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1 BAGGRUND 
Albertslund, Ballerup, Glostrup, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, København og Hvidovre kommuner har som 

vandløbsmyndigheder indledt en revision af gældende vandløbsregulativer for Harrestrup Å-systemet, som 

udover Harrestrup Å omfatter tilløbene Bymose Rende, Sømose Å og Kagså. 

 

Harrestrup Å / Damhusåen betegnes i gældende vandløbsregulativ som kommunevandløb i Københavns 

Kommune. Dette fremgår af ”Harrestrup Å og Damhusåen. Vandløbsregulativ for Kommunevandløb nr. 13. 

Københavns Kommune. Stadsingeniørens Direktorat, november 1996.” 

 

Siden vedtagelsen af gældende vandløbsregulativ er der sket en ændring af de matrikulære forhold ved Hvidovre 

Station, som samtidig har medført en ændring af kommunegrænsen mellem København og Hvidovre Kommune. 

 

Dette har bevirket, at en 79 meter lang rørlagt strækning af det offentlige vandløb Harrestrup Å, som tidligere lå 

i Københavns Kommune nu ligger i Hvidovre Kommune, hvorfor der er behov for at den pågældende 79 meter 

lange rørlagte vandløbsstrækning fremover skal betragtes som offentligt vandløb (kommunevandløb) i Hvidovre 

Kommune. 

 

Der er tale om strækningen fra st. 5462 m til st. 5541 m i det gældende vandløbsregulativ. 

 

Den rørlagte vandløbsstrækning af Harrestrup Å ligger under matrikel nr. 123c Hvidovre By, Hvidovre, som pt. 

er ejet af Banedanmark. 
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2 VANDLØBSMYNDIGHEDENS 

OVERVEJELSER 
 

Harrestrup Å ved Hvidovre Station ligger ca. 13 km fra starten i Harrestrup Mose og ca. 4 km fra udløbet i 

Kalveboderne. Oplandet til strækningen gennem Hvidovre Kommune er ca. 50 km2. 

 

Harrestrup Å er på strækningen under den kommunale vej ’Dæmningen’ og jernbanen (Vestbanen) rørlagt i to 

parallelle rektangulære rør i dimension 200 cm x 130 cm. 

 

Ifølge gældende regulativ fra 1996 går den samlede rørlagte strækning fra rørindløb ved Dæmningen i st. 5414 

m til rørudløb syd for jernbanen i st. 5522 m, dvs. en samlet rørstrækning på 108 meter. 

 

Ved en GPS-opmåling i 2020 er den rørlagte strækning målt til en samlet længde af 135 meter, som stemmer 

fint overens med en opmåling på ortofoto fra 2020. 

 

Ved sammenligning med ortofoto fra 1954 vurderer WSP, at den samlede rørstrækning under jernbanen er 

blevet forlænget 27 meter mod syd, hvorimod rørindløbet ved Dæmningen er uændret. 

 

På denne baggrund vurderer WSP, at rørstrækningen i Hvidovre Kommune starter i st. 5462 m og slutter i st. 

5541 m i forhold til stationeringen i gældende regulativ, jf. plantegningen i bilag 1. 

 

Set i forhold til Harrestrup Å’s samlede længde er strækningen beliggende i station 13026 m til st. 13105 m. 

 

Da Harrestrup Å på strækningen gennem Hvidovre Kommune allerede er offentligt vandløb (blot i Københavns 

Kommune), men fremover skal være offentligt vandløb i Hvidovre Kommune på grund af matrikulære 

ændringer, bør vandløbsmyndigheden i Hvidovre Kommune træffe afgørelse om dette efter §62 i vandløbsloven 

(LBK nr. nr. 1217 af 25/11/2019). 

 

Vandløbsmyndigheden i Hvidovre Kommune har på ovennævnte baggrund valgt at præcisere at Harrestrup Å st. 

5462 m til st. 5541 m er offentligt vandløb (kommunevandløb) i Hvidovre Kommune. 

 

Den vandløbsmæssige vedligeholdelse skal sikre, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. 

Samtidig skal vedligeholdelsen ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. 

 

Den vandløbsmæssige vedligeholdelse af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke hel eller delvis omlægning af 

rørledninger. Dette følger af §32 i Vandløbsloven.  

 

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer at der er behov for en hel eller delvis omlægning af rørledningerne, skal 

vandløbsmyndigheden rette henvendelse herom til den enhver tid gældende ejer af den rørlagte 

vandløbsstrækning (se bilag 2). 
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3 VANDLØBSMYNDIGHEDENS 

AFGØRELSE 
 

Hvidovre Kommune er vandløbsmyndighed for den del af Harrestrup Å, som er beliggende i Hvidovre 

Kommune. 

 

Harrestrup Å st. 5462 m til st. 5541 m, (se bilag 1) klassificeres som offentligt vandløb i Hvidovre Kommune 

med virkning fra 29. marts 2022. 

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i §62 i Vandløbsloven1 (LBK nr. nr. 1217 af 25/11/2019), idet det vurderes 

at de faktiske forhold har ændret sig. 

 

Den vandløbsmæssige vedligeholdelse af den 79 meter lange rørlagte vandløbsstrækning påhviler fra denne dato 

Hvidovre Kommune. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 §62: Uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at der 
tidligere er truffet afgørelse herom, kan der fastsættes nye bestemmelser vedrørende vandløbet eller 
anlægget, hvis de faktiske forhold har ændret sig, eller hvis den tidligere aftale eller afgørelse må 
anses for utilstrækkelig. 
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4 KLAGEVEJLEDNING 
 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelse, jf. 

vandløbslovens §§ 80 og 81. 

 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan i medfør af § 84, stk. 1, i vandløbsloven påklages af: 

• Den, afgørelsen er rettet til. 

• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

• En nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

Eventuel klage skal være skriftlig og indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens 

udløb. Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.naevneneshus.dk. 

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er 

klaget, må afgørelsen således ikke udnyttes.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheders og 

organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-ordningen kan findes på 

nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget. 

 

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt.  

 

Offentliggørelse af afgørelsen 

Afgørelsen offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside (www.hvidovre.dk). 

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Steen Roed på telefon 51 58 78 59 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.hvidovre.dk/
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5 BILAG 1. OVERSIGTSKORT 
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6 BILAG 2. INTERESSENTLISTE 

 

 

 

 

Matrikel nr. Ejerlav Matrikelejer 

123c Hvidovre By, Hvidovre Banedanmark 


