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2800 Kongens Lyngby 
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Godkendelse af krydsning af private vandløb og dræn med stærkstrømskabel ved 

etablering af forbindelse mellem transformerstationer og nyt datacenter i Gadstrup 

Kære Thor Solbjerg 

Vi har nu behandlet din ansøgning af 27. oktober 2022, suppleret bl.a. med oplysninger den 

15. december 2022 og 16. december 2022, om tilladelse til krydsning af private vandløb og 

dræn med stærkstrømskabler mellem transformerstationen i Rorup og kommunegrænsen 

ved Vibyvej. 

Vi sender her vores godkendelse af krydsningerne efter vandløbsloven. 

For så vidt angår krydsningen af en privat grøft i skel mellem Roskilde og Lejre kommuner 

ved Vibyvej er godkendelsen efter aftale med Roskilde Kommune også på vegne af Roskilde 

Kommune. 

Denne godkendelse omfatter alene krydsningen af vandløbet efter vandløbsloven.  

Aftale om færdsel på anden mands grund, fremtidig vedligeholdelse af såvel kabler og 

dræn, skal aftales indbyrdes mellem ansøger og bredejere.  

Det er en forudsætning, at I har indhentet alle øvrige nødvendige tilladelser, herunder 

tilladelse til gravning på offentlige og private arealer. 

Godkendelse og vilkår 

I må krydse private vandløb og dræn med kabel, som beskrevet i jeres ansøgning.  

 

I må igangsætte anlægsarbejdet, uanset om denne afgørelse påklages. Igangsætning af 

anlægsarbejde sker for egen regning og risiko.  

 

Da der ikke er tilgængelige drænplaner for de krydsede matrikler, kan der ikke opstilles et 

præcist antal krydsninger. Derfor stilles der specielle vilkår om inddragelse af bredejere og 

om, at ansøger skal lave aftaler med bredejere i forhold til fremtidig vedligeholdelse af de 

private vandløb og dræn.  
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Vilkår for afgørelsen: 

1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningen inkl. supplerende 

oplysninger, 

2. Der er truffet nødvendige aftaler med bredejere, inden arbejdet udføres, 

3. Aftale om fremtidig vedligeholdelse af såvel kabler som dræn, skal aftales 

indbyrdes mellem ansøger og bredejere, 

4. Godkendelsen er betinget af, at der opnås gravetilladelse hos berørte kommuner, 

5. Der må ikke spærres for vandets løb i vandløb, grøfter og rørledninger under 

arbejdets udførelse, 

6. Krydsninger af de to registrerede private vandløb, rørlagt tilløb til Roruprenden og 

åben grøft ved kommunegrænsen, udføres ved styret underboring, som beskrevet i 

ansøgning, 

7. Overkant af ledningsrør under de to registrerede private vandløb, placeres mindst 

100 cm under den private rørlednings eller vandløbets bund, 

8. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløb eller dræn, der kan give 

anledning til aflejring af sediment i forbindelse med arbejdet,  

9. Eventuelle skader på rørlagte vandløb, grøfter eller dræn skal retableres af ansøger, 

10. Ledningsejer påtager sig ansvaret for eventuelle påførte tab for bredejere som følge 

af anlægsarbejdet, 

11. Vandet fra vandløb m.m. må ikke benyttes ved underboringer, 

12. Borevandet må ikke ledes direkte ud i vandløb, grøfter eller dræn, men skal 

sedimenteres i et omfang, der sikrer en vandkvalitet, der ikke forringer tilstanden 

for fauna og flora i vandløbet eller eventuelle tilknyttede naturområder, 

13. Arbejdet skal udføres, sådan at vandløb m.m. ikke tilføres 

boremudder/bentonitprodukter, jord, sand eller andet materiale. Ved tegn på 

udsivning stoppes arbejdet øjeblikkeligt, og de berørte kommuner kontaktes,  

14. Forholdene ved vandløb m.m. retableres efter udført arbejde, 

15. Ledningsejer er ansvarlig for flytning af kablet, hvis det bliver blotlagt af 

vandløbets naturlige erosion. Alle udgifter til ændring og/eller sikring af kablet 

påhviler ledningsejer, 

16. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren, 

17. Aftaler om fremtidige reparationer og andre arbejder langs ledningen, skal aftales 

direkte med grundejeren, 

18. Projektet må ikke være til hinder for fremtidig vedligeholdelse af vandløb og dræn,   

19. Roskilde Kommune og Lejre Kommune underrettes om arbejdets igangsætning. 

Orientering om afslutning skal ske senest 1 måned efter udført arbejde. Hvis der 

sker ændringer i forhold til det ansøgte, skal kommunerne have besked om det. 

