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Dispensationer til udskiftning af sluseværk i Vandhaverne, 

Albertslund 
 
Hofor A/S har den 14. december 2020 sendt endelig ansøgning om 
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og fra fredningen af 
Kongsholmparken m.fl. 
 
Ansøgning om tilladelse til ændring af eksisterende sluseanlæg ved 
Vandhaverne i Albertslund. 
 
Ansøgningen indeholder en kort beskrivelse af projektet, som udover 
indretning til arbejdsplads, fjernelse af eksisterende sluseværk og montering af 
nyt sluseværk indebærer tørlægning af det øverste bassin i en periode på 2-3 
måneder, begrænset gravning på siderne af sluseværket samt nedgravning af 
kabler gennem parkbeplantningen mellem sluseværket og et eksisterende 
teknikskab. 
 
Afgørelse 
Dispensation jf. Naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 
Vandhaverne er som helhed såvel som de enkelte bassiner samt Kanalen 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper, hvor enhver 
ændring af tilstanden kræver en dispensation. 
 
Ansøgningen vedrører tørlægning af den nederste del af Kanalen og det 
øverste bassin i Vandhaverne henholdsvis umiddelbart opstrøms og 
nedstrøms sluseværket. Vand pumpes i anlægsperioden forbi arbejdsstedet. 
 

 
 
Albertslund Kommune vurderer, at ændringen i tilstand er så ubetydelig og 
foretages på en årstid, hvor skader på eller gener for dyreliv i tilknytning til 
naturtypen er usandsynlige. 
 
Der kan derfor meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Dispensation fra fredningen af Kongsholmparken m.fl. 
Vandhaverne og omgivelserne ligger indenfor fredningen af Kongsholmparken 
m.fl., som er en tilstands- og benyttelsesfredning. Dette indebærer blandt 
andet, at terrænændringer ikke må foretages, og i givet fald kræver en 
dispensation. 
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Albertslund Kommune vurderer, at midlertidige gravearbejder, som afgravning 
i Kanalen og i bassinet samt mindre udgravning i brinkerne, ikke er det, som 
fredningens bestemmelse om terrænændringer sigter på. Albertslund 
Kommune forventer, at der retableres under hensyntagen til sluseværkets 
funktion. 
 
Albertslund Kommune vurderer, at nedgravning af kabel ikke er det som 
fredningens bestemmelse om terrænændringer sigter på. Albertslund 
Kommune forventer, at der retableres efter nedgravning af kabel. 
 
Albertslund Kommune vurderer samlet, at fredningsbestemmelsen ikke er 
relevant i forhold til det ansøgte. 
 
Tilladelse til i begrænset omfang at fjerne beplantning. 
Som det ses ovenfor under det indsatte punkt 4, forventes ’kratvegetation’, 
men ikke træer, at skulle fjernes for at kunne nedgrave kabler. 
 
Albertslund Kommune og Hofor A/S har den 11. januar 2021 besigtiget 
forholdene vedrørende beplantning. Ved besigtigelsen konstateredes, at 4-5 
træers rodnet kan blive berørt af gravearbejdet, samt at der i tracéet kun er 
enkelte buske. 
 
Buskene kan skæres ned og/eller graves op, opdeles i mindre stykker og 
henlægges i bunden af beplantningen. Ved gravning er det sandsynligt, at 
træernes rødder findes i tracéet. Skader, som overgravning af mindre rødder, 
er normalt ikke et problem, mens overgravning eller oversavning af rødder ø=8 
cm eller derover ikke må ske uden kontakt til Albertslund Kommune. Det 
bedste vil være at undgå beskadigelse af træernes støtterødder og derfor at 
skubbe rør og ledninger under disse. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jan Holm 
Landskabsarkitekt, MPA 
 
Email: jan.holm@albertslund.dk 
Dir. telefon: 43 68 67 33 
Mobil: 29 36 75 85  


