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Vandløbsretslig tidsbegrænset forlængelse af tilladelse 

til etablering af arbejdsplads i en del af Sortedams Sø 

Nord. 

 

Forord 

Det er ved lov fastlagt, at der skal være en tidsbegrænset arbejdsplads 

i en del af Sortedams Sø, i forbindelse med anlæg af Metro 

Cityringen. Metroselskabet fik tilladelse til arbejdsplads og flydebro i 

2012, samt en ledning gennem søen i 2014. Alle med udløb d. 28. 

februar 2017. 

D. 11. august 2016 ansøger Metroselskabet Københavns Kommune 

om forlængelse af tilladelserne efter vandløbsloven, til arbejdspladsen 

(denne tilladelse), ledningen gennem søen, samt broen over søen 

(særskilte tilladelser). Forlængelsen ønskes indtil den 31. december 

2018. 

Metroselskabet har oplyst, at ansøgningerne om forlængelse af 

tilladelserne skyldes, at den overordnede rækkefølge af, hvornår 

tunnelboremaskinerne ankommer til de respektive stationer og skakte 

er ændret for Cityringen. Tunnelboremaskinerne forventes derfor at 

ankomme senere til arbejdspladsen i Sortedamssøen, end hvad der 

blev forudset i de oprindelige ansøgninger (ny tidsplan er vedhæftet i 

bilag 2). 

Center for Miljøbeskyttelse vurderer ikke, at en 2-årig forlængelse af 

den allerede etablerede arbejdsplads er miljømæssigt problematisk for 

søen, da der ikke forventes foretaget ændringer ift. de eksisterende 

anlæg eller arbejdsmetoder. Forlængelsen kan have betydning for 

reetableringen. Det må forventes, at tidsperioden hvorpå pladsen 

ligger, har en betydning for søbunden. Fx bliver bunden sandsynligvis 

mere fast/sammenpresset, frøbanken under pladsen bliver muligvis 

påvirket af længere tids indkapsling og planterne i plantekasserne 

påvirkes muligvis af længere tid udenfor deres naturlige miljø. 

Københavns Kommune har stillet vilkår til reetableringen. 
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Sammenfatning 

Denne tilladelse forlænger den igangværende tilladelse, til den 

tidsbegrænset metroarbejdsplads i Sortedams Sø Nord. Sagen er 

behandlet som en vandløbsreguleringssag, da arbejdspladsen medfører 

midlertidig ændring af søens brinker og skråningsanlæg. Center for 

Miljøbeskyttelse har i sin afgørelse taget hensyn til de 

afvandingsmæssige interesser og til målsætningen.  

 

På tidspunktet for behandling af denne sag foreligger nødvendige 

tilladelser i henhold til naturbeskyttelseslovens beskyttelse af 

Sortedams Sø som fredet område, som sø omfattet af beskyttelse i 

henholdt til naturbeskyttelseslovens § 3 og fra søbeskyttelseslinjen, da 

naturbeskyttelsesloven er tilsidesat af folketinget med lov om en 

Cityring (LBK. Nr. 552 af 6. juni 2007). 

 

Godkendelsen er tidsbegrænset og gælder til den 31. december 2018. 

I vilkår er der fastsat en række regler, der skal sikre, at der ikke sker 

en påvirkning af de miljømæssige forhold, samt at søens tilstand 

genoprettes. 

 

4 ugers offentlig høring er foretaget på ansøgningen og den 

igangværende tilladelse med følgebrev. Relevante kommentarer er 

indarbejdet i denne tilladelse.  

Arbejdspladsen har været medtaget i kommuneplantillæg og i en 

VVM- redegørelse, der har været genstand for en offentlig høring. 

 

Baggrund, formål og behandling 

I forbindelse med anlæg af Metrocityringen skulle der anlægges en 

skakt, samt en arbejdsplads i Sortedams Sø -Nord. 

 

Placeringen af den midlertidige tunnelarbejdsplads i Sortedams Sø ved 

Øster Søgade er fastlagt i Lov om en Cityring (Lov Nr. 552 af 6. juni 

2007) og Bekendtgørelse om placering og udformning af stationer og 

skakte m.m. (Bek. Nr. 588 af 7. juni 2007). 

 

Ifølge kommuneplantillægget skal Københavns Kommune sikre, at 

anlæg af arbejdspladsen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning 

af søens økosystem, dvs. vandkvalitet, flora og fauna, og at tilstanden 

efterfølgende kan genoprettes til en god tilstand, indenfor en rimelig 

tidshorisont.  

