KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

NOTAT

27. marts 2019

Tilladelse til brug af søvand til vanding af parkbeplantning og til
påfyld af fejebiler til brug på Københavns Kommunes arealer.

Ifølge vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017, §6
stk. 2 gives hermed tilladelse til at Københavns Kommune, Byens
Drift optager vand fra udvalgte søer i kommunen til vanding af
beplantning og påfyld af fejebiler til brug på kommunens arealer. Der
gives tilladelse til at optage vand fra 2 søer i Københavns Kommune
fra udvalgte tappesteder. Det drejer sig om Kildevældsparkens sø og
Fælledparkens sø. Da det i en årrække har været praksis at tappe vand
til vanding af kommunens arealer fra Fælledparkens sø, er tilladelsen
til vanding fra denne sø en lovliggørelse efter §54a i vandløbsloven.
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Denne tilladelse omhandler ikke/ og tager ikke ansvar for
vandkvaliteten, der varierer meget i de pågældende søer, evt. med
indslag af blågrønalger.
Vilkår
Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår:
1.

Tilladelsen er gældende fra XX. til 10. september og i
efterfølgende år i perioderne 1. april - 10. september hvert år

2.

Tilladelsen er gældende for Kildevældssøen og Fælledparkens sø.

3.

Vandet må kun anvendes på kommunens arealer.

4.

Tapningen skal ske fra de etablerede tappesteder.

5. Der må kun aftappes vand til nedenfor angivne koter:
Fælledparkens Sø: til kote 9,77 DVR90
Kildevældssø: til kote: 6,27 DVR90
6. Mængder og koter kan ændres fra år til år, hvis tilladelsen viser sig
ikke at være hensigtsmæssig. BD, Kim Michelsen og BA, Lisbeth
Gervin vurderer om den er hensigtsmæssig.
7. Det aftales med den driftsansvarlige vandløbsmedarbejder i BD,
(Kim Michelsen), hvor vandstandskoter aflæses.

Vand og VVM
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S
EAN nummer
5798009809452

8. Hvis der ønskes yderligere forbrug, skal det ske efter aftale med
vandløbsdriftsansvarlig i BD/ Kim Michelsen, eller BA, Vand og
VVM /Lisbeth Gervin
9. Efter hver vandingsperiode skal den forbrugte mængde vand
opgøres og rapporteres til BA, Vand og VVM inden årets udgang.
10. Hvis tilladelsen bliver misligholdt eller viser sig ikke at være
hensigtsmæssig, kan den ophæves. Det er vandløbsmyndigheden,
der afgør ovenstående.

