
 

 

 

  
 
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
CVR-nr: 39 31 48 78 

 Dato: 20-05-2022 
Sagsnr: 06.02.00-G00-1-22 

 
Tilladelse efter vandløbsloven til kabelunderføring af Grøndalsåen   

I henhold til bekendtgørelse af lov om vandløb (BEK nr. 1217 af 25. november 2019) meddeler 
Vej, Park og Miljø hermed godkendelse til krydsning ved underboring af Grøndalsåen, der er et 
rørlagt vandløb. Underboringerne foretages til etablering af nye elkabler. 

Vej, Park og Miljø har vurderet, at projektet kan godkendes efter forsimplet procedure, jf. bekendt-
gørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv. §17 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016), da der 
er tale om en foranstaltning, der vurderes ikke at have væsentlig miljø- eller afstrømningsmæssig 
betydning for Grøndalsåen.  

Baggrund 
Energinet planlægger en udbygning af el-transmissions nettet i hovedstadsområdet og i den 
forbindelse skal der etableres et nyt 132 kV kabelanlæg mellem Bellahøj Højspændingsstation i 
Københavns Kommune og Lindevang Højspændingsstation i Frederiksberg Kommune. Kabelan-
lægget HK1320 skal krydse Grøndalsåen, der er et rørlagt vandløb. Krydsningen af den rørlagte 
Grøndalså sker via underboring, kortudsnit fremgår af Figur 1.  
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Figur 1 Kortudsnit med linjeføring gennem Grøndalsparken. Lilla streg er placering af underboring. Blå stiplet linje viser 
placering af åben kabelgrav. Gule flader viser projektområdet. 

Afgørelse 
 
Vilkår 
Generelt 

1. Ibrugtagning af denne tilladelse gælder til udgangen af 2023. 
2. At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen af 28. marts 2022 og i overensstem-

melse med vilkår i tilladelsen. 
3. Alle udgifter i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse samt retablering af vandløbet 

afholdes af ansøger. 
4. Ansøger afholder alle udgifter i alle projektets faser fra etablering til afsluttet retablering 
5. Ansøger er Energinet Eltransmission A/S. 
6. Ledningsejeres eventuelle respektafstande skal overholdes. 
7. Udredning af erstatningskrav rejst som følge af og/eller i forlængelse af projektets gennem-

førelse påhviler ansøger. 
8. Udredning af erstatningskrav rejst som en følge af og/eller i forlængelse af projektet er Vej, 

Park og Miljø uvedkommende. 
 

Fysiske forhold 
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9. Projektet må ikke forårsage eller medvirke til skader eller give anledning til vandstuvning på 
arealer omkring underboringen. 

10. Krydsningen under Grøndalsåen udføres efter metode med styret underboring i en kote på 
minimum -3,00 under vandløbsbunden, målt til oversiden af foringsrør. 

11. Underboringen starter i udgravning mindst 15 m fra det nedgravede rørlagte vandløb. 
 
Miljøforhold 

12. Anlægsarbejde og anvendt materiel må ikke medføre en forurening eller anden belastning 
af vandområdet eller påvirke omgivende arealer. 

13. Projektets gennemførelse må ikke give anledning til erosion, aflejringer, oliefilm, udfældning 
eller uæstetiske forhold. 

14. Det er Vej, Park og Miljø, der i givet fald afgør, om der er tale om erosion, aflejringer, oliefilm, 
udfældning eller uæstetiske forhold. 

15. Spild fra olie, drivmidler mv. fra anlægsarbejdet skal forebygges og imødegås. 
 
Anlægsforhold 

16. Alt arbejde skal udføres på en måde, så skader på det rørlagte vandløb og vandområdet 
undgås. 

16.1 Herunder hører anvendelse og opbevaring af maskiner og byggematerialer. 

17. Byggemateriale og andet affald skal opsamles fra området og de omgivende arealer.  
 
Tilsyn 

18. Det påhviler ansøger at sikre, at der dagligt føres tilsyn med underboringer, reageres på 
faresignaler og handles aktivt ved skade på det rørlagte vandløb. 

19. Det påhviler ansøger at sikre, at der dagligt føres visuelt tilsyn med det rørlagte vandløb og 
området omkring. 

20. Når anlægsarbejdet er afsluttet, gennemfører ansøger tilsyn med at der ikke forekommer 
byggemateriale eller affald i de omgivende arealer. 

21. Det påhviler ansøger umiddelbart og aktivt at reagere på opstået forurening, misfarvning og 
andre uæstetiske forhold. 

