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NOTAT 

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, 
Byens Fysik 
Ryvangs Allé 1, 
2100 København Ø 
Att.: Anne Kongsfelt 
 
 
Tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af den rørlagte Lygte Å 
på Lyngbyvej vest ved Emdrupvej. 
 
I henhold til Lov om Vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 
08/12/2015, § 17 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. nr. 1780 af 16/12/2015 meldes vandløbsretslig 
godkendelse til omlægning af rørlagte Lygte Å ved Lyngbyvej, vest 
udfor Emdrupvej.  
 
I henhold til Lov om Vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 
08/12/2015 § 6, stk. 2 meddeles endvidere midlertidig tilladelse til at 

1)  Afbryde vandstrømmen i Lygte Å i en kortere periode 
2) Sænke vandstanden i Utterslev Mose og Emdrup Sø (ca. 10 

cm) i en kortere periode 
3) Om nødvendigt åbne for ventil i batardeauren i 

Fæstningskanalen, så vand fra Utterslev Mose kan løbe 
”baglæns”, dvs. mod strømningsretningen i 
ferskvandssystemet, bestemt af styringsstrategien 

4) Lukke midlertidigt for underløbet fra Utterslev Mose til 
Nordkanalen 

 
Tilladelserne gives på nedenstående vilkår. 
 
Vilkår for tilladelserne 
 

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens 
Fysik (i det følgende BF) forestår omlægning på følgende vilkår: 
 

1. Alle anlægs- og forøgede driftsudgifter i anlægsperioden forårsaget 
af ansøger afholdes af ansøger. Ansøger er Københavns Kommune, 
Byens Fysik. 
 

2. Anlægsarbejdet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 
 

3. Udformning af den rørlagte strækning, bundkoter samt brønde 
fremgår af og udføres som i ansøgningsmaterialet. 

 
4. Ved omlægningen bliver den eksisterende rørlagte strækning 

erstattet med en ny rørlagt strækning. Ledningen, der sløjfes, skal 
aflukkes som sikring mod rotter som beskrevet i ansøgning. 
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Sagsbehandler 
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5. Der er ingen tilslutninger til Lygte Å på strækningen og der må ikke 
udføres nye tilslutninger eller på anden måde ledes vand til 
vandløbet. 
 

6. Den nye strækning udgøres af et PE-rør med en forventet levetid på 
100 år eller derover. 

 
7. Der skal etableres en ny vandstandsmåler som beskrevet i 

ansøgningen. 
 

8. Nyetablerede dæksler skal kunne tåle samme trafiklast som 
eksisterende, og der skal etableres 5 vandtætte og trykfaste dæksler 
som beskrevet i ansøgningens afsnit 3.4. 
 

9. Vandløbets forløb må ikke ændres. 
 

10. Udførelsesfasen. 
 

• Det kan accepteres, at vandløbet tørlægges og dermed er ude af 
funktion i en periode, alt efter de vandstandsmæssige forhold i 
ferskvandssystemet i den pågældende periode. Perioden skal 
aftales nærmere med Byens Drift (BD) v. Kim Michelsen/ og 
med orientering til Byens Anvendelse (BA) v. Lisbeth Gervin. 
Hvis der er behov for tørlægning i en længere periode end 
acceptabelt i den pågældende periode, er det ansøgers ansvar at 
etablere en midlertidig ledning eller overpumpe vand, så 
vandgennemstrømningen opretholdes (70 l/s). 

• Som udgangspunkt vil BD/BA kunne skabe tørre forhold, så der 
kan arbejdes tørt i en periode uden regn. 
Det er ansøgers ansvar, at tage forholdsregler for mulig 
vandafledning i Lygte Å i tilfælde af regnperioder under 
anlægsarbejdet.  

• Udredning af erstatningskrav som følge af oversvømmelse i 
tilfælde af uforudset kraftig regn i anlægsperioden påhviler 
ansøger. 

• Hvis der ved tømning af åen i forbindelse med tørlægning bliver 
behov for afledning til kloak, er det bygherres ansvar at have 
tilladelse og aftale på plads. Eventuelle udgifter er 
vandløbsmyndigheden uvedkommende.  

 
11. Miljøforhold 

Anlægsarbejder, arbejdskørsel, indretning af evt. oplagsplads samt 
andre tilknyttede aktiviteter i forbindelse med omlægningen må 
ikke medføre negativ påvirkning på omgivelserne. 

• Der må ikke forekomme olie- eller benzinspild eller ske nogen 
anden form for spild fra anlægsarbejdet.  

