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Baltic Pipe - 1. offentlighedsfase - Opsamling og behandling af indkomne høringssvar
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Projektafgrænsning ændret. Høringssvar inddrages i miljøvurderingen

3

Linjeføring indenfor projektområdet ændret. Høringssvar inddrages i miljøvurderingen

4

Oplysninger inddrages i anlægsarbejdet. Høringssvar er generelt omfattet af miljøvurderingen
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Høringssvar er hvis relevant generelt omfattet af miljøvurderingen
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Resumé

Forslag/konsekvens

Anlæggets placering

1 Linjeventilstation

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, men
vil indgå i forbindelse med den endelige fastlæggelse af linjeventilstationens placering
(10) Foreslår alternativ placering af linjeventistation ved
indenfor den vist byggezone. Den forventede placering af Linjeventilstationen vil ikke berøre
Pindsende mellem Pindsende og Vestergaard, hvor de mener der
den omtalte ejendom. Det anførte begrundelse for helt at flytte byggezonen for
er mere plads til den end på deres ejendom.
linjeventilstationen er ikke tungtvejende nok og byggezonen for linjeventilstationen ændres
ikke.

2

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af linjeføringen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. Det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger da
(31) Nyborg: Anmoder om at rykke linjeventilstation længere ind i
forslaget vil betyde, at der skal etableres en helt ny linjeventilstation i stedet for udbygning
landet, til et sted hvor der i forvejen er veje eller anlæg. Hvis
indenfor hegn på den eksisterende linjeventilstation. Endvidere er tilslutningen til
placering beholdes anmodes det om at genoverveje
gasforbindelsen over Storebælt fastlagt ved den nuværende linjeventilstation.
indkørselsforhold og beplantning
Anmodning om ændring af beplantning og indkørselsforhold ved den eksisterende station
inddrages i anlægsfasen.
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12

(version 2)

Høringssvaret giver anledning til udvidelse af byggezone for linjeventilstation på matriklen,
sådan at der også er mulighed for at etablere denne øst for den byggezone, der blev fremlagt
i 1. offentlighedsfase.
Indenfor den nuværende byggezone for linjeventilstation er der gode muligheder for at
(45) Middelfart Kommune: Kommunen er betænkelig ved den
indpasse stationen så den ikke har nogen væsentlig virkning i forhold til områdets status som
planlagte placering af linjeventilstationen. Området er i
kystnærhedszone og bevaringsværdigt landskab. Det vil også være muligt at indpasse en
kommuneplanen udpeget som bevaringsværigt landskab og ligger linjeventilstation så den ikke skæmmer udsigten fra eksisterende og planlagte byområder ved
i kystnærhedszone og skal dermed friholdes for tekniske anlæg.
Middelfart. Forslaget om en mulig etablering ved Energinets eksisterende overgangsstation
Anmoder om at ændre placering - evt. flyttes til Energinets
for Lillebæltkablets 400 kV forbindelse ved Gamborg er ikke hensigtsmæssig idet de to typer
overgangsstation ca. 1,5 km mod øst.
anlæg af sikkerhedsmæssige årsager ikke bør ligge sammen. Dog er der suppleret med
byggezone øst for den eksisterende men i tilpas afstand af den eksisterende
kabelovergangsstation.
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4

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
linjeventilstationen skal etableres i tilknytning til den eksisterende linjeventilstation ved
Bellige, hvilket ikke harmonere med de to forslag til alternative placeringer.

13

(56) Linjeventilstation ved Bellinge - foreslåede placering meget
nær tætbefolket område - foreslår at denne flyttes så langt mod
det nordøstlige hjørne som muligt, for på den måde at påvirke
ejendomme mindst muligt. 2 foreslag er indtegnet og vedhæftet
høringssvaret.

5
14

Dette giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase da Ladbyvej
(68) Mener ikke at en linjeventilstation langs med Ladbyvej
er vurderet som værende anvendelig som afgangsvej til en linjeventilstation i såvel anlæg som
(Næstved) vil være hensigtsmæssig pga. smalle veje og vanskelige
driftsfase. Det er afgørende for projektets drift, at der placeres en linjeventilstation indenfor
tilkørselsforhold.
den viste byggezone.

E

Kommentar

6

(77) Forsalg om placering af linjeventilstation ved Gimlinge på
eksakte længde- og breddegrader (11,456613; 55,327755) eller
(11,473133; 55,320351)

De to foreslåede alternativer giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1.
offentlighedsfase, da Gyldenholmvej er vurderet som værende bedst anvendelig som
adgangsvej til en linjeventilstation i såvel anlæg som driftsfase. De to foreslåede alternativer
er ikke beliggende med en tilsvarende optimal adgangsvej. Det er afgørende for projektets
drift, at der placeres en linjeventilstation indenfor den viste byggezone.

7 Kompressorstation

(122) Anlæggets placering flyttes syd- og vest over så det kommer
så langt væk fra Overdrevet som muligt, for at mindske de natur
og landskabelige påvirkninger her. Herved etableres der også
bedre tilkørsels forhold, et forhold der kan have betydning ved fx
snefald og katastrofesituationer.
Foreslag til alternativ placering af kompressorstationen: I bunden
af kalkbruddene ved Faxe, Slagelse Kommune har tidligere vist
interesse for store innovative energianlæg, og der ligger et
kystnært industriområde ved Korsør som kan udbygges.

Det er ikke muligt at imødekomme de forlag til placering af kompressorstation ved enten Faxe
Kalkbrud eller ved Korsør i Slagelse Kommune, da begge placeringer ikke er teknisk
gennemførlige og da begge placeringer ligger i betydelig afstand fra den planlagte linje for
Baltic Pipe gasledningen. Baltic Pipe projektet vil ikke kunne gennemføres med de foreslåede
placeringer af kompressorstationen

(141) Næstved Kommune finder ikke, at den givne score til den
foreslåede placering af kompressorstationen stemmer med de
angivne kriterier. Sammenfattende finder vi derfor ikke, at der er
et fagligt grundlag for den placering, Energinet foreslår til
kompressorstationen i Næstved Kommune.

