
T  

 

SIDE 1 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

T 

 

Juli 2019 

Miljø- og Teknikforvaltningen 

  

Tilladese til 
indvinding af 
vand fra 
kanalen i 
Albertslund 

 
Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 

2620 Albertslund 

 

www.albertslund.dk 

mtf@albertslund.dk 

 

T 43 68 68 68 

F 43 68 69 28 

 

Tilladelse til indvinding af vand fra 
Kanalen i Albertslund. 
 
Juli 2019  



TILLADELSE TIL INDVINDING AF OVERFLADEVAND JULI 2019  

 

SIDE 2 

1. Indledning 
BOVEST VA 4 SYD & RÆKKE har den 10. maj 2019 søgt om tilladelse til at benytte vand fra kanalen til 
brug for en ny maskine, der kan bekæmpe ukrudt med vanddamp.   

 
Maskinen skal køre dagligt i tidsrummet 7-15 mandag til torsdag i perioden 1. marts til 31. september. 
 
Vandforbruget vil ved optimal drift være 4-5 påfyldninger pr. dag a 450 liter svarende til ca. 2 m3/dag i fire 
dage om ugen. På en optimal arbejdsdag, hvor der køres fra arbejdsdagens begyndelse og til fyraften minus 
pauser, køres ca. 4500 meter stibelægning, og vandforbruget vil være ca. 2000 liter vand. 
 
Vandet indvindes på forskellige steder langs kanalen, på de steder hvor maskinen kan komme til og som er 
tættest på det område, der arbejdes i. 
 
Vandet indvindes via en pumpe, som kan suge overfladevandet. En sugeslange med påmonteret 
sugekurv/filter sænkes ned i kanalen, og maskinens tank påfyldes 450 liter vand, hvorefter sugeslangen 
tages op og maskinen er klar til at bekæmpe ukrudt med damp. 
 
Sugekurven, som sidder på suge slangen har et filter på 500-1000 µ. 
 
Vandet bliver varmet op til 130ºC under tryk og lukkes ud via dyser, hvorved trykket reduceres til normalt 
atmosfæretryk og vandet bliver til damp. En del af denne damp fortættes på flise, ukrudt, mv., og en del af 
dampen optages i luften. 
 
Det vand, som rammer fliser, ukrudt mv., fordamper langsomt og optages af luften. Det er minimalt hvad der 
løber i afløb eller opsuges af jorden.  
 
Maskinen bliver rengjort på godkendt vaskeplads. 
 

2. Afgørelse  
På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Albertslund Kommune tilladelse til at BOVEST VA4 Syd 
og Række kan indvinde vand fra kanalen til brug for at bekæmpe ukrudt med damp.  
Tilladelsen er gældende for en 10 årig periode, frem til 1.juli 2029. Tilladelsens vilkår fremgår af afsnit 4.  
 
Albertslund Kommune vurderer at indvinding af overfladevand fra kanalen ikke medfører væsentlige 
negative påvirkninger af omgivelserne og afgør derfor at en tilladelse ikke medfører VVM redegørelse. 
 
Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 3. juli 2019 
 

3. Stamoplysninger 
 

Virksomhedens navn BOVEST VA 4 SYD & RÆKKE 

Beliggenhed Hjortens Kvarter 10 , 2620 Albertslund 

Matrikel nr. 6 ai, Vridsløselille By, Herstedvester og  
Vridsløselille By, Herstedvester 

Ansvarlig for driften Michael Willumsen 

CVR nr. 65167328 

Kontaktperson Michael Willumsen: miw@bo-vest.dk 

Grundejer BOVEST, Vridsløselille Andelsboligforening 

Tilsynsmyndighed Albertslund Kommune 

  

 

 
4. Tilladelsens vilkår 
 

Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens §20 på følgende vilkår: 

 

1. Tilladelsen gælder for indvinding af overfladevand fra Kanalen i Albertslund til ukrudtsbekæmpelse.  
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2. Indvindingen må kun finde sted på sydsiden af kanalen og skal ske på en sådan måde at kanal-anlægget 

ikke beskadiges og vandets frie løb ikke hæmmes. Forholdene ved kanalen skal til enhver tid holdes i 

forsvarlig orden og så vedligeholdelsen af kanalen ikke hindres.  

 

3. Der gives tilladelse til at indvinde maksimalt 400 m³/år.  

 

4. Indvindingen per døgn må ikke overstige 4 m3 uden kommunens accept.  

 

5. Indvinding må ikke finde sted ved lav vandstand, hvor der ikke står vand fra kant til kant af kanalens 

bolværk.  

 
6. Til kontrol af tilstrækkelig vandstand under vandindvinding skal der ved ibrugtagning af tilladelsen 

etableres en målepind i kanalen med afmærkning af vandstanden.  

 

7. Oppumpningen skal ske så skånsomt som muligt. Der må ikke opstå skade på dyr eller planter i 

forbindelse med at tanken fyldes.   

 

8. Ved fyldning af tanken og til sikring af skånsom indvinding skal der benyttes sugekurv med filter på 500-

1000 µm.  

 
9. Rengøring af tanken skal ske på godkendt plads med olieudskiller. 

 

10. Albertslund Kommune kan meddele forbud mod fortsat indvinding, hvis vandstanden i kanalen eller i 

nærliggende å-system efter kommunens vurdering bliver kritisk lav.   

  
11. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres, herunder anlæggets 

pumpekapacitet, før kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil, jf. vandforsyningslovens § 21. 

 

12. Overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen kan straffes efter vandforsyningslovens § 84 

 
Nærværende tilladelse er gyldig i 10 år. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden 
tilladelsens udløb søges om en ny tilladelse.  

 
 
Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens § 20 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22.februar 2018 om lov 
om vandforsyning mm 
 
Albertslund Kommune har på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at anlægget ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt). VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne 
i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.  
 

 
Klagevejledning 
Efter Vandforsyningslovens § 80 kan denne afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af BO-VEST, 
HOFOR, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Forbrugerrådet, samt enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Albertslund Kommune senest 4 uger efter at tilladelsen er 
meddelt, på mail miljo@albertslund.dk . 
 
Klagen skal være kommunen i hænde senest den 5.august 2019. Herefter vil kommunen sende klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 
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Nævnet vil efter modtagelse af klagen fra kommunen sende opkrævning på et gebyr til klageren. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet begynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ 
.      

 
Følgende er underrettet om afgørelsen: 

• BO-Vest, bo-vest@bo-vest.dk, miw@bo-vest.dk 

• HOFOR, hofor@hofor.dk 

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

• Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• DN Albertslund, pevh@poulevaldhansen.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk   

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening, albertslund@dof.dk og natur@dof.dk 
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