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Tilladelse til krydsning af private vandløb og dræn 

 

 

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af de private 

rørlagte vandløb, der påtræffes i forbindelse med etablering af 

højspændingsanlæg i forbindelse med Baltic Pipe. Tilladelsen gives efter 

Vandløbslovens § 47 samt Reguleringsbekendtgørelsens § 9, stk. 2. 

 

Ud over krydsning af det offentlige vandløb Snesere Å kan der ved etableringen 

af højspændingsanlægget blive påtruffet private rørlagte vandløb i form af større 

rørledninger og dræn, der ikke er registreret. Da de rørlagte vandløbs 

placeringer ikke er kendte, vil disse risikere at blive gravet over i forbindelse med 

anlægsarbejdet og skal efterfølgende retableres, så deres vandafledningsevne 

bibeholdes. 

 

Reetablering af evt. overgravede rørlagte vandløb, der måtte ske i forbindelse 

med etablering af højspændingsanlæg, jf. ansøgning af 15. april 2020, skal ske 

på de beskrevne vilkår i Baltic Pipe Zealand, Vandsynsprotokol – Næstved 

Kommune, kap. 4 og afsnit 5.2 (bilag 1) samt teknisk notat 23-600-CB-0002 af 2. 

juni 2020 vedrørende drænretablering (bilag 2)1. 

Vilkår og forpligtelser for Energinet i de nævnte dokumenter gælder herefter for 

Cerius’ etablering af højspændingsanlægget. 

 

Derudover gælder følgende generelle vilkår 

 

• Udførende firma påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, som 

måtte blive påført tab i forbindelse med anlægsarbejdet. 

• I forbindelse med krydsning af udpegede lavbundsarealer, der kan 

genoprettes henvises der til vilkårene i Vandsynsprotokollen i afsnit 4.3 

med den bemærkning, at vilkårene gælder for udpegede arealer pr. d.d. 

• Fremtidig vedligeholdelse af højspændingsledningen påhviler 

ledningsejeren. 

• Ledningen registreres i Ledningsejerregistret (LER). 

• Der er truffet de nødvendige aftaler med bredejer inden arbejdet 

udføres. 

 

 
1 Korrigeret for et kortere arbejdsbælte på 15 m. 
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• Tilladelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 3 år fra datoen 

af dette brev. 

 

Ansøgning 

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 1), der krydser 

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

større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.  

 

Kort 1: Oversigtskort med angivelse af ledningstrace (fra ansøgningsmateriale) 

 

Projektbeskrivelse 

Det projekterede kabelanlæg anlægges som en Ø280 50kV kabelanlæg der 

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

 

 

Tidsplan: 

Der forventes opstart af graveaktiviteterne i juli 2020  

 

Beskrivelse af vandløbet 

Denne krydsningstilladelse omhandler krydsning af uregistrerede private 

rørledninger og dræn, der påtræffes ved anlægsarbejdet. Da ledningerne er 

uregistrerede rørlagte vandløb, er de ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. Ledningerne er heller ikke målsat i henhold til Vandområdeplanerne, og er 

ikke beliggende indenfor et Natura 2000 område. 

 

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen? 

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. Afgørelsen begrundes med, 

at underføringen ikke vurderes at have en væsentlig indflydelse på vandløbet, 

hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt. 

 

Partshøring 

I forbindelse med behandling af sagen, har Næstved Kommune fremsendt 

udkast til krydsningstilladelse til ledningsejer til orientering, inden tilladelsen 

gives.   

 

Vurdering 

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at de stillede vilkår vedr. retablering 

sikrer, at eventuelle gennemgravede rørledningers afvandingsevne genoprettes, 

sådan at ledningernes overordnede afvandingsforhold ikke forringes i forhold til 

det eksisterende. 
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Eftersom rørledningernes afvandingsevne ikke ændres, vil krydsningerne ikke 

påvirke miljøet i eventuelle åbne nedstrøms liggende vandløbsstrækninger som 

rørledningerne løber til. 

Da der er tale om rørledninger og dræn, vurderer kommunen, at det ikke er 

sandsynligt, at ledningerne i fremtiden bliver omfattet af § 3 i 

naturbeskyttelsesloven eller bliver målsat i fremtidige vandplaner. 

Samlet set vurderer vandløbsmyndigheden, at projektet ikke i nævneværdig grad 

vil have væsentlig indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller 

miljømæssige forhold og dermed negative miljø- eller afvandingsmæssige 

konsekvenser.  

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om 

tilladelsens indhold.  

 

Anden lovgivning 

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.  

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Museum Vestsjælland.  

Før evt. gravearbejde på offentlig vejmatrikel skal der indhentes gravetilladelse 

hos vejmyndighed. 

 

 

Offentliggørelse/bekendtgørelse 

Godkendelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside 1. juli 2020 

med 4 ugers klagefrist.  

 

 

Klagemulighed 

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.  

http://www.naevneneshus.dk/
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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.  

 

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Reguleringsbekendtgørelsen 

meddeler Næstved Kommune hermed tilladelse til påbegyndelse af 

anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset om der måtte indkomme 

klager, jf. § 30 i samme bekendtgørelse. 

 

Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang 

til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse jf. § 30, stk. 2 i 

Reguleringsbekendtgørelsen. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret 

eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger. 

 

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

måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Ansøger vil blive orienteret, hvis tilladelsen bliver påklaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø 

 

Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder 

 

Kopi sendt til:  

• Ansøger og ledningsejer Cerius, Energivej 33, 4690 Haslev, att.: Søren 

Halle Kristensen 

 

 

 

 
 