Afventer
udkomme af
afklaringer
med
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Miljøstyrelse
Energinet finder den fremlagt placering som den foretrukne og finder ikke høringssvaret giver n og
anledning til at inddrage en alternativ placering. Der er ikke i forbindelse med 1.
Erhvervsstyre
offentlighedsfase indkommet ligeværdige alternative forslag til placering af
lsen omkring
kompressorstationen. Energinet vil i forbindelse med miljøkonsekvensrapportens
afgræsningen
offentliggørelse i 2. offentlighedsfase uddybe de faglige vurderinger for kompressorstationens af
placering og begrundelsen for fravalgte alternative placeringer.
miljøvurderin
gen af
kompressorst
ationen
placering
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(149) Foreslår at nedgrave hele kompressorstationen på nær
skortstenen for på den måde at gøre den mindst synlig og
formindske tabet af herlighed. Sammentænk gravearbejde med
naturplejetiltag der kan være positivt for flora og fauna.

9
18

Forslag/konsekvens
Det vil ikke være muligt indenfor projektets tekniske og økonomiske rammer at nedgrave hele
kompressorstationen. Det indgår i MKR at vurdere kompressorstationens visuelle og
landskabelige virkninger og afbøde disse tilstrækkeligt ved tilpasninger af anlæggets visuelle
og landskabelige virkninger.

10

(157 og 158) Foreslår placering til havs, for på den måde at
mindske skader på naturen samt gener i forhold til lys og støj.

Placering af kompressorstationen til havs vil ikke være muligt indenfor projektets økonomiske
rammer, da prisen for etablering vil være flere gange mere omkostningstunge i forhold til
etablering på land.

11

(172) jf. de angivet skovbyggelinjer og beskyttet jord- og stendiger
i området, vil der kun være et område på ca. 21 ha til rådighed i
området (mod de ca. 47 ha angivet i projektmaterialet). Hvis der
så yderligere skal tages hensyn til evt. afstandkrav til motorvejen,
som det er beskrevet i Energinets landsskabsrapport kan
forekomme, så
risikere man at der slet ikke er plads til anlægget, som kan fylde op
til 20 ha ifølge projektmaterialet.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af linjeføringen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. En væsentlig del af anlægget omfatter ikke bygninger men åbne
græsbevoksede arealer. Disse arealer vil ikke være i strid med skovbyggelinjen. Endvidere
forventes Næstved Kommune at ansøge Miljøstyrelsen om indskrænkning af skovbyggelinjen
til 100 meter. Der er således ikke problemer med at indpasse bygninger i projektområdet for
kompressorstationen uden at komme i konflikt med skovbyggelinjerne.

12

(175) Placering af anlæg: kompressorstation til industriomr.
Området er indtegnet på kort i høringssvaret.

Det konkrete alternativ til placering af kompressorstationen industriområdet i Næstved vil
ikke være muligt indenfor projektets tekniske, økonomiske og sikkerhedsmæssig rammer, da
placeringen vil ligge ca. dobbelt så langt fra kysten ved Faxe som for den nuværende
placering. En så stor afstand til kysten vil betyde af projektet ikke kan gennemføres på et
teknisk og økonomiske forsvarligt niveau. En fordobling af afstanden til kysten og en øgning af
afstanden til Polen vil medføre behov for en væsentlig større kompressorstation og en
dobbelt så lang gasrørledning med højt tryk frem til kysten ved Faxe. Disse forhold vil medføre
ikke acceptable økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige forhold for projektet ikke mindst
i industriområdet ved Næstved.

13

(177) Placering af kompressorstation på en ejendom, som er på
tvangsauktion den 31. januar.

Det konkrete alternativ til placering af kompressorstationen ved den foreslåede ejendom vil
ikke være muligt at gennemføre uden væsentlige negative virkning på fredskov da arealer på
ejendommen, der ikke er omfattet af fredskovpligt kun udgør ca. 5 ha og kompressorstationen
kræver op til 20 ha areal.
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Gasrørledning (on
shore)

De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil vurderet ud fra et økonomisk og
miljømæssigt perspektiv ikke være muligt. En fuldstændig eller betydelig større placering af
(3) Borgere foreslår linjeføring over det smalleste sted fra inderst i
ledningen til havs vil ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr.
Præstø Fjord og stik vest til inders i Dybsø Fjord, og så i vandet
anlagt meter, og projektet vil således ikke være omkostningseffektivt. Endvidere er såvel
videre vest/nordvest mod Fyn, eller helt syd om Lolland Falster og
Dybsø Fjord som Præstø Fjord og de omgivende havområder udpeget som Natura 2000
De sydfynske øer - mindre konflikt med bogere samt nemmere og
områder og anlægsarbejder i disse vil være forbundet med betydelig og sandsynligvis
billigere.
væsentlige negative miljømæssige virkninger
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(8, 12, 126, 186 ) Lodsejere har på et kort vedlagt foreslag til
alternativ linjeføring, som de mener er til mindst ulempe for deres
ejendomme - den er placeret hvor der er færrest dræn og uden
om et område med besværlig jordbund med flydesand (dette
område er ligeledes angivet på vedlagte kort).
Alternativt foreslåes ledningen lagt langs med motorvej HaderslevGive.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af projektet som fremlagt i 1.
offentlighedsfase. Hørringssvaret vil indgå i fastlæggelse af linjeføringen for gasledningen
indenfor projektområdet under hensyn til at påvirke hoveddrænet i området mindst muligt.
Linjeføringen følger de generelle retningslinjer for sikkerhedsafstande til og ved krydsning af
veje, hvorfor den sidste del af forslaget ikke er efterkommet. Det er ikke muligt at etablere
ledningen langs med motorvejen, da der ikke er tilstrækkeligt med plads når gældende
afstandskrav skal overholdes.

16
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(9) Foreslår alternativ linjeføring - følge vej 469 fra Røj hele vejen
til Koldingegnens Flyveplads (lige øst om denne, derefter sydøst
lige syd om Fovslet skov og Svanemosen for derefter at tage et
østlige spor, så sydligt at byudvikling syd for Sdr. Bjert ikke
påvirkes.

Den foreslåede linjeføring vil ikke være forenelig med projektets tekniske og øknomiske
rammer. Den foreslåede linjeføring vil være betydeligt længere end den nuværende
linjeføring. Linjeføring langs eksisterende vej er ikke hensigtsmæssig da sikkerhedsafstand til
boliger skal kunne overholdes.
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(12) Se høringssvar (8). Har på vedlagt kort indtegnet en alternativ
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, men
linjeføring, som han mener er mindst ødelæggende for dræn på
vil indgå i forbindelse med fastlæggelse af linjeføringen af gasledningen.
hans ejendom.
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(13) Foreslår at lægge gasledningen umiddelbart for enden af
grundens sydligste punkt, hvormed kun 2 lodsejere berøres i
stedet for 3.

