen af det eksisterende 

vandløbsprofil, som er set i opstrøms retning. Principskitsen viser desuden med 

rød og grøn signatur opbygningen af det projekterede vandløbsprofil. 

Københavner-siden er til højre og Herlev-siden til venstre; dvs. afsatsen opbygges 

kun på Herlev-siden af vandløbsstrækningen. 
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Figur 3. Principskitse. Opbygning af eksisterende og projekteret lavtliggende 

ensidigt dobbeltprofil. 

Station Dybeste 
punkt i 

tværprofilet 

cm DVR90 

Bredde af 
strømrende 
/ bredde af 

banket 

cm 

Anlæg Fald 

‰ 

Bemærkning 

3565 921   X Rørudløb Herlev 
Hovedgade / 
Frederikssundsvej 

  X X -0,8  

3591 923   X Snit 1 

    3,4  

3685 892 50 / 50 0,7 X Snit 2 

    -13,8  

3693 903   X  

    4,2  

3741 883   X Snit 3 

  X X -3,9  

3759 890   X Broindløb Sonatevej / 
Åfløjen 

Tabel 2. Projekteret skikkelse inden for projektområdet 

Reguleringsprojektet indebærer at den eksisterende afstivning (træfaskine) af 

vandløbets strømrende ikke kan bibeholdes. Ved fjernelsen af træfaskinen opnås 

muligheden for at etableres et ensidigt dobbeltprofil på Herlev-siden. 

Myndighederne ønsker en snoet strømrende, derfor anlægges strømrenden i flugt 

med naturlig brink efter fjernelse af træfaskine på Københavner-siden. 
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Strømrenden indsnævres ved at udlægge sten i bunden af vandløbet på 

Københavner-siden. På Herlev-siden udgraves afsatsen + 25 cm hvorefter der 

udlægges sten på bunden af afsatsen og op af anlægget. På principskitsen figur 3 

er stenopfyldningen markeret med grønt. 

Der skal anvendes ca. 0,7 m³ sten pr. lbm. vandløb på Københavner-siden og 0,6 

m³ sten pr. lbm. vandløb på Herlev-siden. Med en samlet længde på ca. 194 

meter, skal der bruges omkring 250 m³ sten. 

Der foretages en stensikring af begge sider i vandløbet til en højde af ca. 0,75 

meter over bundkoten. Mike-Urban modelberegninger viser, at vandhastighederne 

i T=2 situationen kan nå ca. 700 l/s. Ved at tage udgangspunkt i denne 

vandhastighed forslås anvendt nedenstående stenblanding. 

Stenblanding (stentype 2) til sikring af de nederste 0,75 meter af 

skråningsanlægget:  

 

Singles  d = 32 - 64 mm  20 % 

Bundsten  d = 64 - 128 mm  50 % 

Håndsten  d = 128 - 250 mm  30 % 

 

Stenstørrelsen inden for de tre fraktioner skal være jævnt fordelt. 

 

Skråningen fra 0,75 meter over bunden på Herlev-siden skal efter endt 

anlægsarbejde erosionssikres ved brug af en biologisk erosionmåtte.  

På lerskråningen udlægges et tyndt lang muld, hvorefter der monteres kokosnet af 

typen Byggros BG-Bionet 700 g/m
2
. Disse fastgøres med jordspyd 2 stk./m

2
. 

Derefter foretages der græssåning med en velegnet græsblandning. Da der ikke i 

væsentlig grad bliver gravet i vandløbsskråningen på Københavner-siden er det 

ikke nødvendigt at erosionssikre denne. 

Afslutningsvis skal der sås græs på anlægssiderne hvor jorden er blevet blotlagt. 

Endvidere skal der på Københavner-siden plantes rødel eller almindelig 

hestekastanje i grupper af 2-3 stk. pr. ca. 20-30 meter. 

I Kagsåens st 3759-3761 befinder sig i dag et betonfundament til træbroen mellem 

Sonatevej og Åfløjen. Som et led i anlægsprojektet bliver det nødvendigt 

midlertidigt at fjerne betonfundamentet. Efter afsluttet anlægsarbejde retableres 

betonfundamentet og træbroen til samme dimensioner som i dag for at sikre 

nedstrøms strækninger af Kagsåen mod oversvømmelser. 

I Kagsåens st. 3767 befinder sig i dag et udløbsbygværk i beton på Herlev-siden. 

Dette bygværk nedlægges. De ydre betondele i vandløbsbrinken nedbrydes og 

fjernes. Udløbsrøret tilstøbes aht. rotter, og vandløbssiden retableres til et 

udseende som matcher opstrøms og nedstrøms strækninger. 
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KONSEKVENSVURDERING 

Vandstand og vandføringsevne 

Til vurdering af konsekvenser for vandstand og vandføringsevne har COWI 

gennemført modelberegninger med MIKE-URBAN af Kagsåens stuvningskoter 

(vandspejlskoter) i 23 punkter på strækningen fra Klausdalsbrovej til Kagsåens 

udløb i Harrestrup Å. Kort over placering af de 23 beregningspunkter er vedlagt i 

bilag 1. 

