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Godkendelse efter vandløbslovens § 47 til flytning af udløb af regnvandsgrøft til St. Vejleå på matr. nr. 5gg Vallensbæk By, Vallensbæk beliggende i
Vallensbæk Kommune
Afgørelse
Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø som vandløbsmyndighed for Vallensbæk Kommune,
godkender hermed i medfør af vandløbslovens § 47 flytning af udløb til St. Vejleå på matr. nr. 5gg
Vallensbæk By, Vallensbæk.
Godkendelse efter vandløbsloven
Ishøj Kommune godkender flytning af udløb i henhold til vandløbsloven § 471. Ishøj Kommune har
som myndighed lagt vægt på, at projektet ikke skønnes til at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, og der kan derfor i henhold til §§ 17 og 9 i
”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.”2 fravælges at høre yderligere parter
i sagen end de direkte involverede.

Vilkår
Godkendelse er givet med følgende vilkår.
 Arbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningen.
 Arbejdet må ikke medføre tilførsel af jord eller byggematerialer til St. Vejleå.
 Igangsætning og afslutning af anlægsarbejder på vandløbsbrinken skal meddeles til Ishøj
Kommune, Center for Park, Vej og Miljø.
Projektet
HOFOR A/S har d. 5. Februar 2020 søgt om tilladelse til at flytte eksisterende grøfteudløb S3 (spildevandsteknisk anlæg) til St. Vejleå umiddelbart nord for Søndre Ringvej i Vallensbæk Kommune.
HOFOR er ejer af grøften, der afleder vand fra bagvedliggende bygværk, som ikke flyttes. Hovedstadens Letbane (HL) har anmodet HOFOR ansøge om tilladelse efter vandløbslovens § 47 ved Ishøj
Kommune, til at sideforskyde HOFORs eksisterende grøfteudløb, grundet HL’s projekterede krydsning af Store Vejle Å med ny bro, der hvor HOFORs grøft ligger i dag. Det nye udløb vil blive flyttet
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3,2 meter mod nordvest, svarende til en opmåling fra center i eksisterende grøfteudløb til center i det fremtidige grøfteudløb.
Den nye grøft etableres med samme dimensioner som eksisterende grøft og med en bundkote
på -0,25 ved udløbet til Store Vejle Å. Forud for det egentlige anlæg af banen skal arealerne for
det kommende letbanetracé forbelastes i 2 årig peirode for at modvirke senere sætningsskader,
hvorfor at grøften skal flyttes nu.
Den nye grøft etableres som spildevandsteknisk anlæg. Grøften udgraves frem til 1 meter fra
udløb i St. Vejleå. Den sidste meter udgraves først, når grøften er færdigetableret, for at beskytte St. Vejleå mod tilførsel af opslemmet jord. Selve udløbet anlægges lige som det eksisterende
udløb med stenbelagte brinker. Ved gennemgravning af vandløbsbrink tages særligt hensyn til
St. Vejleå, så tab og spild af jord og byggematerialer ikke tilføres St. Vejleå, eksempelvis ved opsætning af siltgardin eller anden tilsvarende løsning efter behov, for at bremse frigivet/hvirvlet
sediment. Ved etablering af udløb sikres mod en påvirkning af St. Vejleå. Der sikres mod påvirkning af vandløbets bundkote og bundbredde, erosion af bund og brinker samt sandvandring.
Den eksisterende regnvandsgrøft og udløb bevares under gravearbejdet uden påvirkning fra tilstødende jordarbejder. Den eksisterende grøft lukkes, når regnvandet er omlagt til den nye
grøft. Eksisterende udløb vil da blive afspærret med en permanent spuns, som nedrammes på
tværs af det eksisterende udløb. Spunsvæggen sættes i en overhøjde, og suppleres eventuelt
med en betonkonstruktion, for at forhindre at materiale fra forbelastningen vil ende i Store Vejleå. Eksisterende grøft vil afslutningsvis blive opfyldt med sten og friktionsmateriale. Det eksisterende udløb kommer til at ligge under den nye bro til letbanen.
Placering af eksisterende og fremtidig regnvandsgrøft ses af figurer nedenfor.

Figur 1. Oversigtskort over eksisterende grøft vist med blå linje.
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Figur 2. Tegningsudsnit over fremtidig grøft.