Høringssvaret har givet anledning til tilpasning af projektområdet og medført at ejendommen
udgår. Det tilpassede projektområde fremlægges i 2. off,.fase.
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(14) Matrikel udgør et gammelt grusgravsområde og der har på en
del af grunden været losseplads tidligere - det samme gør sig
gældende på den anden side af Ellingevej. Hundeskov vest for
hans ejendom. Oplyser at hele skovområdet ligeledes er gammel
losseplads med nedgravede forurendende ting. Foreslår derfor en
alternativ linjeføring hvor disse områder undgås.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
det er vurderet at de konkrete jordbundsforhold vedr. jordforurening i området ikke er af
væsentlig betydning for etablering af gasledningen. De konkrete forhold vil indgå, som en del
af myndighedsbehandlingen, forud for etablering af rørledningen.
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(24) Har område som er udlagt til boligbebyggelse omkring
ilandføringen ved Middelfart. Foreslår flere alternative
linjeføringer både til lands og til vands (kort er vedlagt
hørringssvaret).

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
gasledningen placeres i en afstand og i en "class location" , som ikke båndlægger de
fremtidige planer om byudvikling.
Anlæg af Baltic Pipe vil langs det omtalte område ved Middelfart, vil ske i Class loc. 3 og
dermed vil Baltic Pipe ikke medføre nogen begræsninger på byudviklingen indenfor de
planlagte rammer. Dette vil blive inddraget i miljøvurderingen af Baltic Pipe Project

21

(26) Ønsker linjeføring rykket så langt syd på (mod Gamborg Fjord)
som muligt, da dette område fremover jf. kommuneplanen skal
være landbrugs- eller rekreativt områder og dermed ikke
bebygges.

Den foreslåede linjeføring vil gå igennem Natura 2000 området i Lillebælt og vil kunne
medføre væsentlige negative virkninger på udpegningsgrundlaget. Anlæg af gasledningen vil
inddrage de fornødne hensyn til en fortsat byudvikling ved Middelfart og dette vil indgå i
miljøvurderingen af projektet.
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(35 og 162) Foreslår en alternativ linjeføring, der tager hensyn til
hans nyopførte drivhus, som ellers gennemskæres.

Høringssvaret medfører ændring af projektområdet for etablering af gasledningen. Ændringen
af projektområde og linjeføringen vil blive fremlagt i 2. off. fase. De konkrete oplysninger om
det opførte drivhus vil indgå i tilpasningen af gasledningen forløb og projektområdets
udstrækning i forbindelse med afgræsningen af projektet.
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(39) Henviser til at gasledningens placering tager højde for
placeringen af den kommende motorvej og lægges sammen med
denne for at mindske gener for borgere.

De kumulative virkninger i forhold til en mulig etablering af midtjyske motorvej vil indgå i
miljøvurderingen af Baltic Pipe Project

24

(43) Golfklubben: Har medsendt kort med indtegnet linjeføring,
der vil være til mindst gene på deres arealer (forslag 3).

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
etablering af rørledningen på golfklubbens arealer, vil blive gennemført med fokus på
begrænsning af arbejdsbæltet, anlægsperioden mm.
De konkrete tiltag til etablering vil
indgå i miljøvurderingen af Baltic Pipe Project.

25

(48) ønsker ledningen placeret så nordligt i forhold til sin ejendom Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
som muligt (markeret på medsendt kort), da han er begrænset af konkrete oplysninger omkring ønsker til linjeføring af gasledningen vil indgå i overvejelser
udvidelsesmuligheder mod syd.
omkring den endelige placering af gasledningen indenfor projektområdet.

26

(56) Foreslår en linjeføring syd om Borreby, hvorved man undgår
det fredede område ved Odense Å. Herefter kan ledningen fx
passere syd om Fangel for derefter at gå nord på og genoptage
det oprindelige forløb (vedhæftet indtegning til høringssvaret).
Evt. også syd om Brylle og Tommerup.

27

(57) Foreslår alternativ linjeføring - indtegnet på kort i
høringssvaret. Alternativt placering langs den fynske motorvej,
hvor der alligevel graves.

28

(58) Har på en tegning i høringssvaret indtegnet med rødt deres
formodning til om hvor ledningen vil kunne placeres under
hensyntagen til nuværende bebyggelse og skovarealer. Såfremt
ledningen placeres her, har de ikke yderligere bemærkninger.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
den foreslåede linjeføring stemmer med det der er foreslået i høringssvaret.

29

(62) Foreslår at man i større omfang placerer gasledningen ved
siden af den eksisterende, hvor der allerede er gennemført VVM mener, at dette vil forkorte ledningen en del. Borgerens forslag er,
at undersøge mulighederne for at føre ledningen stik syd fra
Egtved og holde linjeføringen øst for Gesten og Gjersing Skov og
Vest for Åkær Å langs Egholtvej, følge Gl. Lunderskovvej frem til
Gelballevej og føre den videre vestpå herfra. Dermed undgås 2
krydsninger af Åkær Å. Den største udfordring i denne løsning vil
være området omkring Spidshøj Sø og boligerne ved Koldingvej og

