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Tilladelse til krydsning af Snesere Å med elkabel 

 

 

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning af 15. april 2020 fra Cerius, der 

ansøger om krydsning ved styret underboring under Snesere Å i Næstved 

kommune. 

 

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Snesere Å som er 

et offentligt rørlagt vandløb på matrikel 3k Blangslev By, Mogenstrup og 5b 

Åside By, Snesere med Ø280 50kV kabelanlæg. 

 

I skal overholde følgende vilkår: 

 
1. Krydsningen af vandløbet skal udføres ved styret underboring. 

2. Ledningen skal placeres mindst 4 meter under regulativmæssig bund. I 

det tilfælde, at den faktiske bund ligger lavere end regulativmæssig 

bund skal underboringen foregå 4 meter under faktisk bund. 

3. Hvis I opdager ukendte rørlagte vandløb/dræn under udførelse af 

arbejdet, skal jeres ledning føres under dem på samme vilkår. 

4. Træer og buske langs vandløb må ikke beskadiges. 

5. Hvis der i fremtiden skal ske ændringer af vandløbet (f.eks. reguleringer 

og restaureringer), skal I selv betale alle udgifter til ændring, flytning 

og/eller sikring af ledningen. 

6. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller aflejres 

sediment i forbindelse med arbejdet. 

7. Forurenende og sedimenterende stoffer må ikke tilføres vandløbet, 

hverken i arbejdsperioden eller ved evt. senere reparationer  

8. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring. 

9. Ledningen registreres i Ledningsejerregistret (LER). 

10. Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningsejeren. 

11. Når I er færdige med projektet, skal I give besked til kommunen. Jeres 

færdigmelding skal indeholde UTM-koordinater i EUREF89 projektion 
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for ledningens krydsning af vandløb. Materialet sendes til 

vandloeb@naestved.dk.  

12. Jeres krydsning af vandløbet kan påbegyndes efter klagefristens udløb 

og skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.  

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune 

hermed tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb 

og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 301 i samme bekendtgørelse. 

 

I skal være opmærksomme på, at krydsningstilladelsen alene er givet efter 

vandløbsloven. Det betyder, at I eksempelvis selv skal sørge for aftale med ejere 

af jorden, hvor ledningen placeres. 

 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen? 

 

Vi har gjort brug af de oplysninger som I indsendte den 15. april 2020 og 12. maj 

2020 

 

Hvem er inddraget i projektet? 

 Navn Adresse Matrikel 

Ansøger Cerius Energivej 33, 4690 

Haslev 

 

Ledningsejer Cerius Energivej 33, 4690 

Haslev 

 

Bredejer Vibeke 

Bjødstrup 

Schmidt 

Blangslevvej 10, 

4700 Næstved 

3k Blangslev 

By, 

Mogenstrup 

og 5b Åside 

By, Snesere 

 

 

Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold 

Vandløb Snesere Å st.3150 m 

Regulativ for vandløbet er Regulativ for 

Fladsåen og Snesere Å 

Klassifikation Vandløbet er Offentligt. Vandløbet er 
målsat til god økologisk tilstand. 
Nuværende tilstand er ukendt. Opstrøms 
projektområdet har Åside vandløbet udløb.   

Regulativmæssig bundkote 11,31 m DNN / 11,22 m DVR90 

Regulativmæssig 

skærebredde 

2 meter 

Naturbeskyttelse Vandløbet er omfattet af §3 i 

naturbeskyttelsesloven. Krydsningen 

 

 
1 § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af 

anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse 
påklages 
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foretages i forbindelse med krydsning af 

mose og engarealer, som er beskyttet i 

henhold til naturbeskyttelsesloven. Selve 

boregruben er derfor placeret i lang 

afstand fra selve vandløbet. 

 

Oversigtskort 

 
Kort 1: Oversigtskort med angivelse af ledningstrace (sort linje) samt Snesere Å  

som krydses (blå linje). 

 

Detailkort 

 
Kort 2: Detailkort med angivelse af krydsningssted på 2019 luftfoto. 

 

 

Projektbeskrivelse  

I forbindelse med etableringen af kompressorstation i Everdrup ved Tågeskov 

Hestehave, som etableres i forbindelse etableringen af gasrørledningen Baltic 

Pipe ønsker Cerius at etablere højspændingsledning fra Blangslev til Everdrup. I 

denne forbindelse er der projekteret et ledningstracé (se kort 3), der krydser 

både et kendt offentligt vandløb, en række private rørlagte vandløb i form af 

større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt. 
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Kort 3: Oversigtskort med angivelse af ledningstrace (fra ansøgningsmateriale) 

 

Det projekterede kabelanlæg anlægges som en Ø280 50kV kabelanlæg der 

nedgraves i en standarddybde på 1,3 meter. Der anlægges et arbejdsbælte på 

ca. 15 meter i alt omkring kabeltracéen, der hvor der ikke bores, dels til oplæg af 

opgravede materialer og dels til anlæg af selve ledningen (se figur 1).  