21.1 Det omfatter tiltag til at forebygge og imødegå alle former for miljømæssige og hy-
drauliske belastninger fra anlægsarbejdet. Tilsynet skal i givet fald på eget initiativ re-
agere direkte på observationer af negative forhold i relation til projektet. 

Rapportering 
22. Hvis der opstår kritiske og uforudsete forhold, skal det straks indberettes til Vej, Park og 

Miljø på jord@frederiksberg.dk  
23. Når anlægsarbejdet under den rørlagte Grøndalså er udført, skal arbejdet afrapporteres og 

sendes til Vej, Park og Miljø på jord@frederiksberg.dk  
24. Afrapporteringen skal indeholde følgende: 

24.1 Entreprenørens detailplan. 

mailto:jord@frederiksberg.dk
mailto:jord@frederiksberg.dk
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24.2 Relevante oplysninger fra tilsyn, herunder start og sluttidspunkt for kabelunderførin-
ger samt andre relevante hændelser. Fotodokumentation kan anvendes. 

24.3 Tegninger ”som udført” for placering af elkabler. 

24.4 Repræsentative UTM-koordinater (XYZ) for underboringens placering under vandlø-
bet. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger. Klagen skal 
indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 17. juni 2022.  

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/ hvor klageprocessen, betaling af 
gebyr m.v. også fremgår. 

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig inte-
resse i sagens udfald. 

Ansøger vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. 

Endvidere skal vi oplyse jer om jeres ret til aktindsigt i henhold til Bekendtgørelse af lov om aktind-
sigt i miljøoplysninger (BEK nr. 980 af 16. august 2017). 

Vej, Park og Miljø skal sluttelig gøre opmærksom på, at dette brev kun vedrører tilladelse i henhold 
til vandløbsloven. Øvrige tilladelser der måtte være nødvendige for disse bygge- og anlægsarbej-
der skal indhentes særskilt. 

 
Venlig hilsen 

 
Lærke With Nedergaard  

Konsulent - Civilingeniør 
Vej Park og Miljø 
www.frederiksberg.dk/kontakt 
 
Grundlag for afgørelsen 
Lov- og plangrundlag 

• Vandløbsloven (BEK nr. 1217 af 25. november 2019) 
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). 
• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 

og grundvand (BEK nr. 1625 af 19. december 2017). 
• Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (BEK nr. 126 af 26. januar 2017). 
• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 2091 af 12. november 2021). 

https://naevneneshus.dk/
http://www.frederiksberg.dk/kontakt
http://www.frederiksberg.dk/kontakt
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• Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland 
• Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11. april 

2019)  
 

Ansøgningsmateriale og baggrundsmateriale 
• Ansøgningsmateriale om krydsning af Grøndalsåen med underboring til kabelanlæg, frem-

sendt af Energinet d. 28. marts 2022 
• Vurdering af at dispensation ikke er nødvendig for det fredede område Grøndalsparken, 

Frederiksberg Kommune v. fredningstilsynsførende stadsgartner i Vej, Park og Miljø, 18. 
oktober 2021 

• Afgørelse om, at etablering af 132 kV kabelforbindelse mellem Bellahøj Højspændingssta-
tion og Lindevang Højspændingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, 9. de-
cember 2021 

 
Ansøgning 
Energinet har ansøgt Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø om tilladelse til etablering af 
132 kV elkabel ved krydsning af Grøndalsåen efter Vandløbsloven. Elkablerne etableres med sty-
ret underboring. Anlægsarbejdet planlægges udført i perioden maj-december 2022. 

Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter etablering af et 132 kV højspændingskabelanlæg mellem Bellahøj Højspæn-
dingsstation og Lindevang Højspændingsstation, se linjeføring af kabelanlæg på Figur 2. Fra Grøn-
dals Parkvej krydses Grøndalsparken og S-togsbanen med en underboring og føres via Grøndals-
vej og Bernard Bangs Allé til Dalgas Boulevard. Der etableres en nordlig boregruppe i Grøndals-
parkvej og en sydlig modtageboregruppe i grussti ved den sydlige kant af Grøndalsparken, se 
Figur 1. For at opnå en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til rørføringen i det rørlagte vandløb, kan 
det blive nødvendigt at udføre en prøvegravning ved Grøndalsåen. Afstanden fra modtagegruben 
til vandløbet er ca. 24 meter. Underboringen er planlagt udført med mere end 3 meters afstand 
mellem bunden af det rørlagte vandløb (bundkote 4,93) og underboringen (boredybde kote ca. 
1,5).  