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Den
forslåede linjeføring vurderes ikke som et ligeværdigt alternativ og vil ikke Indgå i
afgrænsningen af Baltic Pipe Project.
Den foreslåede linjeføring er problematisk i forhold sikkerhedsafstand til boliger på
strækningen ved Lunderskov og langs Egholtvej og Gl. Lunderskovvej og desuden udfordret af
en række fortidsminder ved Lunderskov. Det vurderes også at forslaget vil medføre en
væsentlig længere linjeføring.
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Den foreslåede linjeføring er ikke indenfor projektets tekniske og økonomiske rammer og er
desuden miljømæssigt med større virkninger. Den foreslåede linjeføring vil være betydeligt
længere end den nuværende linjeføring. Den foreslåede krydsning af Odense Å vil fortsat ske
indenfor Natura 2000 området og vil være mindre fordelsagtig end den Energinet har
fremlagt, da denne sker parallelt og i samme korridor hvor den nuværende gasledning krydser
Odense Å.
Det er teknisk, økonomiske og sikkerhedsmæssigt ikke muligt at placere gasledningen langs
den fynske motorvej som foreslået, da sikkerhedsafstande til eksisterende boliger og erhverv
ikke kan overholdes.
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Forslag/konsekvens
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Kontakten til Naturstyrelsen vil fortsat indgå i forbindelse med afgræsningen af Baltic Pipe
Project.
Svanemosen, Hoppes Skov (kort 2): Oplysningerne om muligt naturgenopretningsprojekt
inddrages i den videre projektering og miljøvurderingen af Baltic Pipe Project og projektet
etableres så der ikke lægges hindringer i vejen for et senere naturgenopretningsprojekt.
Blåbjerg Klitplantage alternativ rute (kort 4):Planlægningen af den nye gasledning sker overalt
under den største hensyntagen til sikkerheden. Arbejdstilsynet påser at lovgivningen og
herunder tilsynets egne retningslinjer for udførelse af anlægget overholdes. I tillæg til
Arbejdstilsynets retningslinjer planlægger og udfører Energinet anlægget efter egne
retningslinjer for sikkerheden, der hviler på erfaringer fra internationale samarbejdsrelationer
med tilsvarende nationale transmissionsvirksomheder.
Naturstyrelsens forslag afviger på to punkter fra Energinets retningslinjer for opretholdelse af
(66) NST: Vil gerne være i dialog med Energinet omkring den
endelige placering, for at sikre at der tages bedst muligt hensyn til det højeste sikkerhedsniveau.
Generelt tilstræbes at den nye ledning føres parallelt med den eksisterende ledning. Parallel
de naturmæssige værdier.
linjeføring af de to ledninger skaber maksimal sikkerhed for ledningernes placering og dermed
risiko for pågravning eller lignende. Samtidigt reduceres den samlede bredde af arealet der
pålægges restriktioner ved tinglysning. Kun i områder, hvor øvrige lovkrav forhindrer at de to
ledninger føres parallelt fraviges dette princip.
I det omfang det overhovedet er muligt skal den nye gasledning opretholde en
sikkerhedsafstand på 15 meter til den eksisterende ledning. Den foreslåede nordligere
linjeføring for den nye gasledning indebærer at den nye ledning to gange på en relativt kort
strækning skal krydses under den eksisterende ledning, hvilket medfører udgravninger under
den eksisterende rørledning og er i konflikt med Energinets retningslinjer for sikkerhed.
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(67) Centrovice landboforening mener at gasledninge hvor det er
muligt bør lægges i eksisterende tracéer, herunder langs med
motorvejen.

På de strækninger, hvor det er muligt lægges den nye gasledning parallelt med den
eksisterende. Når den nye ledning ikke lægges langs med motorvejen på Fyn skyldes det, at
der ikke er plads når gældende afstandskrav skal overholdes.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(68) Ønsker at ledningen placeres i markens yderskel i stedet for
den foreslåede linjeføring vurderes som værende den mest optimale set ift. placering og
at skære tværs igennem, for på denne måde at tilgodese
fremtidig drift. Mulige konflikt vedrørende skovrejsning indgår i forbindelse med udmåling af
fremtidige muligheder for skovrejsning mm.
erstatning ved ekspropriation
(86) Anbefaler at den sydlige løsning, syd om Bjert skov og nord
Valg af linjeføring syd om Kolding, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup fastlægges af linjeføring indgår
om Varmark skov vælges.
som en del af miljøvurderingen af Baltic Pipe Project.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(87) Foreslår en linjeføring der går uden om moræneområdet syd
Oplysningerne er taget til efterretning og vil indgå i forbindelse med planlægningen af
for slagelse, da dette kan besværliggøre anlægsarbejdet.
anlægsarbejdet.
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36

(94) Benyt eksisterende Europipe II, der går fra Kårstø v. Stavanger
til Dornum i Tyskland, eller benyt den nuværende gasledning fra
Nybro over Egtved og nord om Kolding ud mod Skærbæk og så
over Lillebælt til Middelfart.
Alternativt foreslåes det at ændre den sydlige del omkring
Kolding, så man fra stationen mellem Hyæledalsvej og Tanedalsvej
graver vest om Svanemosen pg Fovslev Skov over Fovslev mark,
under Ødisvejen under motorvejen omkring 70 km punktet, under
Koldingvej, syd om Nørreskoven for at ramme den sydlige
rørføring inden Binderrup.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
det sydlige alternativ vil være et længere anlæg, som bliver væsentligt dyre at anlægge. Der
ud over vil dette alternativ berøre flere natur- og kulturområder.
Den foreslåede linjeføring igennem Tyskland og langs den eksisterende linjeføring over
Lillebælt og Fyn er ikke relevant for Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og
økonomiske omstændigheder og inddrages ikke videre.

37

(104) Lad gasledningens linjeføring følge transmissionsledningen,
som i forvejen løber samme strækning, bare lige nordligere.
Anlægsarbejdet kunne foretges i forlængelse af udvidelse af
Vestfysnk jernbane/motorvej, hvor transmissionsledningen
alligevel skal omlægges - kort med transmissionsledning og
foreslået gasledning er medsendt i høringssvaret.
Foreslår endvidere at lade gaslednngen gå over Føns halvøen,
hvorved man undgår byudviklingsområdet ved Middelfart.
Berører dog Natura2000 område, men kun i anlægsfasen - skitse i
høringssvar.

Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring over Lillebælt og Fyn er ikke
relevant for Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske
omstændigheder og inddrages ikke videre. En linjeføring igennem Natura 2000 området i
Lillebælt og gennem Føns Odde er fravalgt af hensyn til udpegningsgrundlaget i Natura 2000
området. Der redegøres for dette i miljøvurderingen
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38

(106) Annuller Baltic Pipe og benyt eksisterende Europipe II som
er firbundet til NETRA.
Det næst bedste og billigste ville være, at følge den nuværende
gasledning fra Nybro – over Egtved nord om Kolding, ud mod
Skærbæk og så over Lillebælt til Middelfart, så undgår man at
gasledningen kommer i nærheden af det Fredede naturreservat
lige syd for Fænø (Ramsar område 112), samt mange andre
naturområder opført på Natura 2000 listen. Man sparer væsentligt
til ekspropriationer og efter EnerginetDKs hjemmeside må man
grave 5 meter fra eksisterende gasledningerne hvis de selv giver
tilladelse, foruden et arbejdsområde.
Kan ovenstående ikke på nogen tænkelig måde lade sig gøre, så er
forslaget: At man pga. SFL området ændre den sydlige del
omkring Kolding, fra Stationen mellem Hylkedalsvej og
Tankedalsvej graver vest om Svanemosen og FOVSLEV SKOV over
Fovslev mark, under Ødisvejen under motorvej ved 70 km
punktet, under Koldingvej, syd om Nørreskoven for at ramme den
sydlige rørføring inden Binderrup. Det vil om alle
omstændigheder skåne det fredede området ved SVANEMOSEN
fra Natura 2000 Listen, og SFL området, og så kommer man kun til
at snitte lidt af udkanten af én privatejet skov. Derudover ser det
ud som om langt færre lodsejer og husstande bliver berørt med
denne rørføring.