Færdigmelding kan ske til spildevand@roskilde.dk og til ankr@lejre.dk.  

20. For de to krydsninger af registrerede private vandløb, skal ansøger senest 1 måned 

efter krydsningen er gennemført, sende oplysninger (GPS-koordinater, UTM inkl. 

datum og grid) om ledningsrørets nøjagtige beliggenhed og kote på rørets overkant 

til Lejre Kommune på ankr@lejre.dk, 

21. Godkendelsen skal udnyttes inden 2 år fra meddelelsen af tilladelsen, ellers 

bortfalder tilladelsen. 
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Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af nødvendige oplysninger om eventuelle andre 

ledningsanlæg på lokaliteterne og for indhentning af accept fra bredejere. 

Godkendelsen omfatter kun passage af vandløbet og ikke forhold om placering af kablet på 

pågældende private arealer. Tilladelse skal indhentes særskilt ved lodsejere.  

Hvad skal du være opmærksom på? 

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale under anlægsarbejdet, skal arbejdet standses 

og fundet anmeldes til Roskilde Museum. 

 

Hvis der konstateres forurening af jorden under anlægsarbejdet, skal Roskilde og Lejre 

kommuner kontaktes. 

 

Det er ansøgers ansvar, at der ikke beskadiges dræn, rørledninger eller andre kabler i 

forbindelse med arbejdet.  

 

Hvis du vil klage 

Klagevejledning i henhold til vandløbsloven er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger 

fra afgørelsen er meddelt. 

 

Om partshøring og offentlig høring  

Der er ikke foretaget partshøring efter forvaltningsloven. Ansøger har truffet frivillige aftaler 

med berørte ejere, og vi har modtaget kopi af fuldmagt fra ejere til, at Cowi kan søge 

tilladelser. Vi har på dette grundlag vurderet, at parterne er orienteret om sagen og ikke 

fundet anledning til at foretage partshøring. 

 

Det er i øvrigt en forudsætning for godkendelsen, at ansøger søger gravetilladelse hos 

vejmyndigheden. 

 

Da krydsningerne ikke har betydning for miljømæssige eller afvandingsmæssige forhold, er 

der ikke krav om offentlig høring eller indhentning af udtalelse i sagen fra andre 

myndigheder. 

 

Projektbeskrivelse ifølge ansøgning 

Baggrund 

COWI A/S har på vegne af Akea AB ansøgt om tilladelse til krydsning af private vandløb og 

dræn i forbindelse med, at Akea AB for Microsoft har til opgave at etablere 

stærkstrømskabler til strømforsyning af Microsofts datacenter i Gadstrup Erhvervspark 

mellem transformerstationen i Rorup, Lejre Kommune, og kommunegrænsen. 

Microsoft er i færd med at etablere et datacenter i Gadstrup Erhvervspark. Da-ta-centeret er 

beliggende Finervej 8, 4621 Gadstrup, matr. 10a, Brordrup By, Gadstrup. 

På grund af datacenterets betydelige effektbehov - i fuld drift op til mere end 10 MW - kan 

datacentret ikke tilsluttes den offentlige strømforsyning. Det er derfor nødvendigt at etablere 

selvstændige stærkstrømskabler fra nærmeste transformatorstationer tilknyttet den  
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offentlige strømforsyning og frem til data-centret. Der skal således etableres to uafhængige 

stærkstrømsforsyninger til datacentret – dels fra transformatorstationen beliggende i Rorup 

og frem til datacentret og dels fra transformatorstationen beliggende i Kamstrup og frem til 

datacentret. Det betyder, at en del af det vestligste tracé er beliggende i Lejre Kommune, som 

er vandløbsmyndighed på denne del af strækningen.  

Etablering af stærkstrømskablerne for så vidt angår tracéet i åbent land, lokaliseres 

fortrinsvis og så vidt muligt i lodsejernes marker. Den endelige lokalisering af kablerne vil 

blive fastlagt ved frivillige aftaler med de berørte lodsejere.  