 

Ændring af bl.a. Sortedams Søs bredder og skråningsanlæg er omfattet 

af Vandløbslovens §§ 3 og 17 (Lov nr. 1219 af 28. september 2016) 

og kaldes vandløbsregulering. Københavns Kommune, Center for 

Miljøbeskyttelse er vandløbsmyndighed for Sortedams Sø og skal 

fastsætte bestemmelser for reguleringen i denne tilladelse. 
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Der er fastsat nærmere regler for behandling af 

vandløbsreguleringssager i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v. (Bek. Nr. 834 af 27. juni 2016), der er fulgt ved 

behandlingen af denne sag. 

 

Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse har ikke 

identificeret nogen interesserede myndigheder, da Styrelsen for Vand 

og Natur (SVANA) har meddelt, at de alene ønsker at blive orienteret. 

 

Der er indkommet 2 høringssvar ved de offentlige høringer 

gennemført i perioden fra: 

 d. 26. oktober 2016 til d. 24. november 2016  

 d. 16. december 2016 til 13. januar 2017. 

 

Udkastet til tilladelsen har derudover været sendt i partshøring hos 

Metroselskabet. Metroselskabet havde følgende kommentarer: 

 

 Metroselskabet gør opmærksom på at tidsplanen pt omfatter 

reetablering af søen i vinterhalvåret, men tidsplanen må tages 

med det forbehold, at der på så store projekter som Cityringen 

kan opstå uforudsete forhold, der kan ændre tidsplanen.  

 

 Metroselskabet anbefaler at der i et samarbejde mellem 

kommunen og Metroselskabet samt med inddragelse af 

entreprenøren udarbejdes en handlingsplan for reetablering af 

søen med henblik på at tage størst mulig hensyn til frøbanken 

etc.  

 

 Metroselskabet videresender i øvrigt konkrete spørgsmål fra 

deres entreprenør. 

 

Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering at den ansøgte 

tidsperiode må fastholdes idet denne er fremgået af de offentlige 

høringer.  

Center for Miljøbeskyttelse er endvidere positivt indstillet overfor 

Metroselskabets forslag vedr. udarbejdelse af handlingsplan, hvor 

Metroselskabet inddrager entreprenør og myndigheden. 

 

 

Beskrivelse af ansøgningen 

D. 11. august 2016 ansøger Metroselskabet Københavns Kommune 

om forlængelse af tilladelserne efter vandløbsloven, til arbejdspladsen 

(denne tilladelse), ledningen gennem søen, samt broen over søen 

(særskilte tilladelser). Forlængelsen ønskes indtil den 31. december 

2018. 
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Ansøgningen om forlængelse fra d. 11. august 2016, er på baggrund af 

ansøgningen (Cityringen – Ansøgning no. SR 1 – ØSØ, om tilladelse 

til etablering, drift og retablering af tunnelarbejdsplads i Sortedams Sø 

med bilag og tegninger (CR-CMT-SHA=OSO-CG=-AUT-MST-

010001_4.0), og notat omkring sedimentet). Deri beskrives 

arbejdspladsen, hvordan den anlægges og hvordan området 

genoprettes efterfølgende -med supplerende oplysninger. 

 

Metroselskabet ansøgte, Københavns Kommune – (daværende) Center 

for Park og Natur (CPN), om tilladelse efter vandløbslovens §17 

(regulering) til etablering, drift og genopretning af tunnelarbejdsplads 

og til etablering af skakt i Sortedams Sø d. 11. juni 2012. I 

ansøgningen ansøges også om at etablere en 

væskestrømsopsplitningsvæg ved Rigshospitalets ind og udløb. Den er 

efterfølgende blevet fjernet, da den var etableret for Rigshospitalet og 

de senere ikke ønskede den mere. 

 

Arbejdspladsen er etableret ved at inddæmme et areal på ca. 180 

meters længde og ca. 100 m ud i Sortedams Sø, ud for Øster Søgade 

96 til 114. 

 

Arealet er afspærret med et siltgardin. Modulelementerne blev samlet 

med et kliksystem og blev sikret på søbunden med jernkæder, mens 

den øverste del kan flyde på vandet. Siltgardinet tillader ændringer i 

vandstand, men ikke vandføring.  

Dykkere og biologiske konsulenter overvågede søbunden indenfor 

siltgardinet og identificerede og indsamlede et antal eksemplarer af 

hver planteart. Disse blev plantet i kasser og placeret på bunden 

udenfor siltgardinet under sammenlignelige forhold. 