Den foreslåede linjeføring igennem Tyskland og langs den eksisterende linjeføring over
Lillebælt og Fyn er ikke relevant for Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og
økonomiske omstændigheder og inddrages ikke videre. En linjeføring ved Kolding der går vest
om Svanemosen vil være betydligt længere og er derfor ikke indenfor de tekniske og
økonomiske rammer for Baltic Pipe Project og inddrages ikke videre.

39

(110) Ønsker ledningen placeres længst mod vest på deres
ejendom af hensyn til dræn. Ved ejendommen bedes kablet dog
ført langs med skoven mod nord, evt. ophængt på allerede
eksisterende master- det anbefales ikke at nedlægge kablet i
skoven Haslev Orned. Kort med forslag til placering er vedhæftet
høringssvaret.

Høringssvaret har givet anledning til ændring af linjeføringen af el-kablet, fremlagt i 1.
offentlighedsfase.
De konkrete oplysninger omkring ønsker til linjeføring af jordkabler (EL) fra Haslev til
kompressorstationen vil indgå i overvejelser omkring den endelige placering af jordkablet
indenfor projektområdet. Ophæng på eksisterende master er ikke relevant og vil ikke indgå af
teknisk årsager.

40

(111) Såfremt den sydligste linjeføring udenom Kolding måtte
komme i anvendelse, betinges således at ledningen placeres i den
nordligste del af traceen, således at den ikke hindrer fremtidige
placeringer af nye driftsbygninger på mit landbrug. Såfremt den
nordligste linjeføring udenom Kolding måtte komme i anvendelse,
betinges at der ved linjeføringen ved Sdr. Bjert sikres tilstrækkelig
afstand og mulighed for fremtidig boligudvikling og derfor
anbefales at ledningen på dette stræk trækkes mod syd.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der ikke foreligger konkrete vedtagne planer (byggetilladelser, landzonetilladelser,
Lokalplaner etc.), som vil ændre på den foreslåede linjeføring. Fremtidig planlægning på
ejendommen indgår dermed ikke i overvejelser omkring den endelige placering af
gasledningen indenfor projektområdet.
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41

(114) Foreslår en alternativ linjeføring af hensyn til dræn - forslag
er indtegnet på vedlagt kort.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der ikke foreligger konkrete vedtagne planer (byggetilladelser, landzonetilladelser,
Lokalplaner etc.), som vil ændre på den foreslåede linjeføring. Fremtidig planlægning på
ejendommen indgår dermed ikke i overvejelser omkring den endelige placering af
gasledningen indenfor projektområdet. Påvirkning af dræn i anlægsfasen vil blive reetableret
til minimum samme funktion som før arbejdets opstart.

42

(117) Faxe Kommune har planer om en ringvej og en tunnel under
banen i den nordøstlige del af Haslev og har afsat midler til
projekternes realisering i budgetårene 2019-20. Begge projekter
ligger inden for Energinets projektområde for et nyt elkabel
nordøst om Haslev. Faxe Kommune finder det vigtigt at det
endelige trace af elkablet koordineres med kommunens planer
om de pågældende projekter.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af linjeføringen fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Der vil i projektforløbet være fokus på at koordinere anlægsarbejdet med de øvrige projketer i
området. Koordineringsarbejdet vil foregå sideløbende med indhentning af de nødvendige
tilladelser og dispensationer indenfor myndighedsområdet.

(121) Anmoder om at den sydlige linjeføringe vælge af hensyn til
udvidelse af deres bedrift, som kun kan ske mod nord.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der ikke foreligger konkrete vedtagne planer (byggetilladelser, landzonetilladelser,
Lokalplaner etc.), som vil ændre på den foreslåede linjeføring. Fremtidig planlægning på
ejendommen indgår dermed ikke i overvejelser omkring den endelige placering af
gasledningen indenfor projektområdet.

44

(126) Se også høringssvar (8) og (12) har indtegnet forslag til
alternativ linjeføring på kort vedlagt høringssvar.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
det er vurderet at de konkrete jordbundsforhold i området ikke er af væsentlig betydning for
etablering af gasledningen. De konkrete forhold vil indgå, som en del af
myndighedsbehandlingen, forud for etablering af rørledningen.

45

(127) Foreslår en alternativ linjeføring for el-ledningen til SEASNVE (nu CERIUS) i Haslev, dvs. øst om højdebeholderen. Derved
krydses ledningen til Royal Unibrew stadigvæk, men dette kan
desværre ikke undgås. Forslag er indtegnet på kort i høringssvaret.
Søg at krydse transmissionsledningen så få gange som muligt.
Foreslår at bore ledningen, så vandledninger ikke beskadiges.

46

(129) Henstiller til at man går nord om Davinde by og mod
motorvej E20, der går tværs over Fyn.
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Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Krydsningen af eksisterende ledninger indgår som en del af projekteringen og efterfølgende
aftaler med ledningsejere i forbindelse med anlæg. Det er normal procedure i forbindelse
anlæg af elkabler, at der der sker krydsninger af andre større ledningsanlæg.

Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring over Fyn er ikke relevant for
Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske omstændigheder og
inddrages ikke videre.
(136) Foreslår at man lægger ledningen 600-800 m længere i vand En linjeføring igennem Natura 2000 området i Lillebælt er fravalgt af hensyn til
og derved undgår sommerhusområdet. Herved lægges ledningen udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området. Der redegøres for dette i forbindelse med
over mark fra vandkant til Nr. Aaby.
afgræsning af miljøvurderingen
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48

Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring over Fyn er ikke mulig på store
dele af strækningen som følge af krav om sikkerhedsafstand - efter etableringen af den
eksisterende gasledning er der by- og erhvervsudviklet langs motorvejen og gasledningen så
der ikke er plads til en ny gasledning uden betydelige meromkostninger estimeret til ca. 105
(143) Assens Kommune: Kommer med 2 konkrete alternativer til mio. kr.. Forslaget inddrages ikke videre.
linjeføringen.
Den alternative linjeføring syd om Tommerup og Brylle vil være mindst 1,6 km længere end
1. Undersøg om linjeføringen kan følge en alternativ lnjeføring syd den foretrukne linjeføring. Den foreslåede linjeføring vil betyde, at der skal findes lokalitet til
om Tommerup og Vestfyn langs E20 motorvejen
en helt ny linjeventilstation, da den fremlagt mulige udvidelse af
2. Undersøg om der kan etableres en alternativ linjeføring syd om eksisterendelinjeventilstatione ved Bellige ikke kan benyttes, da den nye linje ikke passerer
Tommerup og videre syd om Brylle frem for den foreslåede
denne. Linjeføringen vil endvidere betyde, at ca. 1,9 km kortere strækning kan etableres
linjeføring mellem byvækstområderne Tommerup St. og
parallelt med eksisterende gasledning, hvilket vil betyde ca. 2,9 ha allerede servitutbelagt
Tommerup. ALternativerne er mere detaljeret beskrevet i
areal ikke kan indgå i projektet og dermed sikre færre begrænsninger for lodsejere. Endvidere
høringssvaret. Der fremgår ligeledes kort med indtegnet forslag. benytter den linjeføring der er fremlagt i 1. offentlighedsfase en krydsning af Natura 2000
området ved Odense Fjord, der ligger parallelt med den eksisterende gaslednings krydsning
og desuden er den eksisterende krydsning 50 m mod den foreslåede krydsning af Natura 2000
området på ca. 100 m længde. På den baggrund indgår den foreslåede linjeføring syd om
Tommerup og Brylle ikke i den videre proces for miljøvurdering af Baltic Pipe Project.

49

(145) Anmoder om at placere gasledningen langs den gamle
gasledning på vestfyn.

50

(156) Vil gerne kende den nøjagtige placering af ledningen for at
kende de aktuelle konsekvenser for deres ejendom.

57

58
59

51

(159) Ønsker ikke ledningen på sine driftsarealer og foreslår i
stedet at den placeres langs med eksisterende vejnet

52

(171) Mener at udvidelse af eksisterende gasledning mellem
Egtved og Nyborg er mest optimalt i forhold til etablering af ny
ledning.

53

(178) Lad gasledningen følge motorvej E20 fra Odense til
Middelfart - gevinst for naturen.

54

(186) Se også høringssvar (8), (12) og (126). Ønsker at ledningen
placeres længst muligt mod nord øst som muligt, da hans
ejendom ellers vil komme voldsomt i klemme mellem gasledning
og motorvej. Foreslået linjeføring er indtegnet på kort vedhæftet
høringssvaret.

60

61

62

63

Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring over Fyn er ikke relevant for
Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske omstændigheder og
inddrages ikke videre.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse den endelige linjeføring. Denne vil blive
offentliggjort efter endt VVM proces i 2019.
Oplysningerne er taget til efterretning og det er sandsynligt at gasledningen ikke placeres på
den pågældende matrikel. Baltic Pipe gennemføres dog ved ekspropriation der fastlægger
linjeføringen efter miljøvurderingen er afsluttet. Det er ikke relevant at placere gasledningen
langs eksisterende vej af hensyn til sikkerhedsafstand til boliger
Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring fra Egtved til Nyborg er ikke
relevant for Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske
omstændigheder og inddrages ikke videre.
Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring fra Egtved til Nyborg er ikke
relevant for Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske
omstændigheder og inddrages ikke videre.

Ønsket om alternativ placering af linjeføringen er behandlet under høringssvar 8, 12 og 126.
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De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen er ud fra et økonomisk og
(188) Hvorfor kan linjeføringen til Polen ikke i sin helhed føres øst miljømæssigt perspektiv ikke muligt. En fuldstændig placering af ledningen til havs vil ikke
om Skagen og Jylland ned gennem Skagerrak og Storebælt ned til være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
Polen uden at gennemskære dansk land noget sted?
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.

64

(189) Brylle Lokalråd: Alternativt vil vi foreslå gasledningen
nedgravet langs motorvej E20. Her er allerede omfattende
installationer, og et forestående gravearbejde med Det Tredje
Spor vil blot gøre projekteringen med nedgravningen nemmere.

56
65

Den foreslåede linjeføring langs den eksisterende linjeføring over Fyn er ikke relevant for
Baltic Pipe Project af tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske omstændigheder og
inddrages ikke videre.

(190) I mit høringssvar til Baltic Pipe projektet foreslår jeg at
kompressorstationen placeres bynært med henblik på at anvende
spildvarmen til brug i et fjernvarme net. Jeg skal henlede
opmærksomheden på at Slagelse kommune i Korsør lige har
henlagt et stort planlagt energiprojekt, hvorfor de her åbenbart
her har både pladsen og viljen til at etablere et anlæg a'la
kompressorstationen til brug i deres fjernvarme net. Jeg kunne
opfordre til at en sådan mulighed bliver taget under overvejelse,
Forslaget er taget til efterretning men indgår ikke som den del af Baltic Pipe Project
under hensyntagen til at kunne udnytte ressourcer der ellers vil gå
til spilde. Se orienterende artikel:

57

https://www.energysupply.dk/article/view/553741/energipark_korsor_er_stedt_til_hv
ile
66

58

Gasrørledning (off
shore)

(20) Foreslår helt overordnet en placering til søs for at mindske
gener for lodsejere.

67

59

(26) Foreslår en linjeføring fra Jylland til Føns halvøen, da han
mener denne linjeføring er kortere og mindre indgribende end
den foreslåede.

60

Der er mange forhold der spiller ind til valget af det præsenterede ruteforslag - herunder også
(29) Særlig bekymring for bundtopografien i Lillebælt - foreslår en
tekniske overvejelser samt gældende lovgivning. Skranterne ved den foreslåede linjeføring er
mere sydlig linjeføring uden om de stejle skrænter er mulig.
tekniske mulige, og miljøvurderingerne vil identificere eventuelle påvirkninger på miljøet som
resultat af anlægsarbejde på dem.

68

69

De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen er ud fra et økonomisk og
miljømæssigt perspektiv ikke muligt. En fuldstændig placering af ledningen til havs vil ikke
være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
En linjeføring igennem Natura 2000 området i Lillebælt er fravalgt af hensyn til
udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området. Der redegøres for dette i forbindelse med
afgræsning af miljøvurderingen

E

Kommentar

F

A
8 Id nr. Emne

B

C

Resumé

9

61

(43) Golfklubben: har medsendt kort med 3 alternative forslag til
krydsning af Lillebælt.

62

(74) Gefion Landbrugsforening: Ønsker løsningen hvor ledningen
placeres gennem havet, syd om Sjælland og Fyn belyst.