For langt den overvejende del af tracéet har det ikke været muligt for ansøger at få viden 

om, hvorvidt lodsejerne afleder vand fra deres marker gennem private vandløb og dræn. De 

berørte lodsejere har kun i yderst begrænset omfang kunne give konkrete oplysninger om 

private vandløb og dræns beliggenhed.  

For nærværende projekteres med en lokalisering af tracéet, der kan justeres afhængig af 

lodsejernes velvillighed til at indgå en aftale om etablering af stærkstrømskablerne. 

Ansøgningen er vedlagt kort over ledningsføringen og over to registrerede private vandløb, 

se figur 1 og 2. 

 

 

Figur 1. Ledningstracé ifølge ansøgning 
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Figur 2. Lokalisering af de to private vandløb, der krydses, ifølge ansøgning 

 

Krydsninger 

Ifølge ansøgningen søges om tilladelse til krydsning af to registrerede private vandløb, samt 

om tilladelse til at krydse uregistrerede private vandløb og dræn på den ansøgte strækning.  

Styret underboring af to private vandløb 

Stærkstrømskablernes krydsning af områdets to registrerede vandløb foregår via styrede 

underboringer. Underboringerne udføres således, at de ligger mindst 1 meter under 

vandløbenes bund. 

En styret underboring udføres ved at der gennem borehovedet tilsættes vand under højt 

tryk. Herved skylles sediment baglæns ud af borehullet, hvor det på terræn opsamlet i et 

skyllebassin eller -container. For bl.a. at øge vandets evne til at transportere sedimentet ud af 

borehullet tilsættes borevandet bentonit for at øge og styre boremudderets 

transportevne/viskositet. I skyllebassinet eller -containeren aflejres sedimentet. Vandet fra 

skyllebassinet pumpes ind i boringen igen, hvorefter ovenstående proces gentages. Udover 

at øge boremudderets transportevne øger bentonit også boringens tæthed, som sikrer at der 

ikke tabes boremudder og tryk til formationen der bores i. 

Vandløbene vil blive krydset med en borediameter på 50 cm. Igennem de respektive 

boringer vil der blive trukket tre kabelrør/trækrør, som hver kommer til at indeholde en 

leder, som samlet udgør 10 kV kablet. 

Nedenfor er vist et skematisk tværsnit af en underboring af et 10 kV kablet indeholdende de 

tre trækrør med ledere, figur 3. 
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Figur 3. Tegning fra ansøgning 

I forbindelse med styrede underboringer kan der være risiko for blowout, dvs. at 

boremudder bliver presset op gennem vandløbsbunden og ud i vandløbet. 

Bentonit er en lerart, og er i sig selv er ikke skadeligt for miljøet, men det skal så vidt muligt 

undgås, at særligt vandløb og våde områder, som moser og søer tilføres bentonit via 

boremudderet i forbindelse med et blowout, da et blowout i vandige miljøer er vanskeligere 

at håndtere end på terræn, hvor det kan samles op. 

I forbindelse med et eventuelt blowout vil entreprenøren af boreriggen øjeblikkeligt 

registrere et fald i trykket i boringen. Det betyder, at et blowout kan detekteres og standses 

inden for ganske kort tid. 

Akea sikrer, at den udførende entreprenør inden påbegyndelse af styrede underboringer i 

projektet udarbejder en plan for afværgetiltag i tilfælde af et blowout. Planen vil fungere 

som en procedure for håndtering af blowout. 

Krydsning af øvrige private rørledninger og dræn 

Ifølge ansøgningen kan yderligere private større rørledninger og dræn blive berørt. Hvis 

rørledninger graves over i forbindelse med anlægsarbejderne, retableres de efterfølgende, så 

deres vandafledningsevne sikres bibeholdt til samme niveau som før overgravningen. 

Etablering af stærkstrømskabler vil i lodsejernes marker, som udgangspunkt, ske ved at 

grave en kabelgrav. Alle stærkstrømskabler vil blive ført gennem trækrør for alle 

strækningerne.  