Klageadgang
Ansøger og enhver, der må antages at have væsentlig interesse i sagen
udfald, kan klage over Københavns Kommunes afgørelse om
lovliggørelse.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller
offentliggjort. En klage skal dermed senest være indgivet d.
24.04.2019.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet. 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.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, evt. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Information om klagegebyret finder du på www.nmkn.dk under
”Vejledninger”.
Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk) findes
information om, hvordan man klager via Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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
Miljøbeskyttelse, miljoe@tmf.kk.dk . Københavns Kommune
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
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Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Såfremt der er spørgsmål til afgørelsen kan disse rettes til Lisbeth
Gervin ( lisger@tmf.kk.dk ) tlf. 40483774 eller vand@tmf.kk.dk
Grundlag for afgørelsen
Lov - og plangrundlag
• Lov om Vandløb, lovbek. nr. 127 af 26/01/2017 § 6 stk. 2 og §
54 a.
Ansøgningsmateriale
• Ansøgning af 5. oktober 2018 i mail fra Lars Christensen, BD.
Miljøteknisk redegørelse
Der ansøges om at tappe i alt ca. 1,5 mio. l vand i de to søer fordelt på
1 mio. l i Kildevældssøen og 0,5 mio. l i Fælledparksøen. Dette ville
svare til en vandstandssænkning på 10 cm i Kildevældssøen og 2,5 cm
i Fælledparksøen.
Der tappes fra et etableret tapningssted i Fælledparksøen, hvor det
skønnes, at adgangsforholdene er gode i forhold til at skåne brinker
mv. Der etableres et tapningssted i Kildevældssøen efter aftale med
vandløbsmedarbejder (Kim Michelsen) i BD og øvrigt driftspersonale.
Kort beskrivelse af vandområderne
Begge søer ligger på Østerbro.
Kildevældssøen er en ”lergravssø” på ca. 1,23 ha og ca. 4,5 m dyb på
det dybeste sted. Søen har ikke noget tilløb, men er regn- og
grundvandsfødt. Den har afløb til kloak i kote 6.37 DVR90. Søens
vandspejlsniveau varierer kun ubetydeligt fra år til år. Ca. 80 % af
bredden er faskinsat, og bunden skråner meget pga. den relativt store
dybde, så der er så godt som ingen bredzone og sumpvegetation. Søen
er overordentlig næringsrig med periodevise indslag af blågrønalger
og perioder med fiskedød.
Søen er ikke optaget i statens vandområdeplaner.
Fælledparksøen er en lavvandet sø på ca. 2 ha med en middeldybde på
ca. 0,8 m. Den er moderat næringsrig med sigt til bunden de fleste år
og en udbredt undervandsvegetation. Søen modtager vand fra
Sortedamssøen ved indpumpning og har afløb til samme sø ved
overløb. Søen er faskinsat, men med en bred med tagrørs- og
sumpvegetation, hvortil der er knyttet en relativ artsrig bredzonefauna.
Søen huser en bestand af balkanlatterfrø.
Søen er ikke optaget i statens vandområdeplaner.
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Københavns Kommune er ejer af begge vandområder.
Vurdering
Fælledparksøen har forbindelse til Sortedamssøen, hvorfra der vil
blive fyldt op i vinterperioden til overløbskanten, kote 9,97 DVR90,
såfremt vandstanden i Sortedamssø tillader det. Kildevældssøen er
kildefødt og med ringe vandstandsvariationer. Derfor vurderes der
som udgangspunkt at være vand nok til vandingerne uden negativ
påvirkning af vandområderne. Da der desuden stilles krav om at
undlade tapning, når søerne står i specifikke lave vandstande, vurderes
tapningerne ikke at påvirke vandstandene negativt.

Der må endvidere kun tappes fra aftalte aftapningssteder, hvor
brinkerne ikke beskadiges.
På grundlag af ovenstående vurderer vandløbsmyndigheden, at
tapningerne kan foretages uden konsekvens for vandområdernes
naturtilstand og vandmiljø.
Idet tapningerne ikke vil have konsekvenser for tilstanden i
vandområderne og alle vandområderne er ejet af kommunen, vurderer
vandløbsmyndigheden, at der ikke er nogen andre parter med
individuel væsentlig interesse i forbindelse med vandoptaget, udover
Byens Drift som ansøger og ejer samt vandløbsdriftsansvarlige.
Forhold til øvrig lovgivning
Godkendelse efter anden lovgivning
Naturbeskyttelseslovens §3
Natura-2000 områder
Bilag IV-arter
Tapningerne vurderes ikke at påvirke naturtilstand, Natura-2000områder eller bilag IV-arter, hvorfor der ikke kræves tilladelse efter
disse love.
Vedr. Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
Vandet er søvand og indvindes udelukkende med vandingsformål for
øje. Det vurderes derfor, at vanding med det indvundne overfladevand
ikke udgør en forureningsrisiko for jord og grundvand og dermed at
vanding med vandet ikke kræver tilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 19. Det er ligeledes vurderet at
spildevandsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse i forhold til
vandingen.
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Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse
I er velkomne til at kontakte Lisbeth Gervin på tlf. 40483447, mail:
liger@tmf.kk.dk eller vand@tmf.kk.dk, hvis der er spørgsmål eller
bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse
bedes der henvist til sagsnr. 2018-0337202.

Med venlig hilsen
Lisbeth Gervin
Biolog

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DOF-København, koebenhavn@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Tilladelsen annonceres desuden på ”Annonceringsportalen” for
Københavns Kommune:
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php efter endt
høringsperiode.
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