70

71

63

72

64

73

65

74

66

75

D

Forslag/konsekvens
En linjeføring igennem Natura 2000 området i Lillebælt er fravalgt af hensyn til
udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området. Der redegøres for dette i forbindelse med
afgræsning af miljøvurderingenKrydsning af Natura2000 områder må ikke ske hvis der er
brugbare alternativer - miljøvurderingerne vil aktivt tage stilling til påvirkningerne på
Golfklubben, og såfremt aktiviteterne medfører væsentlige påvirkninger vil der blive
identificeret afværgeforanstaltninger.
Anlægsprisen for en havbaseret rørledning er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og projektet
vil således ikke være omkostningseffektivt.

De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil blive gennemgået og vurderet ud
fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. En fuldstændig placering af lednigne til havs vil
(83) Mener at gasledningen hvor det er muligt bør etableres til
ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
havs for på den måde at genere færrest mulige lodsejere. Foreslår
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
at gå land på det smalleste sted ved grænsen mod Tyskland, og så
De indkomne foreslag vil indgå i beslutningen om det endelige projektområde og linjeføring,
lægge resten til havs.
som vil blive fremlagt ved projektets 2. offentlighedsfase i slutningen af 2018 eller starten af
2019.
De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil blive gennemgået og vurderet ud
fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. En fuldstændig placering af lednigne til havs vil
(157) Foreslår gasledningen placeret i Østersøen med tilhørende ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
kompressorstation - mindre skade på miljø og ikke så
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
ødelæggende og generende for natur og borgere.
De indkomne foreslag vil indgå i beslutningen om det endelige projektområde og linjeføring,
som vil blive fremlagt ved projektets 2. offentlighedsfase i slutningen af 2018 eller starten af
2019.
De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil blive gennemgået og vurderet ud
fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. En fuldstændig placering af lednigne til havs vil
(161) Hvor stor vil udgiftsforskellen være hvis ledningen placeres ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
til søs hvis man medregner tab for borgere, turisme og miljø ved projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
at placeres den til lands?
De indkomne foreslag vil indgå i beslutningen om det endelige projektområde og linjeføring,
som vil blive fremlagt ved projektets 2. offentlighedsfase i slutningen af 2018 eller starten af
2019.
De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil blive gennemgået og vurderet ud
fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. En fuldstændig placering af lednigne til havs vil
ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
(164) Foreslår 100 % placering i Østersøen.
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
De indkomne foreslag vil indgå i beslutningen om det endelige projektområde og linjeføring,
som vil blive fremlagt ved projektets 2. offentlighedsfase i slutningen af 2018 eller starten af
2019.
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De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil blive gennemgået og vurderet ud
fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. En fuldstændig placering af lednigne til havs vil
ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
(168) Foreslår nedgravning på havbunden, for at undgå de gener
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
som etablering på land medfører.
De indkomne foreslag vil indgå i beslutningen om det endelige projektområde og linjeføring,
som vil blive fremlagt ved projektets 2. offentlighedsfase i slutningen af 2018 eller starten af
2019.
(173) Såfremt projektet gennemføres foreslåes en linjeføring på
En fuldstændig placering af lednigne til havs vil ikke være en mulighed, da anlægsprisen for
havbunden - også selvom dette måtte indebære meromkostninger dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og projektet vil således ikke være
under anlæg og drift.
omkostningseffektivt.
(174) Foreslår mere sydlig linjeføring, der krydser ind i Natura2000
område Lillebælt - dette for at værne om bundgarnsfiskeriet i
området omkring ilandføringen på Fyn. Mener ikke dette er en
begrænsning, da ledningen andre steder krydser internationalt
beskyttede områder.
Miljøkonsekvensrapporten vil beskrive de overordnede kriterier for rutevalget, og
Har man undersøgt muligheden for etablering af en ekstra
herigennem vil det fremgå hvorfor det beskrevne forslag ikke er hensigtsmæssigt. Krydsning
gasledning i eksisterende tracé lige så grundigt som den
af Natura2000 områder må ikke ske hvis der er brugbare alternativer.
foreslåede linjeføring?
Vil ilandføringen kunne flyttes så langt mod nord at ledningen ikke Rørledningstracéet for den eksiterende rørledning er ikke brugbart, da der siden etableringen
kommer i land på ejers ejendom selvom man fastholder
er bygget egendomme og andre bygninger omkring sikkerhedszonen.
linjeføring?
Kan man ikke bruge det nuværende gastracé hvis man fx udskifter
det ene rør under bæltet og derved undgå at skulle lave en helt ny
linjeføring?

70

(175) Foreslår helt eller overvejende placering til havs. Har i
hørringssvaret givet forslag til 2 alternative lnjeføringer:
En fuldstændig placering af lednigne til havs vil ikke være en mulighed, da anlægsprisen for
1: syd om Sydsjælland, igennem Storebælt, Smålandsfarvandet og dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og projektet vil således ikke være
Storstrømmet og videre til Polen
omkostningseffektivt.
2: linjeføring syd om Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og småøerne

71

(178) Hvis man krydser Lillebælt ved den nye Lillebælts bro vil
passagen være 1150 m og således kortere end den foreslåede
linjeføring på 3800 m. Desuden kommer man længere væk fra
Natura2000 område.

Der er store krav til sikkerhedsafstande til beboelse og erhverv. Projektet ville ikke kunne
overholde disse krav, hvis rørledningen skal passere lillebælt ved den nye Lillebæltsbro.

(185) Hvorfor placerer man ikke ledningen til havs?

De indkomne foreslag til endelig placering af ledningen vil blive gennemgået og vurderet ud
fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. En fuldstændig placering af lednigne til havs vil
ikke være en mulighed, da anlægsprisen for dette er ca. det dobbelte pr. anlagt meter, og
projektet vil således ikke være omkostningseffektivt.
De indkomne foreslag vil indgå i beslutningen om det endelige projektområde og linjeføring,
som vil blive fremlagt ved projektets 2. offentlighedsfase i slutningen af 2018 eller starten af
2019.
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Afværgeforanstaltninger indgår som en del af svarenes konkrete
forslag til ændring af fx linjeføringen - således ingen høringssvar
under denne specifikke kategori.

83

D

Forslag/konsekvens

Katastroferisici og
ulykker

84

Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for gasudslip, vil blive belyst og
vurderet som en del af MKR.
Projektet (herunder både etablering af selve gasledningen og kompressorstationen)
gennemføres efter internationale standarder, som suppleres af nationale standarder
udarbejdet af arbejdstilsynet samt Energinets interne standarder. Alle disse standarder stiller
høje krav til sikkerheden og sikrer et meget højt sikkerhedsniveau.

73

(68) Bekymring for sikkerhed, herunder gasudslip.