 

Indenfor siltgardinet blev der lagt en strimmel af geotekstil-geogitter 

på søbunden og ovenpå blev der bygget en dæmning med forfyldte 

stenkasser (gabionvægge), der blev foret med et separationslag af 

nålefiltet geotekstil inklusiv geogitter. Gitteret blev rullet på i én fase 

med geotekstilen ovenpå. Geotekstilen filtrere vand fra byggepladsen 

ud mod søen, således at fint materiale ikke kommer igennem. Området 

indenfor dæmningerne blev dækket af med geotekstil og geogitter og 

opfyldt med et udvalgt rent materiale. Under opfyldning blev 

bortpresset vand filtreret gennem fiberdug, monteret på dæmninger og 

udlagt på søbunden. 

 

Byggepladsen ligger ca. 1 meter over vandoverfladen. De sidste 80 cm 

består af et kraftigt underlag, hvori afledningssystemet er indlagt. 

Ovenpå er lagt asfalt eller anden belægning til lager mv. 

Afledningssystemerne er forbundet til pladsens rensningsanlæg og 

derefter til det eksisterende spildevandssystem. 
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Under en del af arbejdspladsen ligger der et fungerende 

højspændingskabel. Derfor blev der etableret en dobbelt støttemur, 

med en forstøbt plade hen over, der kan løftes af, hvis nødvendigt. 

Åbningerne i stenvæggen blev lukket med et beskyttelsesnet. 

 

Efter anvendelsen fjernes opfyld, fiberdug, dæmning og siltgardin og 

det rømmede areal genetableres som sø. Søen vil således blive 

genskabt bagefter med undtagelse af nødudgange og ventilation under 

søbunden, med adgang via fodgængerområdet ved siden af søen.  

 

Metroselskabet har og vil fortsat overvåge tilstanden i Sortedams Sø 

og indenfor siltgardinet i hele perioden samt i 5 år efter arbejdspladsen 

er fjernet. 

 

Københavns Kommune bedte i 2012 ansøger om at vurdere 

påvirkningen af bundsedimentet, når der udlægges geotekstil og 

bundsedimentet indkapsles. Ansøger vurderede, at det ingen 

betydning havde. Ansøger kunne ikke dokumentere, at søens 

lermembran kunne modstå belastningen fra arbejdspladsen i den fuldt 

udbyggede udformning med løftekran mv. Det fremgik af ansøgers 

oplysninger, at de geotekniske undersøgelser ikke var udført, og ikke 

kunne nås før tilladelsen lå klar. Men ansøger har i ansøgningen 

oplyst, at den valgte anlægsmetode ikke vil medføre skader på 

lermembranen under Sortedams Sø. 

Metroselskabet har i denne forbindelse ikke oplyst om sætningsskader 

eller andre konsekvenser af pladsen. 

 

Arbejdspladsen berører et areal på ca. 24.370 m
2
 af søbunden, hvoraf 

ca. 22.210 m
2
 påvirkes af gabionvægge og opfyldning. 

  

Metroselskabet har i detailprojekteringen været i stand til, at begrænse 

størrelsen af arbejdspladsen i forhold til skitseprojektet, der indgik i 

VVM-vurderingen. 

 

 

Beskrivelse af Sortedams Sø Nord 

 

I kommunens nordvestlige hjørne krydser Harrestrup Å og 

Fæstningskanalen hinanden. Her sker der en oppumpning af vand fra 

Harrestrup Å til Fæstningskanalen. Fra Fæstningskanalen pumpes 

vandet videre til Utterslev Mose og fra Utterslev Mose ledes vandet 

videre til Emdrup Sø via Søborghusrenden. Undervejs modtager 

Søborghusrenden tilløb fra nord ad Gentofterenden, der leder vand fra 

Gentofte Sø. Fra Emdrup Sø ledes vandet videre til Lygte Å, der er 

rørlagt. Lygte Å bliver til Ladegårdsåen, hvor Grøndals Å støder til. 

Ladegårdsåen udløber til de indre søer ved Peblingesø og Skt. Jørgen 

Sø. Om foråret ledes vand til de indre søer og det tilstræbes, at 

fosforkoncentrationen i vandet holdes under 0,10 mg P/l. Mængden af 
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fosfor er næsten halveret i Sortedams Sø Nord fra 2010 til 2011. Fra 

den sydligste ende af Sortedams Sø Nord løber vandet gennem et rør 

til Østre Anlæg og derfra videre til Kastelsgraven og ud i havnen. Der 

kan også pumpes vand fra den nordligste ende af Sortedams Sø til 

søen i Fælledparken. 

 

Sortedams Sø Nord er det nordlige bassin af Sortedams Sø og den 

nordligste sø af De Indre Søer. Søen er med sine 13,75 ha den største 

af De Indre Søer. Den er lav med relativt stejle skrænter fra bredderne 

ud til en gennemgående dybde på lidt over 2 meter. Vandstanden 

varierer fra år til år hen over året. Søen har været klarvandet og rig på 

vandplanter siden sørestaureringen i 2002-2006. Ved restaureringen 

blev der opfisket skidtfisk, udsat geddeyngel og etableret yngle- og 

opvækstområder for gedder. 

