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NOTAT 

Tilladelse til regulering af Kagsmosen ved etablering af 
højvandsklapper. Lovliggørelse. 

 
I henhold til Lov om Vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26-01-
2017 § 6 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 
m.v. (834 af 27/06/2016) § 10 meddeles vandløbsretslig godkendelse 
af etablering af højvandsklapper, der sikrer Kagsmosen mod 
indstrømmende spildevandsopblandet vand fra Kagså ved 
vandføringer op til ca. 300 l/s i Kagså. Tilladelsen er en lovliggørelse 
efter vandløbslovens §54a, idet etableringen fandt sted i februar 2017.  
 
Placeringen er vist på figur 1. 
 

 
Figur 1. Oversigtskort over højvandsklappernes placering. 

 

Vilkår for tilladelsen 
 

1. Kontraklapperne skal være etableret som beskrevet i 
ansøgningsmaterialet, dvs. af typen RIA KVI monteret direkte 
i enden af de to Ø18 / Ø20 cm rørudløb mellem Kagsmosen og 
vådområdet (figur 5 og 6). 
 

2. Rørføringerne og kontraklappernes funktion skal tilses 
regelmæssigt (2 gange årligt).  
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3. Vandstandene ved de 4 vandstandsmålere skal fortsat 
registreres, og bygherre (Byens Drift) skal årligt foretage en 
vurdering af vandføringen i Kagså og om vandstanden fortsat 
er stabil i Kagsmosen. Registrering og vurdering rapporteres til 
vandløbsmyndigheden efter nærmere aftale. 
 

 
Projektets formål og indhold 
Kagsåen er et mindre sidevandsløb til Harrestrup Å, der er påvirket af 
regulering, rørlægninger, sandvandring og faunaspærringer. 
Vandføringen i Kagsåen er impulspræget, og der tilledes store 
mængder tag- og overfladevand fra 14 regnvandsudløb og 23 overløb 
med opblandet spildevand, der skaber uhygiejniske forhold i og langs 
åen.  

Kagsåen er hydraulisk forbundet via et mindre vådområde til 
Kagsmosen med rør. I tørvejrssituationer og situationer med 
lavintensiv regn afstrømmer der vand fra Kagsmosen til vådområdet 
og videre til Kagsåen. Ved regn bliver vandstanden i Kagsåen ofte 
højere end vandstanden i vådområdet og i Kagsmosen, hvorved der 
før etableringen af højvandsklapper strømmede vand fra Kagsåen til 
vådområdet og videre til Kagsmosen via rørene.  
 
Af denne årsag forekom der periodevis en uønsket vandtilførsel til 
Kagsmosen med åvand opblandet med spildevand via rørene. Da der i 
2016 blev konstateret en kilde ved den østlige del af Kagsmosen, der 
leverer rigeligt vand af god kvalitet til Kagsmosen figur 4, punkt 2 
blev der i 2017 etableret højvandsklapper på rørforbindelsen mellem 
vådområdet og Kagsmosen, som tillader at vand fra Kagsmosen kan 
strømme til vådområdet og videre til Kagsåen, men som forhindrer, at 
vand kan strømme fra vådområdet til Kagsmosen ved mindre regn.  
 
Nærværende ansøgning er derfor at betragte som en retslig 
lovliggørelse af en stedfunden regulering. 
 
Ved intensive regn (gns. 17/år gennem de sidste 10 år) strømmer vand 
fra Kagså over terræn (sti/park) til Kagsmosen. Højvandsklapperne 
sparer Kagsmosen for ca. 30.000 m3 opblandet spildevand pr. år ud af 
en samlet mængde på ca. 72.000 m3.  
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Oversigt over berørte ejendomme 
Følgende ejendomme er berørt af reguleringsprojektet: 

Matrikel nr. Ejerlav Ejer 

1193 Husum, København Københavns Kommune 

37a Husum, København Københavns Kommune 

 

Omkostninger og udgiftsfordeling 
Etablering af højvandslukkerne er etableret af Københavns Kommune, 
Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Driftsudvikling, Bynatur, 
som også har afholdt samtlige udgifter hertil. 
 