Modelberegningerne er gennemført med en vandføring, der overskrides med en 

statistisk hyppighed på 1 gang hvert andet år (T=2) i 3 beregningsscenarier. 

Status, Plan 1 og Plan 2. 

 Statusscenariet er udført på baggrund af regulativmæssig skikkelse samt 

opmålte tværprofiler (nuværende åprofil).  

 Plan 1-scenariet er udført på baggrund af et ”højtliggende ensidigt 

dobbeltprofil” med skråningsanlæg på 0,7, strømrendebredde på 0,5 m, 

banketbredde på 0,5 m og en højdedifference på 0,5 m mellem 

strømrenden og banketten. 

 Plan 2-scenariet er udført på baggrund af et ”lavtliggende ensidigt 

dobbeltprofil” med skråningsanlæg på 0,7, strømrendebredde på 0,5 m, 

banketbredde på 0,5 m og en højdedifference på 0,25 m mellem 

strømrenden og banketten. 

For hvert af de 2 plan-scenarier er der desuden gennemført beregninger ved en 

række anlægsvarianter, som fremgår af tabel 3. 

Det fremgår af tabel 3 at Plan 1a og Plan 2a-beregningerne er gennemført på 

baggrund af et nyt ensidigt hhv. højtliggende og lavtliggende dobbeltprofil på 

strækningen mellem Herlev Hovedgade / Frederikssundsvej og jernbanen. 

I Plan 1b og Plan 2b-beregningerne er der forudsat etableret et Ø1600 mm rør 

under Frederikssundsvej til forøgelse af Kagsåens (begrænsede) vandføringsevne 

under vejen. 

I Plan 1c og Plan 2c-beregningerne er der udover etablering af Ø1600 mm røret 

under Frederikssundsvej forudsat etableret forsinkelsesbassiner på alle opstrøms 

beliggende spildevandsudløb, som sikrer at overløb til Kagsåen forekommer 

sjældnere end 1 gang hvert 5. år (n=5). 

I Plan 2d-beregningen er der forudsat etableret forsinkelsesbassiner på alle 

opstrøms beliggende spildevandsudløb, som sikrer at overløb til Kagsåen 

forekommer sjældnere end 1 gang hvert 5. år (n=5), men uden samtidig etablering 

af et Ø1600 mm rør under Frederikssundsvej. 

I alle anlægsvarianter er afskæring af spildevandsudløb på projektstrækningen til 

nyt bassin ved Symfonivej indregnet, dog ikke ved statusberegningen. 
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Scenarie   Beskrivelse 

Statusberegning Nuværende åprofil 

Plan 1a Nuværende åprofil med dobbeltprofil (højtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen 

Plan 1b Nuværende åprofil med dobbeltprofil (højtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen samt ny Ø1600 mm ledning 
under Frederikssundsvej 

Plan 1c Nuværende åprofil med dobbeltprofil (højtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen samt ny Ø1600 mm ledning 
under Frederikssundsvej. Der indlægges bassinvolumener på 
hele opstrøms del af åstrækningen svarende til n=5. 

Plan 2a Nuværende åprofil med dobbeltprofil (lavtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen 

Plan 2b Nuværende åprofil med dobbeltprofil (lavtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen samt ny Ø1600 mm ledning 
under Frederikssundsvej 

Plan 2c Nuværende åprofil med dobbeltprofil (lavtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen samt ny Ø1600 mm ledning 
under Frederikssundsvej. Der indlægges bassinvolumener på 
hele opstrøms del af åstrækningen svarende til n=5. 

Plan 2 d Nuværende åprofil med dobbeltprofil (lavtliggende) mellem 
Frederikssundsvej og jernbanen. Der indlægges 
bassinvolumener på hele opstrøms del af åstrækningen 
svarende til n=5. 

Tabel 3. Anlægsvarianter i MIKE-URBAN-modelberegning 

Resultaterne af MIKE-URBAN modelberegningerne er anført i tabel 4, idet der er 

angivet stuvningskoter i 23 punkter fordelt på hele strækningen, jf. bilag 1. 

I tabel 4 er desuden angivet den laveste kronekant ved hvert af de 23 

beregningspunkter. Med grå skravering er angivet på hvilke beregningspunkter den 

valgte vandføring giver anledning til overskridelse af laveste kronekant 

(oversvømmelse). 
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Tabel 4. Stuvningskoter i et udvalg af punkter langs hele Kagsåens forløb i 

statussituationen og i de betragtede scenarier (T=2 år). Kilde COWI. 