 

Sortedams Sø Nord rummer en tæt og moderat, alsidig 

undervandsvegetation. Den har lave klorofylkoncentrationer og gode 

iltforhold ved bunden. Ved en screeningsundersøgelse blev der fundet 

9 arter af vandplanter, heraf en kransnålalge og rørhinde. Særligt er 

den rødlistede Brodbladet vandaks fundet i 2010 og 2011 – 

hovedsageligt i søens nordlige og midterste del. Mest almindelig 

gennem hele sæsonen var imidlertid vandpest. Væksten af vandpest 

har gennem en årrække været særdeles voldsom. Siden 2007 har der 

derfor været en målrettet fjernelse af vandpest, i størrelsesordnen 150-

200 tons per år alene i Sortedams Sø Nord. Arter og antallet af arter 

har ligget ret stabilt i søen fra 2003 til nu. Det plantedækkede areal i 

2011 var størst i august, med en dækningsgrad på 77%. I 2010 var det 

ligeledes 77%, men i juli måned. Middelhøjden af planterne var lidt 

over 1 meter i august 2011. 

 

Søerne i København er i vandplanerne målsat til at skulle have god 

økologisk tilstand. Selvom de fleste af søerne historisk set er kunstigt 

dannet, har dette dog ikke medført, at de er udpeget som kunstige eller 

stærkt modificerede. Flere af søerne opfyldte i 2012 deres miljømål, 

og Sortedams Sø har endda på dette tidspunkt tilsyneladende en 

miljøtilstand, der er bedre end dens målsætning. Denne tilstand blev 

dog ikke anset for at være stabil, men som en midlertidig tilstand, der 

var en kortvarig effekt af den restaurering, som blev gennemført i 

søerne i årene før. 

 

Efter opfiskningen for 12 år siden ændrede søerne tilstand fra en uklar 

tilstand præget af en stor fredfiskebestand og en ringe rovfiskebestand 

til en klarvandet tilstand med mange vandplanter, få fredfisk og 

mange rovfisk ikke mindst store aborrer, som kunne regulere 

tilgangen af fredfisk gennem rov på fiskeynglen. I den nordlige 

Sortedam Sø er udviklingen gået den gale vej i de seneste par år, idet 

de rovlevende aborrer er blevet få og fredfisk som skaller og brasener 

talrige, hvilket har medført uklart vand. Aktuelt opfiskes der. Det skal 
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ses som en plejeforanstaltning som har til formål at bringe udviklingen 

tilbage på sporet.  

 

Københavns Kommune har stillet en række krav til Metroselskabet 

mht. oprettelsen af arbejdspladsen samt mht. overvågning af 

eventuelle effekter på søen. Arbejdspladsen er således omgivet af et 

såkaldt siltgardin, der er uigennemtrængeligt for de fleste partikler. 

Siltgardinet bliver tjekket efter af en dykker hver måned, og der bliver 

taget prøver af vandet både indenfor og udenfor siltgardinet. Ved de 

fleste målinger har vandet indenfor siltgardinet været bedre end 

udenfor, så arbejdspladsen vurderes ikke at være skyld i forværringen 

af søens tilstand. 
 

 

Vurdering 

Søbund og sediment 

Københavns Kommune bedte i 2012 ansøger om at vurdere 

påvirkningen af bundsedimentet, når der udlægges geotekstil og 

bundsedimentet indkapsles. Ansøger vurderede, at det ingen 

betydning havde. Ansøger kunne ikke dokumentere, at søens 

lermembran kunne modstå belastningen fra arbejdspladsen i den fuldt 

udbyggede udformning med løftekran mv. Det fremgik af ansøgers 

oplysninger, at de geotekniske undersøgelser ikke var udført, og ikke 

kunne nås før tilladelsen lå klar. Men ansøger har i ansøgningen 

oplyst, at den valgte anlægsmetode ikke vil medføre skader på 

lermembranen under Sortedams Sø. 

 

CPN stoler på denne vurdering, men understreger, at ansøger alene har 

ansvaret for eventuelle skader på/og retableringen af søbunden.  

 

Metroselskabet har på nuværende tidspunkt, i denne forbindelse, ikke 

oplyst om sætningsskader eller andre konsekvenser af pladsen  

 

I VVM-redegørelsen blev det forudsat, at søens bundsediment under 

arbejdspladsen blev fjernet. Fjernelse af bundsediment fra næringsrige 

søer er en velkendt og effektiv metode, til forbedring af tilstanden, da 

en del af de ophobede næringsstoffer fjernes. Fjernelse af 

bundsediment blev derfor tillagt en positiv betydning for det 

fremtidige vandmiljø i Sortedams Sø ved miljøvurderingen. 