Underboringerne udføres med boreudstyr, som kræver en arbejdsplads på ca. 150 m2 i begge 
ender. Selve boregruben vil være ca. 3 x 1 m, mens resten anvendes til arbejdsareal. I modtage-
gruben er der brug for en arbejdsplads med en udgravning på ca. 4 x 2 m. Efter etableringen af 
boringen trækkes fire føringsrør gennem boringen, tre til højspændingskabler og et til fiberkabel.  
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Figur 2. Geografisk overblik. Blå stiplet linje viser kabelanlæggets placering. 

Anlægsforhold 
• Energinet har oplyst, at der i perioden med anlægsarbejde vil være almen oplysning om 

projektet ved lokal skiltning etc. 
 

Driftsforhold 
• I driftsfasen vil der ikke være nogen påvirkning af vandområdet Grøndalsåen i Frederiksberg 

Kommune. 
 

Øvrige oplysninger 
• Boremateriale bliver bortskaffet på baggrund af anvisning fra Frederiksberg Kommune ved 

Vej, Park og Miljø til godkendt modtageanlæg. 
• Overskudsjord fra projektet skal håndteres i overensstemmelse med Bekendtgørelse om 

anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (BEK nr. 1452 af 7. decem-
ber 2015) og Frederiksberg Kommunes jordregulativ. 
 

Såfremt der opstår begrundet risiko for påvirkning af vandmiljøet med miljøfremmede eller andre 
miljøskadelige stoffer fra anlægsarbejdet, kan Vej, Park og Miljø pålægge ansøger en eventuel 
dokumentation herfor. 
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Baggrund 
Lokalitet og målsætning 
Grøndalsåen er rørlagt og ikke målsat i statens vandområdeplaner. 

VVM-screening 
Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3c i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer af konkrete projekter (BEK nr. 448 af 10. maj 2017): Transport af elektricitet gennem 
luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, 
dog undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Derfor er der 
udført en VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsens afgjorde d. 9. december 2021, at 132 kV kabelprojektet HK1320 mellem Bellahøj 
Højspændingsstation og Lindevang Højspændingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurde-
ring.  

Relation til fredning og naturbeskyttelsesområder 
Det ansøgte forhold ligger i fredet område, men udenfor Natura 2000 område. Projektet vurderes 
ikke at kræve dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, bilag 4. 

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) 
Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse 
til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, som er omfattet 
af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. 
Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende ar-
ter. 

Miljøvurdering 
Det fremgår af ansøgningen, at projektet ikke indebærer fysiske indgreb i forhold til udformning 
over rørføringen og at der ikke ledes vand til eller fra den rørlagte Grøndalså og således vil projek-
tet ikke påvirke hverken miljøtilstanden eller gennemstrømningen i vandområdet.  

Anlægsforhold 
Vej, Park og Miljø vurderer, at projektet ikke har nogen negativ påvirkning på afstrømningsmæs-
sige eller miljømæssige forhold i anlægsfasen. 

Tilladelsen indeholder en række vilkår, der bl.a. stiller krav om tilsyn i forbindelse med boringsar-
bejdet og krav om at der ikke sker negativ miljøpåvirkning af vandområdet eller de omgivne arealer. 

Projektet udføres med dybe underboringer af elkablerne under den rørlagte Grøndalså. I anlægs-
fasen er der en lille risiko for, at der kan opstå et blow-up i forbindelse med udførelse af underbo-
ringerne. Ansøger har oplyst, at hvis der sker et blow-up vil det søges at minimere påvirkningen 
ved at iværksætte tiltag efter dialog med Frederiksberg Kommune.  

Driftsforhold 
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Vej, Park og Miljø vurderer, at elkablernes placering i driftsfasen ikke vil påvirke vandområdets 
udformning, funktion eller hydrauliske kapacitet. 

Konklusion 
Vej, Park og Miljø konkluderer, at det ansøgte både i anlægs- og driftsfasen er foreneligt med for-
holdet i vandområdet, den rørlagte Grøndalså. Projektet vil hverken i anlægsfasen eller efterføl-
gende medvirke til vandstuvning eller på anden måde hindre eller nedsætte vandets frie løb i af-
strømningens retning. 
 
Kopi 

• Københavns Kommune, Vand og VVM, vand@kk.dk  
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk   
• Danmarks Naturfredningsforening, dnfrederiksberg-sager@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
• Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org   

 

 

mailto:vand@kk.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dnfrederiksberg-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:hoering.dk@greenpeace.org
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