I denne projektansøgning ansøges om tilladelse til at etablere et lavtliggende 

ensidigt dobbeltprofil på strækningen mellem Frederikssundsvej og Sonatevej / 

Åfløjen, og altså ikke helt ned til jernbanen. Der etableres således ikke et ekstra 

Ø1600 mm rør under Frederikssundsvej og der etableres ikke forsinkelsesbassiner 

på alle opstrøms beliggende spildevandsudløb, som sikrer at overløb til Kagsåen 

forekommer sjældnere end 1 gang hvert 5. år. 

Den modelberegning der nærmest afspejler det ansøgte scenarie er derfor Plan 

2a-scenariet.  

Hvis Plan 2a-scenariet gennemførtes, viser modelberegningerne i tabel 4, at den 

modelberegnede stuvningskote bliver lavere på de fleste af de nedstrøms 

beregningspunkter, hvilket svarer til en forøgelse af Kagsåens vandføringsevne.  

Største forøgelse af vandføringsevnen ses i beregningspunkt 7 ved indløbet til 

underføringen under Frederikssundsvej. Her vil gennemførelse af Plan 2a-

scenariet betyde en vandspejlssænkning på 33 cm i forhold til status (fra kote 

11,06 til kote 10,73).  

Langs projektstrækningen og nedstrøms til udløbet i Harrestrup Å vil 

gennemførelse af Plan 2a-scenariet give anledning til en sænkning af 

stuvningskoten på mellem 4 og 22 cm. 

Det fremgår desuden af tabel 4, at gennemførelse af Plan 2a-scenariet fortsat vil 

give anledning til oversvømmelse af lavtliggende kronekoter, men at hyppigheden 

af oversvømmelserne vil mindskes. 

Punkt sted kronekote

ny kritiske 

koter status plan 1a plan 1b plan 1c plan 2a plan 2b plan 2c plan 2d

1 knæk ved Motorring 3 9,27 9,20 9,49 9,37 9,37 9,13 9,37 9,37 9,13 9,13

2 Kagsmose, nedstrøms 9,42 9,31 9,70 9,62 9,62 9,42 9,62 9,62 9,42 9,43

3 Kagsmose, opstrøms 9,76 9,55 9,74 9,70 9,71 9,55 9,70 9,70 9,55 9,55

4 indløb underføring under jernbanen 11,47 10,85 10,16 10,06 10,07 9,62 10,06 10,07 9,62 9,62

5 ved bygværk UKa11 11,43 11,15 10,51 10,31 10,32 9,79 10,29 10,30 9,76 9,76

6 udløb underføring under Frederikssundsvej 11,68 11,87 10,70 10,51 10,52 9,97 10,49 10,49 9,93 9,93

7 indløb underføring under Frederikssundsvej 11,59 11,87 11,06 10,75 10,55 9,98 10,73 10,53 9,94 9,98

8 ved bygværk 1104000 11,95 11,80 11,22 10,97 10,92 10,30 10,96 10,92 10,30 10,30

9 udløb underføring under Motorring 3 12,74 12,42 12,04 11,73 11,73 10,92 11,73 11,73 10,92 10,92

10 indløb underføring under Motorring 3 12,74 12,42 12,04 11,73 11,73 10,92 11,73 11,73 10,92 10,92

11 udløb underføring under Ederlandsvej 14,60 13,73 13,73 13,66 13,66 13,27 13,66 13,67 13,27 13,27

12 indløb underføring under Ederlandsvej 14,58 13,55 14,34 14,08 14,08 13,44 14,08 14,09 13,44 13,44

13 udløb underføring under Snemandsvej 15,99 15,95 15,78 15,77 15,77 15,55 15,77 15,77 15,55 15,55

14 indløb underføring under Snemandsvej 16,88 15,95 17,15 17,07 17,07 16,67 17,07 17,07 16,67 16,67

15 udløb underføring under Gladsaxe Ringvej 21,06 20,66 20,36 20,08 20,08 19,76 20,08 20,09 19,76 19,76

16 indløb underføring under Gladsaxe Ringvej 20,58 20,69 20,19 20,05 20,05 19,74 20,05 20,05 19,74 19,74

17 udløb underføring under Kagsåvej 21,39 20,66 20,51 20,29 20,29 19,98 20,29 20,29 19,98 19,98

18 indløb underføring under Kagsåvej 21,20 20,68 20,72 20,73 20,73 20,16 20,73 20,73 20,16 20,16

19 udløb underføring under Meteorvej 22,09 21,89 21,79 21,78 21,78 21,61 21,78 21,78 21,61 21,61

20 indløb underføring under Meteorvej 22,09 21,98 22,45 22,37 22,37 21,74 22,37 22,37 21,74 21,74

21 udløb underføring under Køllegårdsvej 23,35 23,03 22,51 22,50 22,50 22,42 22,50 22,50 22,42 22,42