 

Ved detailprojektering blev Metroselskabet dog blevet opmærksomme 

på, at der ligger et højspændingskabel gennem det areal, hvor 

arbejdspladsen skulle ligge, og at det tætnende lerlag under 

bundsedimentet sandsynligvis var relativt tyndt. For ikke at beskadige 

højspændingskabel eller lerlag fravalgte ansøger afgravning af 

sediment. 
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Ansøger forventede at fjernelse af sediment under arbejdspladsen vil 

betyde afgravning af ca. 7.000 m
3
 indeholdende ca. 670 kg fosfor 

hvoraf de 84 kg vurderes at være mobile under de nuværende forhold. 

I stedet for at afgrave sedimentet lagde Metroselskabet en forstærket 

geotekstil oven på sedimentet, før der blev etableret dæmning og 

området blev opfyldt. Metroselskabets rådgiver har i et notat vurderet, 

at sedimentet efter fjernelse af arbejdsplads vil være egnet som 

voksested for vandplanter, og at det ikke har nogen væsentlig 

betydning for den fremtidige vandkvalitet i Sortedams Sø, om 

sedimentet bliver liggende eller fjernes. Center for Miljøbeskyttelse 

noterede at rådgiveren ikke baserede forventningerne på konkrete 

eksempler på lignende tiltag i andre søer. 

 

Københavns Kommune var/er usikker på, om rådgiverens vurdering er 

dækkende for en indkapsling og sammenpresning under trykket fra de 

opfyldte materialer i 5 år, nu 7 år. Særligt risikoen for udpresning af 

store mængder næringssalte, primært fosfor i porevand, under 

opfyldningen, samt sedimentets reaktion når opfyldningen fjernes og 

ilt atter kommer til, vurderes som usikker. Da Københavns Kommune 

ikke har konkret viden eller erfaring for, at negative konsekvenser vil 

opstå, er der stillet krav til, at koncentrationen af fosfor løbende måles, 

i det vand der fortrænges under opfyldning, samt at siltgardin ikke må 

fjernes før vandkvaliteten bag siltgardinet er tilfredsstillende.  

 

Ved fjernelse af geotekstil er der en teoretisk risiko for bundvending, 

da sedimentet har ligget iltfrit i ca. 7 år. Det er dog sandsynligt, at 

sedimentet er så kompakt, at det vil blive liggende. Så længe 

siltgardinet er på plads, vil en eventuel bundvending på arbejdspladsen 

ikke påvirke Sortedams Sø. 

 

Vandkvalitet 

Det er vurderet, at en eventuel udsivning af vand fra 

arbejdspladsarealerne lettest opdages ved tilsyn med siltgardinet. Ved 

en generel placering af siltgardin ind mod gabionvæg hele vejen rundt, 

er der tegn på udsivning af søvand gennem bunden af arbejdspladsen. 

Der er derfor stillet krav om ugentligt tilsyn med siltgardinets position 

i forhold til gabionvæg og, at utæthed omgående opspores og tætnes 

og vandstand i Sortedams Sø genoprettes. 

 

Vandplanter 

Metroselskabet skrev i ansøgningen til den gældende tilladelse at 

planter ville blive indsamlet og sat i kasser udenfor siltgardinet under 

sammenlignelige forhold. Da den rødlistede planteart, Brodbladet 

vandaks, specielt trives i det område hvor arbejdspladsen ønskedes 

etableret, sat CPN som vilkår at mindst 90% af den rødlistede 

Brodbladet vandaks blev flyttet i kasser og sat udenfor siltgardinet, 

under sammenlignelige forhold og hvor de ikke skygger for anden 

positiv plantevækst. De andre positiv-arter skulle ligeledes flyttes – 
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antallet skulle vurderes af egnede biologer med henblik på den 

efterfølgende retablering.  

 

Hvis vegetationen ikke er inde i en positiv udvikling senest 2 

vækstsæsoner efter genudplantning (september 2020), skal plan for 

yderligere tiltag til forbedring præsenteres inden årets udgang. 

 

Der er sat vilkår om vandprøver, for at kunne følge eventuelle 

ændringer i vandkvaliteten. 

 

Retablering 

I ansøgningen skriver Metroselskabet, at søen vil blive reetableret til 

sin oprindelige tilstand. Da søens tilstand bl.a. ikke er stabil giver det 

imidlertid ingen mening, at søen skal retableres til den tilstand den 

havde i år 2012. En udvikling, i positiv eller negativ retning afhænger 

af mange faktorer – bekendte som ubekendte. Center for 

Miljøbeskyttelse sætter derfor som vilkår at søen retableres efter den 

tilstand resten af søen besidder, ved arbejdspladsens ophør. 