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 den 
XX.2018. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og 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, bl.a. korte 
videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og 
email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og 
Fødevareklageklagenævnet. Selve Klageportalen indeholder korte 
hjælpetekster, som vejleder klageren gennem forløbet med 
indsendelse af en klage, herunder hvilke konkrete informationer, der 
skal sendes med.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 

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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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 
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. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Lisbeth Gervin 

mailto:miljoe@tmf.kk.dk
mailto:lisger@tmf.kk.dk
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Grundlag for afgørelse 
Lov om Vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26-01-2017 §6 og 
§54a  
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 
27/06/2016). §10 
Vandløbsregulativer for Kagså og Kagsmose: 

• Regulativ for Kagså, Københavns Kommune, 1996 
• Regulativ for Kagså, Rødovre Kommune, 1996 
• Regulativ for Kagsmosen, Københavns Kommune, 2009  

Den blå by, del 1. Københavns Kommunes vandhandleplan (2015-
2021) (Kommunens politik) 
 
Ansøgningsmateriale:  

• Ansøgning af 19-07-2017 
• Bilag til ansøgning: Notat. Orbicon, Københavns Kommune – 

højvandsklap i Kagsmosen, 24-05-2017 
 
 
Beskrivelse af sagen - redegørelse 
Kagsmosen er beliggende i den vestlige del af Københavns Kommune 
på grænsen til Rødovre Kommune, jf. den lilla pil på figur 2. 
 

 
Figur 2. Beliggenhed af Kagsmosen. 
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Kagsåen er et mindre sidevandsløb til Harrestrup Å. Kagsåen er i dag 
påvirket af regulering, rørlægninger under veje og stier, hårdhændet 
vedligeholdelse, sandvandring og faunaspærringer. Vandføringen i 
Kagsåen er impulspræget, da størstedelen af åens topografiske opland 
er befæstet, og der tilledes store mængder tag- og overfladevand fra 14 
regnvandsudløb. Vandkvaliteten i Kagsåen er desuden påvirket af 
vand fra i alt 24 overløb med opblandet spildevand. Overløbene 
skaber uhygiejniske forhold i og langs åen.  
 
Kagsåen er hydraulisk forbundet med et mindre vådområde i den 
vestlige del af Kagsmosen med rør. Vådområdet er ligeledes 
hydraulisk forbundet med Kagsmosen med rør. I tørvejrssituationer og 
situationer med lavintensiv regn afstrømmer der vand fra Kagsmosen 
til vådområdet og videre til Kagsåen. Ved intensive regnhændelser 
bliver vandstanden i Kagsåen højere end vandstanden i vådområdet og 
i Kagsmosen, hvorved der afstrømmer vand fra Kagsåen til 
vådområdet og videre til Kagsmosen. 
 
Der har således gennem tiden periodevist været en uønsket 
vandtilførsel til Kagsmosen med åvand opblandet med spildevand 
gennem rørene. Dette blev eftervist ved undersøgelser i 2016, bilag 5, 
hvor fosforkoncentrationerne i vand fra forskellige punkter i 
Kagsmosen blev sammenholdt med indholdet i selve Kagså ved 
forskellige situationer i Kagså (lav vandstand, moderat vandstand med 
indløb til mosen gennem rørene og høj vandstand i Kagså med 
overløb over terræn til Kagsmose). Der var en tydelig indikation på at 
mosen modtager endog meget høje tilførsler af spildevand fra Kagså.  
 
I lokalområdet omkring den østlige del af Kagsmosen (fig. 4, pkt. 2) 
er der indtruffet en stigning i det terrænnære grundvandsspejl, som har 
medført at Kagsmosen i dag primært fødes med rent grundvand fra en 
hovedkilde og flere diffuse kilder. 
 