22 indløb underføring under Køllegårdsvej 22,69 23,05 22,78 22,73 22,73 22,72 22,73 22,73 22,72 22,72

23 Klausdalsbrovej 24,30 24,17 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33

Maksimale stuvningskoter, uden sikkehedsfaktorer)

Overskrider kronekote
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Selvom der ikke er foretaget en MIKE URBAN modelberegning for den ansøgte 

vandløbs-udformning vurderer Orbicon, at gennemførelse af det ansøgte projekt vil 

bevirke en forøgelse af Kagsåens vandføringsevne og mindske hyppigheden af 

oversvømmelse af kritisk lave kronekanter, f.eks. ind mod Kagsmosen. 

Vandløbsbiologiske forhold  

Kagsåen er et udpræget byvandløb. Pga. meget stor befæstelse i Kagsåens 

opland bidrager kun en lille del af oplandet til Kagsåens basisvandføring, som i 

perioder er meget lille. Ved overløb fra fælleskloakken tilføres Kagsåen kraftige 

vandmængder fra en række overløbsbygværker samt separate spildevands 

(regnvands)udløb. 

Den valgte anlægsudformning med indsnævring af vandløbets strømrende fra 1,5-

1,0 m til 0,5 m samt udlægning af sten vil resultere i bedre forhold for 

vandløbsfaunaen både i form af heterogene strømforhold og dermed forskelligartet 

bundsubstrat. Indsnævring af strømrenden vil ligeledes resultere i bedre forhold for 

fisk. 

Æstetiske forhold 

Kagsåens strømrende er på projektstrækningen erosionssikret ved en træfaskine 

bestående af nedrammede palisadestolper. Da strømrenden desuden er snorlige 

fremtræder strækningen som et fremmedelement i den omgivende urbane natur. 

Med den valgte anlægsudformning fjernes træfaskinen og det nye ensidige 

dobbeltprofil erosionssikres ved opfyldning med en stenblanding. Desuden gives 

strømrenden et svagt mæandrerende forløb styret af naturlig brink efter fjernelse af 

træfaskine på Københavner-siden. 

Vandløbsskråningen på Herlev-siden og de steder, hvor jorden er blevet blotlagt på 

Københavner-siden, vil efterfølgende blive tilsået med en græsblanding. Til 

erstatning for træer og buske, som vil blive fjernet i forbindelse med 

anlægsarbejdet, etableres på Københavner-siden nye trægrupper. Det vurderes, at 

projektstrækningen vil fremstå med et mere naturligt og æstetisk udtryk når 

vegetationen har fået fat. 
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OMFATTEDE EJENDOMME 

Følgende ejendomme (matrikler) er omfattet af projektet: 

Matr.nr. Ejerlav Grundejer (bruger) 

6ba Herlev Ejer: Herlev Kommune 

Bruger: rekreativt område 

7000m Herlev Ejer: Herlev Kommune 

Bruger: rekreativt område 

73c Herlev Ejer: Staten v. DSB S-tog A/S 

Bruger: DSB S-tog A/S 

6bb Herlev Ejer: Herlev Kommune 

Bruger: anden kommunal ejendom (å) 

3531 Husum, København Ejer: Postfunktionærenes Andels-boligforening 

Bruger: Beboelsesejendom 

3573 Husum, København Ejer: EF Husumparken 

Bruger: Ejerlejligheder 

3574 Husum, København Ejer: EF Husumparken 

Bruger: Ejerlejligheder 

3587 Husum, København Ejer: Husumparken af december 2000 A/S 

Bruger: Erhvervsejendom af speciel karakter 
(garageanlæg til ejerlejligheder) 

Tabel 5. Oversigt over de af reguleringsprojektet omfattede ejendomme. 

ANLÆGSOMKOSTNINGER OG UDGIFTSFORDELING 

Samtlige omkostninger til retablering af det nye vandløbsprofil, herunder 

erstatningsbeplantning afholdes af ansøger. 

TIDSPLAN 

Anlægsarbejdet forventes igangsat forår 2012 og forventes at strække sig over 8-

12 måneder med forventet færdiggørelse i foråret 2013. 

AFSLUTNING 

Nordvand A/S; Herlev Kloak A/S og Københavns Energi A/S håber at ovenstående 

oplysninger er tilstrækkeligt til at behandle ansøgningen. Ønskes yderligere 

oplysninger eller spørgsmål afklaret, kan kontakt rettes til:   

Bygherre: Sophie Skau Damskier, Nordvand A/S, telefon 39 45 67 65, email: 

sosk@nordvand.dk 

Rådgiver: Orbicon A/S, Christine Krag Strømberg, telefon 29 72 74 70 / mail: 

ckst@orbicon.dk  

mailto:sosk@nordvand.dk
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