Nedenstående figur 4 viser et udsnit for et typisk tværsnit for en kabelgrav, hvor et 

stærkstrømskabel bliver placeret. 
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Figur 4. Principskitse for arbejdsområdet for tracé Rorup 

 

I midten vil 10 kV-kablet blive placeret i tre kabelrør. Kablerne placeres i en 

minimumsdybde på 0,7 meter under terræn. Den samlede bredde på arbejdsarealet vil være 

ca. 18 meter, idet der også skal være arealer til placering af råjord og muldjord, der holdes 

adskilt under kabelarbejderne (disse arealer er ikke vist i udsnittet). 

Om arbejdets udførelse 

I det omfang, der er private vandløb og dræn, som midlertidigt overgraves, vil den 

udførende entreprenør reetablere de overgravede rør således, at deres vandafledningsevne 

bibeholdes.  

Ledningen bliver registreret i Ledningsejerregisteret (LER).  

Der vil blive indgået de nødvendige aftaler med lodsejere, inden arbejdet udføres. 

COWIs vurdering 

Det er COWIs vurdering, at den planlagte udførelse af retablering sikrer, at eventuelle 

gennemgravede rørledningers afvandingsevne genoprettes, sådan at ledningernes 

overordnede afvandingsforhold ikke forringes eller ændres i forhold til det eksisterende. 

Eftersom rørledningernes afvandingsevne ikke ændres, vil krydsningerne ikke påvirke 

miljøet i eventuelle åbne nedstrøms liggende vandløbstrækninger, som rørledningerne løber 

til. Da der er tale om rørledninger og dræn, vurderer COWI, at det ikke er sandsynligt, at 

ledningerne i fremtiden bliver omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven eller bliver målsat i 

fremtidige vandplaner. 

Samlet set vurderer COWI, at projektet ikke i nævneværdig grad vil have væsentlig 

indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller miljømæssige forhold og dermed 

negative miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser.  

Akea sikrer endvidere at oplyse det entreprenørfirma, der skal udføre arbejdet, om 

eventuelle vilkår for en tilladelse til krydsning af private vandløb og dræn. 
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Påbegyndelse af anlægsarbejder 

Ansøger har søgt om tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder, uanset om 

vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.  

Tidsplan 

Henset til at sikre at datacenteret er tilsluttet strømforsyningen 27. april 2023, påbegyndes 

gravearbejdet snarest muligt efter, der er indgået aftaler med de berørte lodsejere. 

Fuldmagter 

Ansøger har sammen med ansøgningen sendt fuldmagter fra bredejere til at søge tilladelse 

hos kommunerne.  

Miljøvurdering 

Roskilde Kommune har vurderet den østlige og væsentligste del af projektet i forhold til 

VVM-reglerne i miljøvurderingsloven. Kommunen har den 26. oktober 2022 truffet afgørelse 

om, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af 

miljøvurderingspligt. Vi vurderer, at den del af projektet, der berører Lejre Kommune, ikke 

er omfattet af krav om screeningsafgørelse.  

Vores vurdering (vandløbsloven) 

Langs med den private grøft mod øst og i skel mellem Lejre og Roskilde kommuner er der 

registreret et beskyttet sten- og jorddige. Da diget (og vandløbet) krydses ved styret 

underboring, kræver det ikke dispensation at krydse diget. Vi vurderer desuden, at et andet 

registreret dige midt i projektområdet ikke eksisterer og er en fejlregistrering, hvorfor der 

ikke forudsættes dispensation til krydsning.  

 

De pågældende to registrerede vandløb, som krydses, er private vandløb. Det østlige ligger 

på grænsen til Roskilde Kommune. Det samme gælder eventuelle dræn- og rørledninger, 

som må konstateres i forbindelse med arbejdet. Vandløbene er omfattet af vandløbslovens 

bestemmelser, da de berører flere end en enkelt ejendom. Dette vurderes også at gælde for 

eventuelle dræn. Vandløb og dræn afleder til Langvad Å-systemet. 

 

Ingen af vandløbene er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller målsat efter 

vandområdeplanen. 

 

Krydsning af vandløb med styret underboring vil ikke påvirke vandløbene. 

 

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Krydsning af vandløbet vil ikke 

påvirke vandløbene, da arbejdet udføres med styret underboring. Vi vurderer derfor, at det 

ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 

2000-områder, eller de arter eller levesteder for arter,  

som udgør områdernes udpegningsgrundlag. Vi vurderer desuden, at krydsningen ikke vil 

påvirke levesteder for bilag IV arter eller øvrige bilag IV-arter negativt. 