 

Ved retablering skal de tilfyldte materialer fjernes ved opgravning. 

Hvis opgravning medfører væsentlig forekomst af opslæmmet 

materiale, skal opslæmning begrænses.  

 

Øvrige tilladelser 

Tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens beskyttelse af 

Sortedams Sø som fredet område, som sø omfattet af beskyttelse i 

henholdt til naturbeskyttelseslovens § 3 og fra søbeskyttelseslinjen er 

erstattet af lov om en Cityring (LBK. Nr. 552 af 6. juni 2007). 

 

Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse har vurderet, at 

anmeldelse af arbejdsplads og krav til daglig drift ikke er nødvendig 

for tilladelse til etablering af arbejdspladsen i henhold til 

Vandløbsloven.  

 

Berørt areal 

Arealet hvor arbejdspladsen placeres er umatrikuleret og tilhører 

Københavns Kommune. Arealet er omfattet af midlertidig 

ekspropriation og rettigheden til at anvende arealet indtil d. 31. 

december 2018 er Metroselskabets. Alle økonomiske spørgsmål 

vedrørende arealet er afklaret ved ekspropriation. 

 

Vandløbsregulativ 

Vandløbsmyndighedens tilladelse til sejlads i henhold til gældende 

regulativ gives som en del af denne tilladelse. Sejlads må foregå med 

pramme og mindre slæbebåde, hver med mindre end 20 HK 

motorkraft, i forbindelse med etablering, drift og fjernelse af 

arbejdsplads samt tilsyn. Sejlads skal begrænses til det for arbejderne 

nødvendige. 
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I henhold til gældende regulativ, skal ansøger som bruger af 

arbejdspladsen optage grøde, der samles ved arbejdspladsen. 

 

Tilladelse til opførelse af faste midlertidige hegn om arbejdspladsen, 

indenfor regulativets 8 m bælte fra søkanten, gives med denne 

tilladelse. Hegn er nødvendige både af hensyn til støjdæmpning og 

sikkerhed. Hegn skal være fri for graffiti, opklæbning og lignende. 

 

Det eneste blivende anlæg i Sortedams Sø er en skakt under søbunden, 

med forbindelse ind til nødudgang på land. Som et anlæg i søen 

tillades placering af skakten hermed i henhold til vandløbsloven. Der 

er stillet krav om, at endelig koordinater for skaktens placering 

indberettes til Københavns Kommune. 

 

Materiel 

Metroselskabets politik er, at anvende materiel, der begrænser 

miljøpåvirkningen, herunder eldrevet materiel, hvor det er muligt 

(Cityringen, Miljøstrategi). Der er derfor stillet krav om, at der kun må 

anvendes elektriske kompressorer i forbindelse med anlæg, tilsyn og 

fjernelse af arbejdsplads. At kørende materiel har motorer, der 

opfylder EUROIV norm eller bedre, og at entreprenørmaskiner lever 

op til gældende europæiske norm for nye entreprenørmaskiner eller 

får eftermonteret partikelfilter/katalysator. 

 

Information 

Der er sat som vilkår at Metroselskabet afholder informationsmøde 

eller ”åben skurvogn” for interesserede naboer i området forud for 

pladsens nedlukning, om hvordan og hvornår reetableringen 

planlægges udført. Interesserede naboer opfordres til at tilmelde sig de 

elektroniske nyhedsbreve for arbejdspladsen. 

 

Tilsyn 

Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse vil ved tilsyn og 

krav om eget tilsyn med rapportering sikre sig, at vilkår overholdes, 

og at der ikke er andre lovstridige forhold, der hindrer opfyldelse af 

målsætningen for Sortedams Sø. 

 

Vilkår 

 

I henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 

m.v. (bek. nr. 834 af 27. juni 2016) §§3 og 17 og bekendtgørelse af 

lov om vandløb (bek. nr. 1219 af 28. september 2016) § 17 meddeles 

hermed vandløbsmyndighedens godkendelse af forlængelse af den 

tidsbegrænsede tilladelse til anlæg af midlertidig tunnelarbejdsplads i 

Sortedams Sø på nedenstående vilkår. 

 

Generelt 
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1. Denne godkendelse er gældende fra dags dato til d. 31. 

december 2018. 

2. Natur- og Miljøklagenævnet træffer en afgørelse såfremt der 

indkommer klage før klagefristens udløb. Klagemyndigheden 

har adgang til, at ændre eller ophæve den pågældende 

godkendelse. 