 
12. Tilsyn og afrapportering 
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Københavns Kommune, Byens Fysik (ansøger) har ansvar for tilsyn 
på arbejdets udførelse og tilsyn med fremdriften af arbejdet i forhold 
til tidsplan. Det er ansøgers ansvar, at tidsplanen overholdes. 

• Tilsynet skal indberettes til BD og BA. Gældende for ændringer i 
forhold til ansøgningsmaterialet til BA, gældende for forskydninger 
i tidsplan eller andet (BD og BA); ved spild af olie, benzin og andre 
former for miljømæssige belastninger af omgivelserne samt alle 
andre uforudsete forhold (BA).  
 

• Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse (BA) orienteres 
umiddelbart om væsentlige uforudsete forhold og tiltag til at 
imødegå indtrufne forhold. Det er bygherre, der har ansvar for 
orienteringen. Uforudsete hændelser i forbindelse med 
tørlægningen, skal omgående indberettes til Kim Michelsen, BD. 

 
Orientering sker ved mail eller telefonisk efterfulgt af skriftlig 
rapport. 
 

13. Kontrol 
Kontrol af det færdige anlæg udføres ved trykprøvning som 
beskrevet i ansøgningen. Hvis der konstateres skader eller 
utætheder, skal entreprenøren udbedre disse uden omkostninger for 
BA/BD 
 

14. KS-materiale 
Senest to måneder efter omlægningens afslutning skal ansøger til 
Center for Miljøbeskyttelse (BA) indsende tegninger med status for 
”som udført” samt en komplet KS-mappe omfattende 
dokumentation for kontrolarbejdet under udførelsen. 
Accept af ”som udført” projektets KS-materiale kan forventes 
indenfor 2 uger efter modtagelsen af alt materiale.  
 
Tegninger af den nye vandløbsstrækning leveres desuden som GIS-
filer i koordinater UTMZ32 ETRS89 med koter DVR90.  
 

15. Uforudsete forhold 
BA/BD kan forlange ekstra / afbødende foranstaltninger  udført, 
såfremt omlægningen forårsager uventet skade på de nedstrøms 
forhold eller andre tilstødende arealer. 
 

16. Erstatningskrav 
Udredning af erstatningskrav rejst som følge af eller i forlængelse af 
reguleringen påhviler ansøgeren.  
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Baggrund for projektet 
Udløbet fra Emdrup Sø er Lygte Å, hvorigennem vandet ledes til De 
Indre Søer. Når vandmængden er for stor, eller vandkvaliteten er for 
dårlig ledes vandet imidlertid til kloak.  Det spildevandsanlæg, der 
modtager det overskydende vand er blevet udvidet kapacitetsmæssigt 
og flyttet. Det er derfor de fysiske rammer for afledningen af 
overskudsvandet til kloakken, der ændres ved denne regulering. 
Mængden af vand ændres ikke. 
 
Projektets formål og indhold 
Reguleringen er en nødvendig foranstaltning for at kunne gennemføre 
et større spildevandsprojekt med formål at øge kapaciteten til at 
bortlede skybrudsvand /overskudsvand fra Emdrup Sø-oplandet 
gennem kloakken. Overskudsvandet består for en stor del af overløb 
fra kloaksystemet opstrøms Emdrup Sø, og vandkvaliteten er derfor 
ringe. Spildevandsprojektet er en del af Københavns Kommunes 
skybrudsplan (Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008).  
 
Ved reguleringen sker der to ændringer på Lygte Å  
1) Dimensionen på Lygte Å reduceres på en strækning på ca. 9 m 
2) Der etableres en ny brønd, hvorfra vandstrømmen fra Emdrup 
Sø kan ledes i to retninger: I fortsættelsen af Lygte Å mod De 
Indre Søer og til kloak i forbindelse med en ny ledning over 
Helsingørmotorvejen. Den nye ledning blev etableret i 
forbindelse med Nordhavnsvejprojektet.  
 
Reguleringen sker mellem station 514 og station 523 på Lygte Å, 
jf. regulativopmåling fra 2014. Lokaliteten er på Lyngbyvej vest, 
ved Emdrupvej og berørt brønd er brønd nr. 424002 (se bilag 1), 
hvis funktion flyttes til brønd nr. 100026762 (se bilag 2).  
  
