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Tilladelse til krydsning af 
Grevebækken, Vardegårdløbet og 
Rørmoseløbet 
 

Afgørelse 
Greve Kommune giver hermed Greve Vandværk A.m.b.a. tilladelse til 
krydsning af Grevebækken, Vardegårdløbet og Rørmoseløbet med rent- og 
råvandsledninger samt eluatledninger under vandløbenes bund. Tilladelsen 
til krydsning af vandløb gives efter vandløbsloven §47 samt §9 stk. 2 i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og- restaurering.  

Vandløbsmyndigheden giver ifølge §30 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og- restaurering m.v. tilladelse til at påbegynde 
anlægsarbejdet inden klagefristen er udløbet. Tilladelsen indebærer ingen 
begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller 
ophæve en påklaget godkendelse. Bygherre er ansvarlig i en sådan situation.  

 

 

 

 

 

 

 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve 

Åbnings- og telefontider 
www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 
www.greve.dk/tidsbestilling 

 

Adresse Greve Kommune 
Rådhusholmen 10 
DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 97 97 
Hjemmeside www.greve.dk 
Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 
Sag 18-006300K 

 
EAN 5798 0078 55611 
Konto 4316   3191110226 
CVR 44 02 39 11 
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Vilkår 
Tilladelsen til krydsning af vandløb gives på følgende vilkår. 

1. Arbejdet udføres som anført i ansøgningen herunder at krydsninger 
etableres med styret underboring 

2. Ansøger på vegne af ejer afholder samtlige udgifter ved etablering af 
det ansøgte 

3. Ledningerne må ikke placeres højere end 1 meter under vandløbets 
regulativfastsatte bund og ikke højere end 1 meter under faktisk 
bund, hvis denne ligger lavere end den regulativfastsatte bund. 
Regulativmæssige bundkote ved: 

a. Grevebækken – stationsnummer 3953 er kote 9,62 m 
(DVR90) 

b. Rørmoseløbet – stationsnummer 0 er kote 9,91 m (DVR90) 
c. Vardegårdløbet har ikke noget regulativ, så koten måles fra 

naturlig fast bund. 
4. Den fremtidige vedligeholdelse af ledningerne påhviler ejer 
5. Arbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres. 
6. At arbejdet tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord og sand til 

vandløbet ikke sker og at det sikres at boremudder ikke løber i åen. 
7. Der må ikke placeres objekter, installationer eller lignende i et 8 m 

arbejdsbælte fra vandløbets kronekant. 
8. Råvandsledningerne skal så vidt som muligt ligge i en 10 m afstand 

fra de naturbeskyttede områder. Hvis råvandsledningen placeres i en 
eksisterende tracé, som ligger indenfor 10 m af et naturbeskyttet 
område, skal ledningen placeres på ydersiden af traceen. 

9. Ejerne af berørte matrikler på begge sider af vandløbene er orienteret 
og indforstået med arbejdet. 

10. Alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse 
med fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og 
restaureringer) udelukkende påhviler ledningsejeren. 

11. Fremtidig vedligeholdelse af ledningerne påhviler ledningsejeren. 
12. Skader på vandløbet som følge af ledningens krydsning, 

tilstedeværelse eller reparation skal udbedres og betales af ejer af 
ledningen. 

13. Vandløbsmyndigheden med en frist på 2 arbejdsdage orienteres om 
projektets opstart, således at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. 
Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under 
arbejdets udførelse. 

14. Når arbejdet er færdigt, meddeles dette til Greve Kommune, Miljø 
og der skal senest 3 uger efter arbejdets udførelse fremsendes 
tegninger til Greve Kommune, der viser ledningens endelige 
placering samt xyz-koordinater for placeringen. 

15. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den 
dato, tilladelsen er meddelt. 
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Påmindelse 
I tilfælde af at ansøgeren skal lave ledningsarbejde i andre naturbeskyttede 
områder end Grevebækken, Rørmoseløbet eller Vardegårdløbet, skal der 
sendes en separat ansøgning om tilladelse til boring under §3 
naturbeskyttede områder. 

Lovgivning 
Ansøgning er behandlet i henhold til: 

 Bekendtgørelsen af lov om vandløb §47 (LBK nr. 1217 af 25. 
november 2019) 

 Kapitel 4, 5 og 8 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og- 
restaurering (BEK 834 af 27. juni 2016) 

 Naturbeskyttelsesloven §3 (LBK nr. 1986 27/10/21) 
 Habitatbekendtgørelsen §6 (BEK nr. 2091 af 12/11/2021) 
 Gældende vandløbsregulativ for Olsbæksystemet og Rørmoseløbet 

 