3. Arbejdspladsen skal fjernes som beskrevet i ansøgningen og 

tilladelsen. 

4. Bortset fra dødvægte til fastholdelse af siltgardin og tilladt 

sejlads må der ikke forekomme anlæg eller aktiviteter uden for 

siltgardinet. 

5. Tilstand i Sortedams Sø uden for siltgardin må ikke forringes. 

6. Arbejdspladsen må ikke medføre en øget direkte eller indirekte 

forurening af Sortedams Sø. 

7. Sejlads med pramme og mindre slæbebåde, hver med mindre 

end 20 HK, skal begrænses til det nødvendige for anlæg, drift 

og fjernelse af arbejdsplads og væskestrømsopsplitningsvæg 

samt tilsyn. 

8. Materiel anvendt ved anlæg, tilsyn og fjernelse af arbejdsplads 

skal leve op til følgende krav: 

 Der må kun anvendes elektriske kompressorer i 

forbindelse med anlæg, tilsyn og fjernelse af 

arbejdsplads. 

 Kørende materiel skal have motorer, der opfylder 

EUROIV norm eller bedre. 

 Entreprenørmaskiner skal leve op til gældende 

europæiske norm for nye entreprenørmaskiner eller 

have eftermonteret partikelfilter/katalysator 

9. Alt arbejde i søen udføres, på en sådan måde, at skade på 

lermembranen i bunden undgås. 

10. Ansøger skal til enhver tid tåle alle nødvendige 

vedligeholdelsesarbejder i Sortedams Sø -Nord. 

11. Der må ikke foretages udledning fra pladsen. 

12. Ansøger afholder alle udgifter til anlæg og fjernelse af 

arbejdsplads og til drift og vedligeholdelse af disse anlæg samt 

til eget tilsyn. 

13. Ansøger skal sørge for at evt. samlet grøde langs arbejdsplads 

opsamles og bortskaffes. 

14. Der må ikke forekomme graffiti og plakater på 

byggepladshegn. Ansøger skal sikre sig dette. 

15. Det skal i hele perioden være muligt for Københavns 

Kommune, at drifte de dele af parken (træer, græs og lign.) 

som ligger udenfor byggepladsen. 

16. Alle erstatningsspørgsmål i forhold til 3. mand er Københavns 

Kommune uvedkommende. 

 

Tilsyn 

1. Når arbejdspladsen er anlagt fører ansøger tilsyn med at: 
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a. Arbejdspladsen er som anlagt. 

b. Der ikke forekommer store mængder grøde i søen nord 

for flydebroen. 

c. Vandstanden ikke har ændret sig væsentligt. 

2. Ansøger skal opstille en vandstandsmåler ved arbejdspladsen. 

3. Vandstanden skal registreres løbende og aflæses 1 gang 

ugentligt. 

4. Der skal årligt gennemføres en orienterende kortlægning af 

undervandsvegetation i et område op til 100 m fra 

arbejdspladsen. Metoden ved undersøgelsen skal følge 

NOVANA-programmet.  

5. Tilsyn dokumenteres med tilsynsrapport. 

6. Ansøger har ansvar for tilsyn med arbejders gennemførelse og 

anlæggets stand. 

 

Drift af arbejdsplads 

1. Der skal føres månedligt tilsyn med siltgardin, hvor 

holdbarhed, tæthed og kontakt med bunden efterses. 

2. Der skal føres ugentligt tilsyn med siltgardinets position i 

forhold til gabionvæg. Ved tegn på udsivning af søvand 

gennem bunden af arbejdspladsen skal utæthed omgående 

opspores og tætnes og vandstand i Sortedams Sø genoprettes. 

3. Ansøger skal til enhver tid tåle alle nødvendige 

vedligeholdelsesarbejder i Sortedams Sø. 

4. Affald skal indsamles og håndteres i henhold til Københavns 

Kommunes affaldsregulativ.  

5. Ansøger fjerner affald som samles op mod arbejdspladsen.  

6. Al affald i søen, som kan tilskrives byggeprocessen, skal 

ansøger fjerne. 

7. Arbejdspladsarealer uden befæstigelse og afledning af 

afstrømning til kloak må alene glatførerbekæmpes ved rydning 

og grusning. 

8. Der udtages hver måned prøve af vand mellem siltgardin og 

gabionvæg. Udtages 0,5 m under overfladen. Prøver analyseres 

for orthofosfat, total fosfor, total kvælstof, pH, ledningsevne 

og suspenderet stof. 

 

 

Retablering af arbejdsplads 

9. Retablering skal ske i vinterhalvåret af hensyn til 

vækstsæsonen. 