På figur 1 ses en principskitse af projektet. Den 
aktuelle regulering foregår indenfor ellipsen (rød 
pil). 
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Figur 1. Oversigtstegning af hele projektet fra Københavns 
Kommunes spildevandstillæg nr. 3. Den røde pil angiver 
projektområdet (ellipsen).  
 
Berørte ejendomme og ejerforhold 
Arbejdet skal udføres i offentligt terræn, grundejer er Københavns 
Kommune, som ikke har indvendinger imod projektet.  
 
Ansøger 
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik 
Ryvangs Allé 1, bygning 110, 2100 København Ø, Anne Kongsfelt 
 
Rådgiver  
Rambøll Hannemanns Alle 53, 2300 København S 
 
Økonomi 
Udgiften afholdes i første omgang af Københavns Kommune som et 
tillæg til en kontrakt, der er i forbindelse med Nordhavnsvejs- 
projektet.  
Et overslag på selve ombygningen af den del der vedrører Lygte Å er 
skønnet til ca. 800.000,- 
 
Høring 
Forslaget til etablering af nyt vandløb har været sendt i offentlig 
høring i perioden XX til XX 2016. 
 
Der er i høringsperioden indkommet X kommentarer, fra…..  
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Høringsperioden har ikke medført ændringer af projektet. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside d. xx. 
xxxx 2016. 
 
Klagevejledning 
Tilladelsen kan i henhold til Lov om Vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 
1579 af 08/12/2015 § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Ansøger og enhver, der må antages at have væsentlig interesse i sagen 
udfald, kan klage over afgørelsen, foruden foreninger og organisationer 
som angivet i LBK nr. 1579 af 08/12/2015 § 84. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller 
offentliggjort. En klage skal dermed senest være indgivet den 
[DATO]. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. 
 
Jf. § 82 skal eventuel klage indgives skriftligt ved anvendelse af 
digital selvbetjening. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
fx med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
Det koster et gebyr at klage i Natur og Miljøklagenævnet. Information 
om klagegebyret finder du på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”. 
Jf. klagebestemmelser i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet, 
Lovbekendtgørelse nr. 1620 af 08/12/2015, herunder § 18, stk. 2-4 om 
gebyr ved indbringelse af klage. 
 
Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På 
Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk) findes 
information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte 
videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og 
email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. 
Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder 
klageren gennem forløbet med indsendelse af en klage, herunder 
hvilke konkrete informationer, der skal sendes med.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 
til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning om dette til Københavns 
Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Miljøbeskyttelse, miljoe@tmf.kk.dk . Københavns Kommune 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
Arbejdet må ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis 
godkendelsen påklages inden fristens udløb, må anlægsarbejdet ikke 
påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger. 
 
Såfremt der er spørgsmål til afgørelsen kan disse rettes til Lisbeth 
Gervin ( lisger@tmf.kk.dk ) tlf. 40483774. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lisbeth Gervin 
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. 
 
Kopi til: 
 

• Gentofte Kommune, miljoe@gentofte.dk, Camilla Ferguson 
cafe@gentofte.dk  

• Gladsaxe Kommune, miljoe@gladsaxe.dk; Peter Ibsen, 
petibs@gladsaxe.dk  

• Rødovre Kommune; Maja Rosendahl Larsen, rk@rk.dk  
cn21934@rk.dk  

• HOFOR, Hovedstadens forsyning, Nis Fink, nifi@hofor.dk  
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale med bilag (bilag 0-8) 
Regulativopmåling, 2014 bilag 9 
 
Grundlag for afgørelse 
 
Lovgrundlag 
Lov om vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 08/12/2015, §§17 og 
6 stk 2 med tilhørende bekendtgørelse 
Regulativ for Lygte Å, 1996 
Styringsstrategi for Københavns søer og vandløb, 2014 
 
Baggrund  
Afgørelsens grundlag 
Nedenstående dokumenter er lagt til grund for nærværende afgørelse. 
 

• Ansøgning, projektbeskrivelse og projekttegninger, bilag 0-8 
• Tillæg 3 til Københavns Kommunes spildevandsplan 2008 

  

mailto:miljoe@tmf.kk.dk
mailto:lisger@tmf.kk.dk
mailto:miljoe@gentofte.dk
mailto:cafe@gentofte.dk
mailto:miljoe@gladsaxe.dk
mailto:petibs@gladsaxe.dk
mailto:rk@rk.dk
mailto:cn21934@rk.dk
mailto:nifi@hofor.dk
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Beskrivelse af sagen 
Københavns Kommune, Byens Fysik ønsker at omlægge Lygte Å 
på strækningen mellem station 514 og station 523, jf. 
regulativopmåling fra 2014 (bilag 9). Strækningen er ligesom 
resten af Lygte Å rørlagt og ligger ved Lyngbyvej vest, ved 
Emdrupvej.  
 