Kildens tilstrømning er på ca. 2-3 l/s og har en fosforkoncentration på 
ca. 50µg/l tot-P. Der vurderes derudover at være tilstrømning fra en 
række andre mindre kilder på i alt 6-7 l/s baseret på 
vandføringsmålinger ved undersøgelsen i 2016. Før etablering af 
kontraventiler blev det vurderet, at Kagså bidrog med ca. 15 % af 
tilførslen af vand til Kagsmosen, når der ses bort fra vand over terræn. 
Kagsmosen vil derfor få mere stabile vandstandsforhold alene styret af 
den konstante grundvands- og kildevandstilførsel samt forskellen 
mellem nedbør på mosens overflade og fordampningen fra samme 
(når der ses bort fra de sjældnere hændelser med vand over terræn fra 
Kagså).  
 
Ved etablering af højvandsklapper vil den gennemsnitlige opholdstid 
af vandet i Kagsmosen øges fra ca. 21 døgn til ca. 25 døgn.  
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Højvandsklapperne på rørforbindelsen mellem vådområdet og 
Kagsmosen tillader således, at vand fra Kagsmosen kan strømme til 
vådområdet og videre til Kagsåen, men forhindrer, at vand kan 
strømme fra vådområdet til Kagsmosen ved mindre intensive regn. 
Placeringen er vist på figur 1. 
 
Der er tilstrømning til mosen fra Kagså også efter etableringen af 
kontraklapperne, idet der i gennemsnit 17 gange årligt sker 
overløb/oversvømmelse af parkstien mellem Kagså og Kagsmose, 
hvorved der løber vand fra Kagså med opblandet spildevand til mosen 
over stien. Dette forhold forventes at blive afhjulpet ved en række 
projekter til yderligere sikring af Kagsmosen. Det er beregnet, at der 
årligt løber 73.000 m3 fra Kagså til Kagsmosen, hvis der ikke er 
kontraklapper i rørgennemføringerne. Denne mængde reduceres til ca. 
42.000 m3 /år efter etableringen af kontraklapperne ( bilag 6). Der 
løber vand fra Kagså over terræn ved vandføringer i Kagså, der er 
større end ca. 325 l/s. 

Undersøgelserne i 2016 (bilag 6) konkluderede endvidere, at 
vådområdet mellem Kagsmose og Kagså kun modtager ubetydelige 
mængder vand fra dets eget opland og holdes vedlige primært af vand 
fra Kagsmosen.  

Beskrivelse af Kagsmosen 
Kagsmosen er et 15 ha stort naturområde beliggende lige vest for 
Husum, hvoraf ca. 9 ha er vådområde med tørvegrave, rørsump og 
åbent vand. Området var oprindeligt en del af forsvarsanlægget 
Vestvolden. 

En stor del består af ufremkommeligt pilekrat. Middeldybden er 
vurderet til under 1 meter. 

Kagsmosen er en fredet mose, og har et rigt og varieret plante‐ og 
dyreliv, særligt på øerne og på bredden omkring søen. Selve søen er 
præget af det høje næringsstofindhold i søvandet. Der forekommer en 
del andemad på det åbne vandspejl, og selvom 
undervandsvegetationen er vidt udbredt, er den meget ensidig. 
Smådyrsfaunaen er dog forholdsvis artsrig. Fiskebestanden bærer spor 
af fiskedød. Næringsstofniveauet ligger endog meget højt med en målt 
koncentration af fosfor på 670 µg P /l i 2016 og gennemsnit i 2010 på 
700 µg/l.  

Ved undersøgelsen i 2016 (bilag 5) blev der konstateret høje fosfor-
koncentrationer i Kagsmosen, som primært var forårsaget af 
indstrømmende vand fra Kagsåen, og det antages, at der er ophobet en 
fosforpulje i mosens sediment, som kan være medårsag til målte høje 
fosforniveauer i perioder uden tilstrømning fra Kagså. Det blev 
endvidere vurderet, at såfremt tilstrømning fra Kagså forhindres, vil 



 
 

Side 8 af 14 

der i løbet af få år kunne ske en udtømning af en betydelig del at den i 
sedimentet ophobede fosfor.  