Ansøgning 
Efter at det blev besluttet at nedlægge Greve Vandværks to eksisterende 
vandværker og bygge et nyt på Greve Landevej 77, er det blevet nødvendigt 
for vandværket at ændre ledningsnettet. NIRAS A/S har derfor på vegne af 
Greve Vandværk ansøgt den 26. juni 2022 samt revideret ansøgning 30-06-
2022 om tilladelse til krydsning af Grevebækken og Vardegårdløbet med en 
råvandsledning, rentvandsledning og eluatledning, samt Rørmoseløbet med 
en råvandsledning og rentvandsledning. Råvandsledningerne vil være Ø250 
mm PE-rørledninger i trykklasse PN 10, mens rentvandsledningerne 
kommer til at være Ø315 mm rørledninger ved krydsning af Grevebækken 
og Vardegårdløbet og Ø200 ved krydsning af Rørmoseløbet. Eluatledningen 
vil være Ø90. Krydsningerne vil ske ved styret underboring af vandløbene, 
og hvor vandløbene er rørlagt i forbindelse med røroverkørsler. 
Krydsningerne vil ske minimum 1 m under rørbund eller vandløbsbund. De 
ansøgte placeringer af krydsningen ved Grevebækken og Vardegårdløbet 
ligger på matr.nr. 7000g og er vist hhv. på Figur 1, Figur 2. Krydsningen ved 
Rørmoseløbet ligger på matr.nr 7000a og er vist på Figur 3. 
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Grevebækken 

 

Vardegårdløbet 

 

Figur 1: Krydsning af Grevebækken med råvandsledning og eluatledning (rød linje) og 
rentvandsledning (blå linje). 

Figur 2: Krydsning af Vardegårdløbet med råvandsledning (rød linje) og rentvandsledning og 
eluatledning (blå linje). 
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Rørmoseløbet 

Figur 3: Krydsning af Rørmoseløbet med råvandsledning (rød linje). Den blå linje angiver 
krydsning med den eksisterende rentvandsledning, der forventes at skulle opgraderes.  
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Vurdering af naturmæssige konsekvenser ved krydsning 
af vandløb 
Grevebækken, Rørmoseløbet og Vardegårdløbet er beskyttede vandløb efter 
§3 i naturbeskyttelsesloven. Derudover løber vandløbene igennem andre 
naturbeskyttede områder, se Figur 4. 

Området hvor den nye råvandsledningen skal etableres ligger omkring 5,2 
km fra Gammel Havdrup Mose, som er det nærmeste Natura-2000 område. 
Nedstrøms fra krydsningen ved Rørmoseløbet er der registreret forekomst af 
bilag IV arter (frøer). Greve Kommune vurderer, at på grund af projektets 
art og afstand til både habitatområdet og nærmeste bilag IV art, vil 
etableringen af råvandsledningen ikke have en negativ indvirkning på 
området. Kommunen vurderer endvidere, at anlægsarbejdet ikke kræver 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven, idet krydsningen foretages ved 
styret underboring og det ikke medfører en tilstandsændring i vandløbene. 
Derudover skal det sikres, at jord og boremudder ikke kommer udenfor 
arbejdsområdet, og at det ikke løber i vandløbene.  

 

 

Figur 4: Oversigt over Greve Landevej og Karslunde Landevej, hvor den nye råvandsledning skal 
krydse Grevebækken, Rørmoseløbet og Vardegårdløbet. 
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Screening for miljøvurderingspligt 
Greve Kommune vurderer, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig 
påvirkning af Natura 2000 området grundet projektets omfang og 
beliggenhed. Ligeledes vurderes krydsningen ikke at beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge 
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle 
livsstadier. 

Orientering vedrørende museumsloven 
Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. 
Forud for iværksættelse af jordarbejder skal museumslovens §§ 25 -27 
iagttages. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal 
anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det 
omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til 
Greve Museum. 

Høring 
Greve Kommune vurderer, at krydsningen ikke har væsentlig indflydelse på 
vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Kommunen 
har derfor undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet jf. §17 i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. 

Annoncering 
Greve Kommunes afgørelse offentliggøres på Greve Kommunes 
hjemmeside, http://www.greve.dk under ”Afgørelser og høringer om natur 
og miljø” den 13. juli 2022. 

Klagevejledning 
Den endelige tilladelse kan efter § 84 i vandløbsloven påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af:  

 Ansøgeren 
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald 
 en berørt nationalparkfond. 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger også på 
http://www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller 
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www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er en 
betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at 
der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når I har tastet 
klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med 
betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har 
endeligt godkendt klagen. Betales gebyret ikke på den anviste måde og 
inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret 
tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Miljø og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. Det vil sige 
senest den 10. august 2022. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for 
en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er 
modtaget Du får kun besked fra Greve Kommune, hvis der er modtaget en 
klage over afgørelsen, men du er altid velkommen til at kontakte Greve 
Kommune, når klagefristen er udløbet. Har I spørgsmål i forbindelse med 
denne tilladelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

Med Venlig Hilsen 
Jógvan Johansen 
Center for Teknik og Miljø 