 

 
Figur 1: Principskitse for arbejdsområdet (fra ansøgningsmateriale) 

 

Ved krydsning af åbne vandløb foretages der styrede underboringer. 

Underboringer under vandløb foretages som udgangspunkt minimum 4,00 meter 

under bundkoten. Start- og slutpunkt bliver minimum 10-15 meter uden for 
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beskyttede arealer, se kort 4 for placering af boregruberne ved krydsningen af 

Snesere Å. 

 

 
Kort 4: Placering af boregruber og placering af ledning. 

 

Hvilken lov ligger til grund for vores afgørelse? 

Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 127 af 

26. januar 2017 § 47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016 § 9, stk. 2.  

 

Høring 

Da vandløbsmyndigheden vurderer (se vurdering), at sagen ikke har væsentlig 

indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, har 

kommunen undladt at indhente udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v., 

samt foretage offentlig bekendtgørelse af projektet. Kommunens hjemmel til 

dette er § 172. 

Krydsningstilladelsen har været sendt til gennemlæsning hos ansøger og 

lodsejer, inden tilladelsen er givet.  

Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse med høringen. 

 

 

 
2 § 17. Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når 

sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets 
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 
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Vurdering 

Projektet udføres ved styret underboring og det forventes derfor at der ikke vil 

ske en fysisk påvirkning af afvandingsinteresser og miljø i vandløbet i negativ 

retning. 

I forbindelse med underboringer er der risiko for blow-out. Risikoen mindskes 

ved at bore i den projekterede dybde. Der kan etableres et aflastningshul midt på 

boringen, men det er intensionen ikke at forstyrre arealet. 

 

Næstved Kommune vurderer, at hvis ovenstående vilkår følges og 

underboringen udføres som beskrevet, så vil vandløbet ikke blive påvirket af 

underboringen. 

 

Snesere Å er målsat i vandområdeplanen for Sjælland. Da krydsningen ikke 

berører selve vandløbsprofilet, vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at 

forhindre opfyldelse af miljømål for vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-04-11 

nr. 449 om indsatsprogrammer for landområdedistrikter. 

 

Anden lovgivning 

Museumsloven 

Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske 

kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 

iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, 

udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få 

en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de 

finansieringsmæssige konsekvenser.  

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, 

flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører 

fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. 

 

Naturbeskyttelsesloven 

Vandløbet er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven (§3). 

Gennemførelse af projektet forudsætter derfor dispensation efter 

Naturbeskyttelsesloven §3. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura2000-område er  nr. 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Det er beliggende over 6 km fra 

krydsningen og det vurderes derfor at projektet hverken i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer eller projekter vil påvirke Natura 2000-området 

væsentligt.  

Beskyttede dyre- og plantearter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen3 - de såkaldte bilag 

IV-arter. De danske bilag IV dyre- og plantearter kan ses i 

habitatbekendtgørelsens bilag 7.  

 

 

 
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 



 

 

 

Side 7 af 8 

Det vurderes, at der i området kan være spidssnudet frø, springfrø, stor 

vandsalamander, markfirben samt flagermus.  

 

Paddearterne har primært har yngle- og rasteområder i vandhuller, søer og 

moser. Markfirben er tilknyttet til steder, hvor der soleksponerede områder med 

veldrænende, løse jordtyper og en ringe grad af bevoksning, som f.eks. 

overdrevsområder. 

 

Da det vurderes at de beskyttede naturtyper ikke bliver påvirket ved selve 

underboringen, vil underboringen ikke påvirke paddearterne eller markfirben 

negativt. 

 

Der fældes ikke træer, og det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil påvirke 

flagermus negativt.  

 

 

Offentliggørelse/bekendtgørelse  

Godkendelsen vil blive offentliggjort på kommunernes hjemmeside, den 1. juli 

2020 med 4 ugers klagefrist.  

 

Hvis du vil klage over afgørelsen 

Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er dig som ansøger samt dem, der 

måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og 

visse organisationer.  

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, 

du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen 

klager. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. 

for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 30. juli 2020 inden 

arbejdstids ophør.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Har du spørgsmål til projektet  

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand 

og Natur på vandloeb@naestved.dk eller tlf. 5588 6190. 

 

Venlig hilsen 

Næstved Kommune 

mailto:vandloeb@naestved.dk
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Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder 

 

Kopi sendt til: 

• Ansøger og ledningsejer: Cerius, Energivej 33, att.: Søren Halle 

Kristensen 

• Lodsejer: Vibeke Bjødstrup Schmidt, Blangslevvej 10, 4700 Næstved 

 
 