 

Eksisterende vandløbsregulativer 
Kagsåen 
Kagsåen er et offentligt vandløb, der gennemløber Gladsaxe, Herlev, 
København og Rødovre kommune inden åen udmunder i Harrestrup 
Å. På en delstrækning gennem Københavns Kommune løber Kagsåen 
meget tæt på Kagsmosen. 

Kagsåen kan inddeles i tre dele med hvert sit vandløbsregulativ og 
vandløbsmyndighed se Figur 2. 

Bemærk dog at nederste strækning af del 2 også dækkes af del 3.  

 

 
Figur 3 Oversigt over delstrækninger i Kagsåen 

 
I figur 3 er angivet de grundlæggende data fra de 3 
vandløbsregulativer.  
Da rørforbindelserne mellem Kagsåen og vådområdet befinder sig i st. 
4349 i Københavns Kommunes regulativ (Del 2), og denne 
stationering svarer til st. 189 i Rødovre Kommunes regulativ (Del 3) 
er rørforbindelserne beliggende på den strækning af Kagsåen, som 
administrativt er omfattet af begge kommuners vandløbsregulativ. 
 



 
 

Side 9 af 14 

Kagsmosen 
Kagsmosen, som er beliggende i Københavns Kommune, er omfattet 
af et særskilt vandløbsregulativ fra 2009. 
Af vandløbsregulativet for Kagsmosen fremgår, at mosen dækker et 
samlet areal på ca. 9 ha. Vandområderne i og omkring Kagsmosen 
skal vedligeholdes således, at den nuværende geometriske skikkelse, 
jf. figur 4 ikke ændres. 
 

 
Figur 4. Oversigtskort over Kagsmosen og Kagsåen. 1) Gennemløb fra Kagsmose til 
vådområde. 2) Kilde 3) Lille tilløb 4) forbindelse fra vådområde til Kagså  

Ifølge vandløbsregulativet, må ingen, i henhold til Vandløbslovens § 
6, stk. 2 bortlede vand fra Kagsmosen eller foranledige, at 
vandstanden i Kagsmosen forandres, eller at vandets frie løb hindres. 
Regulering, herunder omlægning af mosen og etablering af broer og 
overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens 
bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra 
vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved mosen og disses 
anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med 
bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, 
miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen. 
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Kagsmosen må ifølge vandløbsregulativet ikke tilføres faste stoffer, 
haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet 
eller foranledige aflejringer. 
 
Beskrivelse af de etablerede højvandsklapper 
Orbicon har i december 2015 foretaget en opmåling af de to 
parallelle rørforbindelser mellem Kagsmosen og vådområdet (punkt 1 
på figur 3), rørforbindelsen mellem vådområdet og Kagsåen (punkt 4 
på figur 3) samt en rørforbindelse mellem kilden og Kagsmosen 
(punkt 2 på figur 3). 

Data for opmåling af rørdiametre og koter på rør er angivet i Tabel 1.  
 
Tabel 1 Resultat af røropmåling 
 

Lokalitet Rørdiameter Bundkote mDVR90 

 cm    

1 mellem Kagsmosen 
og vådområdet 

Ø20 
Ø18 

8,76 (mod Kagsmosen) 
8,72 (mod Kagsmosen) 

8,79 (mod vådområdet) 
8,75 (mod vådområdet) 

2 mellem kilden og 
Kagsmosen 

Ø18 I samlebrønd (mod kilden) 9,01 (mod Kagsmosen) 

4 mellem vådområdet 
og Kagsåen 

Ø22 8,72 (mod vådområdet) 8,73 (mod Kagsåen) 