 

Krydsning af vandløb skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser.  
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Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljømæssige eller afstrømningsmæssige forhold i 

vandløb væsentligt. Alle eventuelle uregistrerede rørlagte vandløb og dræn, der krydses, vil 

blive retableret i tilfælde af skader. Vi stiller vilkår, der skal sikre dette.    

 

Vi stiller vilkår om, at det er en betingelse for godkendelsen, at der er opnået gravetilladelse 

fra de pågældende kommuner. Vi stiller desuden vilkår om, at der er truffet aftaler med 

bredejere om projektet, og om fremtidig vedligeholdelse af ledning og private vandløb og 

dræn.  

 

Af hensyn til beskyttelse af de to registrerede private vandløb stiller vi vilkår om afstand 

mellem ledning og såvel faktisk vandløbsbund som regulativmæssig bund på mindst en 

meter. Af hensyn til beskyttelsen af vandløb stiller vi desuden vilkår i forhold til risikoen 

ved styret underboring af vandløb. 

Da krydsningerne ikke har betydning for miljømæssige eller afvandingsmæssige forhold, er 

der ikke krav om offentlig høring eller indhentning af udtalelse i sagen. 

På baggrund af ovenstående vurdering kan de ansøgte krydsninger af private vandløb, 

rørledninger og dræn godkendes. 

Vi vurderer, at vi kan give tilladelse til påbegyndelse af arbejdet, uanset at afgørelsen 

påklages, da der er tale om et projekt uden væsentlig miljømæssig eller afstrømningsmæssig 

påvirkning. Påbegyndelse af arbejdet sker for ansøgers egen risiko, da tilladelsen ikke 

indebærer en begrænsning i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget 

godkendelse.   

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres den 21. december 2022 på Lejre Kommunes hjemmeside. 

Orientering 

Afgørelsen sendes til ansøger og ejere af nedenstående matrikler: 

• Matr. 4x, 6a og 5h, alle Rorup By, Rorup 

• Matr. 30e, 31, 22b, 17d, 20c, alle Højby By, Rorup 

• Matr. 1x Vibygård Hgd., Syv 

 

Lovgrundlag 

De pågældende private vandløb, grøfter, rørledninger og dræn er omfattet af 

vandløbslovens1 bestemmelser, jf. lovens § 2, stk. 1 og 2. 

 

Godkendelse af krydsningen gives efter reguleringsbekendtgørelsens2 § 9, stk. 2, ifølge 

hvilken, der ikke må nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse. 

 

 
1 Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., bek. nr. 834 af 27. juni 2016 
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Jf. § 17 i samme bekendtgørelse er der ikke indhentet udtalelse fra interesserede 

myndigheder eller afholdt 4 ugers offentlig høring, da projektet vurderes at være uden 

væsentlig miljømæssig eller afstrømningsmæssig indflydelse. 

 

Tilladelse til igangsætning af arbejdet uanset klage, gives efter reguleringsbekendtgørelsens 

§ 30, stk. 1. 

 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Marie Kristensen 

Vandløbsmedarbejder 

Teknik & Miljø 

Natur & Miljø 

4646 4952 

ankr@lejre.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Klagevejledning, vandløbsloven  
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Bilag 1 

Klagevejledning ved afgørelse efter vandløbsloven 

 

Hvem kan klage? 

• Den, afgørelsen er stilet til 

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

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 

Afgørelse om regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af: 

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 

 

Afgørelse om regulering eller restaurering af vandløb og afgørelser om sænkning af 

vandstanden eller tørlægning af søer kan desuden påklages af: 

• Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening 

 

Hvad er fristen for at klage? 

Der er 4 ugers klagefrist. Hvis afgørelsen er offentliggjort, er klagefristen 4 uger efter 

offentliggørelsen. 

 

Hvem kan du klage til? 

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Hvordan klager du? 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du 

logger på Klageportalen med Nem-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr.  

Fra Klageportalen bliver din klage sendt til os. Vi sender klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. 

 

Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter, om 

du kan fritages. 

 

Lovgivning 

Vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, §§ 72-73 og §§ 80-84.  

 

https://indberet.virk.dk/
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