Baggrund: Udløbet fra Emdrup Sø sker til Lygte Å, hvorigennem 
vandet ledes til De Indre Søer. Når vandmængden er for stor, 
eller vandkvaliteten er for dårlig ledes vandet imidlertid til kloak. 
Det spildevandsanlæg, der modtager det overskydende vand er 
blevet udvidet kapacitetsmæssigt og flyttet. Det er derfor de 
fysiske rammer for afledningen af overskudsvandet til kloakken, 
der ønskes ændret ved denne regulering, der netop går fra den 
station, hvor det eksisterende afledningsbygværket til kloak er 
lokaliseret til den station, hvor det nye afledningsbygværk ønskes 
placeret. Vandmængden, der ledes til kloak ændres ikke. 
 
Reguleringen er en nødvendig foranstaltning for at kunne 
gennemføre et større spildevandsprojekt med formål at øge 
kapaciteten til at bortlede skybrudsvand /overskudsvand fra 
Emdrup Sø-oplandet gennem kloakken. Overskudsvandet består 
for en stor del af overløb fra kloaksystemet opstrøms Emdrup Sø, 
og vandkvaliteten er derfor ringe. Spildevandsprojektet er en del 
af Københavns Kommunes skybrudsplan (Tillæg 3 til 
Spildevandsplan 2008).  
 
Ved reguleringen sker der to ændringer på Lygte Å  
1) Dimensionen på Lygte Å ændres på en strækning på ca. 9 m 
2) Der etableres en ny brønd, hvorfra vandstrømmen fra Emdrup 
Sø kan ledes i to retninger: Dels i fortsættelsen af Lygte Å mod 
De Indre Søer og dels til kloak ved en ny ledning over 
Helsingørmotorvejen. Den nye ledning blev etableret i 
forbindelse med Nordhavnsvejprojektet.  
 
Det afledte vand fra Lygte Å skal fremover ledes over 
Helsingørmotorvejen i en ø1220 mm stålledning og videre 
gennem boligforeningen A/B Ryparkens område og ned til 
eksisterende ”Lersøledning” (kloak), hvortil vandet ledes via et 
bygværk. Bygværket er indrettet så det er muligt at lukke af ind 
mod Lersøledningen, og samtidig lede vandet ud på terræn i et 
kommende bassin på det grønne område, hvor der tidligere var 
og er boldbaner. Således kan overskudsvandet magasineres i et 
bassin, til der igen er plads i Lersøledningen. Herved øges 
kapaciteten af kloaksystemet. Ledningen over 
Helsingørmotorvejen og det nye opmagasineringsbassin er ikke 
et vandløbsprojekt og ikke omfattet af denne tilladelse. 
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Ændringen på dimensionen på Lygte Å.  
Dimensionen af Lygte Å ændres fra ø1400 mm til ø417mm på en 
strækning på 9 meter. Strækningen ligger lige opstrøms en 
eksisterende ventil (MV70) på ø400 mm. Rådgiver har for ansøger 
beregnet ændringen i den hydrauliske kapacitet ved reguleringen. Ved 
eksisterende forhold fås en maksimal vandføring på 344 l/s gennem 
strækningen; ved de fremtidige forhold er vandføringen beregnet til 
316 l/s på selve strækningen, en reduktion på ca. 8%. Denne reduktion 
er dog ikke reel, når stuvningsforholdene i Lygte Å medregnes. 
Ventilen (MV70) udskiftes, men dimensionen ændres ikke. 
 
Ny brønd (100026762/ bilag 2) 
Der etableres en ny brønd med fordelingsrør til fordeling af vandet fra 
Emdrup Sø, dels mod kloak og dels til fortsættelsen af Lygte Å mod 
ventilen MV70. (se bilag 6, brønd nr. 100026762). Den nye brønd 
erstatter brønd 424002 (bilag 1) mht. afledning af overskydende vand 
fra Emdrup Sø til kloak. Når ventilen (MV70) er lukket vil vandet 
stuve op, og fra kote 7,12 ledes via stålledningen over motorvejen. På 
grund af behovet for opstuvning før vandet kan ledes til kloak udskiftes 
dækslerne på Lygte Å til vandtætte og trykfaste dæksler. 
 