 
Bemærk at rørforbindelsen mellem Kagsåen og vådområdet (punkt 4 i 
tabel 3) er 1 lerrør i dimension Ø22 cm, og ikke 2 lerrør, som angivet i 
vandløbsregulativet. 
Bemærk desuden at rørforbindelsen mellem Kagsmosen og 
vådområdet består af 2 PVC-rør hhv. Ø18 cm og Ø20 cm. 
Opmålingsresultaterne skal forstås på den måde, at når vandstanden i 
Kagsåen overstiger kote 8,73 m DVR90 strømmer der vand fra 
Kagsåen ind i vådområdet, forudsat at dettes vandstand er lavere end 
kote 8,73 m DVR90.  
Når vandstanden i vådområdet overstiger kote 8,75 m DVR90 ville 
der have strømmet vand fra vådområdet ind i Kagsmosen, forudsat at 
mosens vandstand var lavere end kote 8,75 m DVR90. 
Ved etableringen af højvandsklapperne primo 2017 forhindres 
imidlertid strømning af vand fra vådområdet til Kagsmosen. 
Opmålingsresultaterne skal desuden forstås på den måde, at når 
vandstanden i Kagsmosen overstiger kote 8,75 m DVR90 strømmer 
der vand fra Kagsmosen til vådområdet gennem Ø18 cm røret og 
forudsat at vandstanden i vådområdet er lavere end i Kagsmosen.  
Hvis vandstanden i vådområdet overstiger kote 8,73 m DVR90 
strømmer der vand fra vådområdet til Kagsåen, forudsat at 
vandstanden i Kagsåen er lavere end i vådområdet. 
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Højvandsklapperne er af typen RIA KVI, og er monteret direkte i 
enden af de to Ø18 / Ø20 cm rørudløb mellem Kagsmosen og 
vådområdet, jf. figur 5 og figur 6. 
 

 
Figur 5. Skitse af benyttet højvandsklap RIA KVI. 

 

 
Figur 6. Foto af installerede højvandsklapper. 

 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Konsekvens vedr. hydrauliske forhold i Kagså og Harrestrup Å 
Etablering af højvandsklapperne har ikke har konsekvenser for 
vandstand og vandføringer i Kagsåen ved små regnhændelser, som 
betinger en vandføring under 50 l/s og en vandstand under kote 8,75 
m DVR90 i Kagsåen, som er de betingelser, hvor vandstanden i 
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Kagsåen ikke når op til udvekslingsrørene. Ved sådanne vandføringer 
og vandstande i Kagsåen har etablering af højvandsklapperne heller 
ikke konsekvenser for vandstand og vandføring i Harrestrup Å. 

Det kan konkluderes forsigtigt, at ved moderate regn, hvor 
vandstanden i Kagsmosen er lavere end i Kagsåen, kan etablering af 
højvandsklapperne øge vandføringen i Kagsåen med mellem ca. 5 og 
ca. 10 % i starten af nedbørshændelse og mellem ca. 1 og ca. 2 % i 
Harrestrup Å, hvorefter betydningen af højvandsklapperne aftager 
som følge af, at vandstanden i Kagsmosen balancerer vandstanden i 
Kagsåen.  

Den tilsvarende vandstandsstigning vurderes at udgøre mindre end 5 
cm i Kagsåen og mindre end 1 cm i Harrestrup Å i starten af en større 
nedbørshændelse. Denne vandstandsstigning vurderes at være 
beskeden og uden påviselig effekt i de nedre vandområder (Kagså 
nedstrøms Kagsmosen og Harrestrup Å), idet Kagså nedstrøms 
Kagsmosen kan føre en meget større vandmængde end Kagså ved 
dennes passage af Kagsmosen (ca. 800 l/s i Kagså syd for Kagsmosen 
mod 300 l/s i Kagså ved passage af Kagsmosen).  

Ved meget kraftige nedbørshændelser, hvor vandstanden i Kagsåen 
overstiger kote 9,22 m DVR90 og vandføringen i Kagsåen overskrider 
325 l/s, vil Kagsmosen (uanset etablering af højvandsklapperne) 
fortsat modtage overløbsvand over stien/terræn, og på den måde 
medvirke til at sænke vandstand og vandføring i Kagsåen og 
Harrestrup Å, og højvandsklapperne vil derfor ikke have nogen 
konsekvens ved store regn. 

Konsekvenser for vandmiljø i Kagsåen og Harrestrup Å 

Kagsåen er ikke omfattet af vandområdeplan 2015-2021 for 
Vanddistrikt Sjælland. 