Vurdering
I forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbane ønskes det eksisterende udløb af regnvandsgrøft til St. Vejleå flyttet ca. 3 meter mod nordvest. Med de beskrevne hensyn og udførselsmetoder vurderes det ændrede udløb fra grøften ikke at påvirke vandføringsevnen eller miljøforhold i St. Vejleå. Ishøj Kommune som myndighed vurderer på den baggrund, at det kan godkendes i
henhold til vandløbsloven.

Natura 2000
Der findes ingen nærliggende Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område er ”Vestamager og havet syd for”, der ligger ca. 7,5 km øst for projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke
vil medføre forringelse eller forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i det internationale
naturbeskyttelsesområde.
Habitatdirektivets bilag IV arter
Ishøj Kommune er ikke bekendt med, at der er bilag IV arter i St. Vejleå. Nærmeste kendte forekomst er spidssnudet frø på strandengene 300 m syd for udløbet. Forekomsten af bilag IV-arter på
strandengene vurderes ikke at blive påvirket.
Vandområdeplaner
St. Vejleå er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. På den nederste strækning af St. Vejleå
fra Gl. Køgelandevej og til slusen ved udløbet til havnen er en kendt bestand af aborrer. Bestanden er genetisk unik, og strækningen er forbeholdt Ishøj Sportsfikserklub der har fiskeretten til
vandløbet. Vandløbet er målsat med god økologisk og god kemisk tilstand, jf. Vandområdeplan
2015-2021 for vandområdedistrikt II Sjælland. Det er i vandområdeplanen vurderet, at St. Vejleå
på den relevante strækning har en dårlig samlet økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand.
Tilstanden er vurderet for følgende parametre:

Parameter
Smådyr
Fisk
Makrofytter
Samlet økologisk tilstand

Tilstand
Moderat
Dårlig
Ringe
Dårlig

Der er i St. Vejleå ikke udpeget vandplanindsatser i den aktuelle vandplan.
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Det er konstateret, at den økologiske tilstand i St. Vejleå ikke opfylder miljømålet om god økologisk tilstand, hvorfor der som udgangspunkt skal ske en generel forbedring af miljøforholdene
i vandløbet.
Det ændrede udløb vurderes ikke at påvirke muligheden for målopfyldelse i St. Vejleå.
I selvstændigt notat er behandlet hensynet til naturbeskyttelsesinteresserne (NBL § 3).

Partshøring
Ishøj Kommune har haft sendt udkast til afgørelse i partshøring hos HOFOR, Letbanen og Vallensbæk Kommune. Partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16.
Hvem kan klage?
Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
 Ansøger
 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Ishøj Kommune.
Klagefristen er fire uger fra den dag, denne afgørelse er offentligt annonceret, dvs. at klagen skal
være indgivet senest den 5. marts 2020. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.
Ønskes der fritagelse for, at bruge Klageportalen, sendes en begrundet anmodning om fritagelse
for brug af Klageportalen til Ishøj Kommune, som har truffet afgørelsen. Ishøj Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet.
Ishøj Kommune gør opmærksom på, at Vandløbsmyndigheden jf. § 30, stk. 1 i bekendtgørelse
om vandløbsregulering og -restaurering m.v., efter ansøgning kan meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og 9 , jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens
afgørelse påklages.

Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Forhold til anden lovgivning
Der gøres opmærksom på, at hvis projektet kræver en behandling i henhold til anden lovgivning,
er det ansøgers eget ansvar, at de nødvendige tilladelser og dispensationer bliver tilvejebragt.
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Afgørelsen er sendt til:
 Ansøger, HOFOR, att. Pernille Præstin Larsen, ppla@hofor.dk, hofor@hofor.dk
 Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, att. Jens Ulrik Jensen, juj@m.dk
Kopi af afgørelsen er sendt til:
 Center for Erhverv og Teknik, Vallensbæk Kommune, cet@vallensbaek.dk
 Rambøll Danmark A/S, att. Anders Høgdal Larsen, ahla@ramboll.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Ishøj/Vallensbæk, dnvallensbaek-ishoej-sager@dn.dk







Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Ishøj Sportsfiskerklub
Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk

Med venlig hilsen

Nicolai R. Christensen
Natur- og landskabsforvalter
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