10. Metroselskabet skal forud for pladsens nedlukning afholde et 

informationsmøde eller ”åben skurvogn” for interesserede 

naboer i området, om hvordan og hvornår reetableringen 

planlægges udført. 

11. Støjgrænser i Københavns Kommunes forskrifter for bygge- 

og anlægsarbejder skal overholdes.  
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12. Ved fjernelse af opfyld må alene anvendes afgravning, og 

opslæmning skal begrænses til et minimum.  

13. Siltgardin må først nedtages, når vandkvaliteten bag 

siltgardinet er tilfredsstillende. 

14. Der må ikke være udsivning af vand gennem søbunden 

indenfor det berørte areal. 

15. Indsamlede vandplanter skal udplantes umiddelbart efter 

siltgardin er fjernet. 

16. Hvis vegetationen ikke er inde i en positiv udvikling senest 2 

vækstsæsoner efter genudplantning (september 2020), skal 

plan for yderligere tiltag til forbedring præsenteres inden årets 

udgang. 

17. Areal afgrænset af siltgardin skal genoprettes til en tilstand 

svarende til tilstanden i resten af Sortedams Sø. 

 

 

Rapportering og underretning 

1. Alle anlægsarbejder og andre aktiviteter skal anmeldes til 

Center for Miljøbeskyttelse (herefter CMB) senest 14 dage 

forud.  

2. Når etablering af arbejdspladsen er tilendebragt skal CMB 

underrettes. 

3. Når arbejdspladsen påbegyndes fjernet skal CMB underrettes. 

4. Når arbejdspladsen er fjernet skal CMB underrettes. 

5. Position af anlæg under søbunden (skakt mv.) skal rapporteres 

som tegning og koordinater umiddelbart efter anlæg. 

6. Tilsynsrapport indsendes til CMB hvert kvartal senest 2 uger 

efter kvartalets udløb. 

7. Al tilsyn og vedligeholdelse af arbejdspladsen tilfalder ansøger 

i hele bygge- og anvendelsesperioden. 

8. Alle skader på arealet (græs, træer, stier og lign.) som kan 

tilskrives byggeprocessen skal meldes til CMB og 

efterfølgende udbedres. 

 

 

Klagevejledning 

 

Klageadgang 

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem 

til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. 

miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Natur- 

og Miljøklagenævnets digitale klageportal inden den 28. februar 2017. 

 

Hvem kan klage? 
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er 

klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at 

afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række 
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lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter 

bestemmelsen. 

 

Klageproces 

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af 

www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk 

for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, 

myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive 

sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den 

fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter 

klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og 

Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil 

være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er 

indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med 

bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen 

involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af 

CMB’s udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som 

udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger 

til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at 

al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved 

anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1. 

 

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale 

selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og 

Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på 

www.nmkn.dk. 

 

Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise 

en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge 

klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: 

miljoe@tmf.kk.dk. CMB videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

Klagegebyr 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og 

Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets 

klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”. 

 

Opsættende virkning 

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter 

miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, 

jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og 

Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage 

opsættende virkning.  

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:miljoe@tmf.kk.dk
http://www.nmkn.dk/
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Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag 

inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. 

miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1. 

 

 

Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse 

Du er velkommen til at kontakte Louise Andersen (tlf. 24 52 99 67) 

eller Helle Bjerg Sørensen (tlf. 61 16 13 59), hvis der er spørgsmål 

eller bemærkninger til sagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise D. Andersen 
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Kopi af tilladelsen er udsendt til: 

 

 DONG 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Østerbro lokaludvalg 

 Danmarks Fiskeriforening  

 Ferskvandsfiskeriforeningen 

 Danmarks Ornitologiske Forening  

 Københavns Kommune, Drift, att.: Henriette Lunn Vonsbæk 

og Peter Nordskov 

 Københavns Kommune, Center for Trafik, att.: Jørgen 

Poulstrup 

 Københavns Kommune, MSBA, msba@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, FV, Spildevand@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, Center for Byggeri, 

bygninger@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, Naturteam, natur@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, Borgmestersekretariatet, att.: Anders 

Jørgensen 

 Københavns Kommune, Arrangementer 

 Københavns Politi 

 Indre by lokaludvalg 

 Rigshospitalet 

 CMT 

 Kim Phillip (svarede på høringen) 

 

 

  

mailto:msba@tmf.kk.dk
mailto:Spildevand@tmf.kk.dk
mailto:bygninger@tmf.kk.dk
mailto:natur@tmf.kk.dk
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BILAG 1 -Oversigtstegninger 

 
Bilag 1a Målfast plantegning over arbejdspladsen. 

 

 
Bilag 1b Målfast plantegning over arbejdspladsen. 
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BILAG 2 -Tidsplan 

 