Kagsåen er kraftigt påvirket af spildevandsudledninger fra separate 
regnvandsudløb samt overløb fra fælleskloak. 

Da vandudskiftningen mellem Kagsåen og Kagsmosen gennem 
rørforbindelsen er relativt ringe i forhold til vandføringen i Kagsåen 
og meget ringe i forhold til vandføringen i Harrestrup Å, vurderes 
etableringen af højvandsklapperne ikke at forringe vandmiljøet i 
Kagsåen og Harrestrup Å. 

 

Konsekvenser for hydrologi og vandmiljø i Kagsmosen 
Kagsmosen er ikke specifikt målsat i vandområdeplanen. Ved 
vedtagelsen af kommunens vandhandleplan blev det imidlertid 
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politisk besluttet, at kommunens søer generelt skal opfylde en 
målsætning, der kan sidestilles med god økologisk kvalitet.  

Idet mosen jævnligt før etablering af kontraklapper modtog forurenet 
vand fra Kagsåen i betydelige mængder, ca. 72.000 m3 på årsbasis og 
denne mængde nu er reduceret til ca. 42.000 m3 vurderes det, at 
kontraklapperne vil have en relativt hurtig og væsentlig forbedrende 
virkning på vandkvaliteten og den økologiske tilstand af Kagsmosen. 
Det vurderes yderligere, at der i løbet af få år vil kunneske en 
udtømning af en betydelig del af fosforpuljen i sedimentet på grund af 
kildetilløbet. 

Det vurderes endvidere, at tilstrømning fra kilden og diffus 
tilstrømning (eksklusiv bidrag fra Kagsåen) er tilstrækkelig til at 
opretholde i vandstanden i Kagsmosen. Og at denne tilstrømning 
(eksklusivt vand fra Kagså) vil kunne sikre en gennemsnitlig 
opholdstid i mosen for vand på ca. 25 dage.  

Idet vådområdet mellem Kagsmose og Kagså er vurderet til (bilag 5) 
kun at modtage ubetydelige mængder vand fra dets eget opland og 
holdes vedlige primært af vand fra Kagsmosen, vil indgrebet ikke få 
effekt på dette vandområde.  

Overordnet vurderes det, at etableringen af kontraklapper vil være 
medvirkende til at forbedre vandkvaliteten i Kagsmosen og medvirke 
til at skabe mere stabile vandstandsforhold i mosen. Etableringen vil 
kun have negligibel effekt på forholdene i de nedstrøms vandområder.  

 
Godkendelse efter anden lovgivning 

Fredning 
Dispensation fra fredningen er givet og vedlagt som bilag 3.  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Fredningsdispensationen erstatter paragraf 3 og 16 i 
Naturbeskyttelsesloven 
 
Miljøvurderingsloven 
Projektet vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 
vedrørende regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-
screening. Afgørelse findes i bilag 4. 
 
Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) 
Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må 
kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af 
direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ 
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betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at 
have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. 
 
Fremme efter Vandløbsloven 
Projektet har været til fremme  
 
 
Udsendelsesliste:  

• Rødovre Kommune; att. Kresten Skands Vistisen 
cn24976@rk.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Københavns Kommune Byens Drift, att.: Kim Michelsen 
• Fredningsnævnet i København, 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
  

Tilladelsen er afstemt med Rødovre Kommune, der er berørt 
vandløbsmyndighed. Desuden er tilladelsen sent til udtalelse hos 
myndigheder og samarbejdsparter i Harrestrup Å-
kapacitetsgruppesamarbejdet (Kommuner og forsyninger langs 
Harrestrup Å). 

Bilag 
1) Ansøgning af 19-07-2017 
2) Bilag til ansøgning, notat fra Orbicon 
3) Afgørelse fredning 
4) Afgørelse VVM 
5) Rapport Hydraulik-Vandkvalitet Kagsmose, rapport fra 

Orbicon, juli, 2016 
6) Rapport fra Orbicon af 21-08-2017 
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