Den nye brønd etableres med et sandfang på 1,4 m3 og erstatter et 
sandfang på 0,75 m3.  
 
Anlægsfasen 
Omlægning og sammenkobling af ledninger skal udføres tørt. Ved en 
række indgreb på styringen af vandgennemstrømningen i Emdrup Sø 
og Utterslev Mose kan det sikres, at der ikke er afløb fra Emdrup Sø 
og derved vand i Lygte Å, hvis det ikke regner kraftigt i perioden.  
Indgrebene er som følger: 
Vandstanden i Emdrup Sø sænkes indledningsvist ca. 10 cm under 
udløbsopstemningens kant til kote 14.70 DVR90 
Vandtilførslen fra Fæstningskanalen (oppumpningen til 
Fæstningskanalen) til Utterslev Mose stoppes, hvis Utterslev Mose er 
over kote DVR90 16.85 og der lukkes for underløbet til Nordkanalen. 

1) Ved behov og ud fra en konkret vurdering åbnes for ventilen 
fra Utterslev Mose, så vand kan løbe bagud til 
Fæstningskanalen.  

2) Tidspunktet for anlægsarbejdet planlægges i samråd med 
Byens Drift v. Kim Michelsen med orientering til Byens 
Anvendelse, Lisbeth Gervin 
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Miljøteknisk vurdering 
 
Ændring af dimension på Lygte Å: 
Dimensionen af Lygte Å reduceres fra ø1400 mm til ø417mm på en 
strækning på 9 meter umiddelbart opstrøms den eksisterende ventil 
MV70, der har en diameter på ø400 mm. Ansøger har beregnet at 
indgrebet vil medføre en reduktion på den hydrauliske kapacitet på 
strækningen på ca. 8 % til en resulterende kapacitet på ca. 316 l/s. 
Vandløbsmyndigheden har efterfølgende ved indregning af 
stuvningsforholdene i hele Lygte Å /Ladegårds Å beregnet at 
reduktionen er negligibel og indgrebet vurderes således ikke at have 
konsekvenser for den samlede vandføring i Lygte Å.  
Til orientering kan nævnes, at der gælder for den daglige drift (jf. 
styringsstrategi for de ferske vandområder i København), at der 
max. må ledes 155 l/s gennem ventilen og videre ind til søerne. 
Normalt vil man sigte mod et max. på 83 l/s.  
 
Det kan endvidere bemærkes, at det vil være muligt at genetablere det 
gamle rør, idet det ikke vil blive fjernet. 
  
Ændring af brønd 
Afledningsmuligheden til kloak fra Emdrup Sø er vurderet af ansøgers 
rådgiver jf. ansøgningen afsnit 3.4. Kapaciteten til kloakafledningen 
vil ikke blive ændret.   
 
Ændring af sedimentation/oprensningsmuligheder 
Det vurderes, at der ikke vil blive en øget sedimentation og øget 
oprensningsbehov som følge af projektet. Muligheder for oprensning 
af sandfang forenkles. 
 
Samlet vurderes det, at indgrebet i Lygte Å ikke vil påvirke den 
fremtidige vandføring og mulighed for vedligeholdelse af Lygte Å.  
 
Sænkning af vandstande i Utterslev Mose og Emdrup Sø 
Lukning af underføring mellem Utterslev Mose og Nordkanalen 
Tilbageløb til Fæstningskanalen 
Vandstanden i Emdrup Sø sænkes 10 cm, hvis den er i kote med 
overfaldskanten. Dette har ikke betydning for tilstanden i søen, og der 
vælges et tidspunkt, hvor der er god sandsynlighed for, at der kan 
opretholdes en god vandstand efterfølgende. I Utterslev Mose holdes 
vandstanden på normalvandstand ved, at der ikke oppumpes fra 
Fæstningskanalen. Afløb til Søborghus Rende og Emdrup Sø/Lygte Å 
forhindres ved, at der lukkes for underføringen til Nordkanalen under 
Grønnemose Alle. Der gives tilladelse til at åbne ventilen i 
Fæstningskanalen for at sikre vandstanden yderligere. Der kan dog 
kun løbe 60 l/s og løsningen kan ikke modstå store regnhændelser. 
Vandstanden i Fæstningskanalen kontrolleres fortløbende.  
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Samlet vurderes det, at det ved de beskrevne mindre indgreb i 
styringsstrategien er muligt at sikre tørlægning i Lygte Å vel at mærke 
i tørvejr/mindre regn uden at skade tilstanden i vandområderne.  
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