74

(74) Gefion: Redegørelse for terrorsikring af anlægget, særligt over
jorden.
Mener at borgere har krav på en præcis angivelse af risikoen for Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen og
gasudslip og hvad er skadesomfanget ved en evt. gaseksplotion.
linjeventilstationer belyses og vurderes som en del af MKR.
En klar beredskabsplan bør være tilgængelig, så borgere ved hvad
de kan forvente af myndighederne ved udslip eller eksplotion.

85

86

75
87
88

76

89

77

90

78
79

91

80
92
93

81

94

82

(89) Odense Kommune: MKR bør belyse risikoforholdene omkring
gasledning og linjeventilstationer - herunder sandsynligheden og
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen og
konsekvenser af ulykker samt behov for risikokonsekvenszoner
linjeventilstationer belyses og vurderes som en del af MKR.
omkring ledningen - betydning for eksisterende og fremtidig
bebyggelse?
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen
(90) Bekymring for gasledning tæt på bebyggelse
belyses og vurderes som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for gasudslip, vil blive belyst og
(91) Bekymring for gasudslip samt fare for børn.
vurderet som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen
(93) Hvad kan man forvenete ved en evt. ulykke?
belyses og vurderes som en del af MKR.
(94) Hvordan terrorsikrer man gasledningen? Og hvor mange år er
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker, herunder terrorsikring og generel sikkerhed for
holdbarheden, og hvad stiller man op med rørerne når de
befolkningen, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
vurderes ikke længere at være sikre mere?
(104) Frygt for sabotage/terror mod gasledningen kunne ske i
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker, herunder terrorsikring og generel sikkerhed for
nærhed af tættere bebyggelse med tab af civilbefolkningen til
befolkningen, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
følge.
Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for gasudslip, vil blive belyst og
(113) Der ønskes en risikovurdering af gasudslip og eksplotion.
vurderet som en del af MKR.
(131) Bekymring for eksplosionfare (og deraffølgende trykbølge) Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for eksplosionsfare og
ved gasledning og kompressorstation.
heraffølgende virkninger, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
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(144) Hvis uheldet er ude: Der bør foretages andre beregninger af
forløbet af en evt. trykbølge ved et uheld, fordi området er så
kuperet.. f-eks op imod Tågeskov
Overdrev .
(149) Bekymret for at kompressoranlægget kan komme til at
fremstå som et oplagt terrormål midt på Sjælland.
(151) Bekymring for sikkerheden for de beboere der bor tæt på
kompressorstationen.

83
95
96

84

97

85

D

Forslag/konsekvens
Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for eksplosionsfare og
heraffølgende virkninger, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker, herunder terrorsikring og generel sikkerhed for
befolkningen, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen
belyses og vurderes som en del af MKR.

86

(155) En gasledning med et højt tryk på 110 bar gravet ned nær
vores ejendomme vil betyde en øget usikkerhedsfaktor for de
nærliggende beboere. Vi er oplyst om på møde i Arena Næstved,
at ved utætheder på røret, vil afgrøder ved selv mindre lækager, Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen
ikke kunne gro. Ved større lækager vil en lyd som en jetmotor
belyses og vurderes som en del af MKR.
forekomme. ”Så man er ikke i tvivl”, blev der sagt. Den risiko, er vi
overhovedet ikke interesserede i, at udsætte vores plante- dyreog ikke mindst menneskeliv for.

87

(158) Utryghed ved placering af kompressorstation i deres
"baghave". Hvilken sikkerhed er der ved et evt. gasudslip, og der
tænkt på at stationen vil kunne udgøre et fremtidigt terrormål?

100

88

(164) Utryghed i forhold til terror, eksplotion og forurening.

101

89

(169) Utryghed omkring responstider for beredskab ved skade på
kompressorstation - brand, udslip, terrorangreb.

90

(172) har svært ved at se hvordan man vil sikre sig de nødvendige
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker, herunder egnede adgangsveje for beredskab ved
adgangsveje til anlægget, i tilfælde af nødsituationer, da området i
evt. ulykke, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
dag kun er omkranset af små lokale veje.

98

99

Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for gasudslip, vil blive belyst og
vurderet som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker, herunder terrorsikring og generel sikkerhed for
befolkningen, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker, herunder risiko for gasudslip, terrorsikring og
beredskabstider, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.

102
103

91

104
105

92

Alle forhold vedr. katastrofericise og ulykker, herunder risiko for eksplosionsfare og
heraffølgende virkninger, vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
Alle forhold vedr. katastroferisici og ulykker der kan opstå i forbindelse med gasledningen
belyses og vurderes som en del af MKR.

Støj og vibrationer

93
106

(173) Etablering af ledningen vil medfører risiko for
eksplotionsfare og følgevirkninger heraf (trykbølge mv.)
(18) Bekymring for den risiko for uheld som etablering af en
kompressorstation i området vil medføre.

(89) Odense Kommune: MKR bør belyse gener i anlægsfasen,
Forhold vedr. støjbelastninger fra anlægsarbejdet indgår som en del af de emner, der vil blive
særligt med henblik på støjgener fra gravemaskiner, lastbiler mm.
belyst og vurderet som en del af MKR. Vurderes der at være behov for
Desuden bør støjbelastningsperioden ligeledes belyses sammen
afværgeforanstaltninger, vil disse blive beskrevet.
med evt. afværgeforanstaltninger.
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(4) Bekymring for fremtidige støjgener såfremt
kompressorstationen etableres på den foreslåede lokalitet i
Næsted Kommune.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.
Energinet har gode erfaringer med at støjdæmpe kompressorer fra vores anlæg i Egtved.
Endvidere skal det ved projekteringen sikres, at anlægget kan overholde Miljøstyrelsens
gældende støjgrænser afhægig af hvilken type bebyggelse der ligger i nærheden af
kompressorstationen.
Den foreløbige placering ved motorvej E47 er omfattet af støjgrænserne for "Boligområder
for åben og lav boligbebyggelse" og skal derfor kunne overholde grænseværdien på 35 dB om
natten. Dette er tilsvarende de mest restriktive kategori for fastsættelse af støjgrænser.

95

(61) Bekymring vedr. grænseværdi for støjniveau på 35 dB hele
døgnet fra kompressorstationen. Mener at en ekspert inden for
lyd bør analysere det egentlige støjpåvirkninger for de nærmeste
naboer.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer. Som en del af
MKR bliver det vurderet om der er behov for udarbejdelse af støjanalyser til dokumentation
for anlæggets støjniveau.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

96

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
(77) Vil gerne vide om der er støjgener fra kompressor- og
uundgåeligt at kompressors- og linjeventiltation vil støje, men der vil være fokus på at
linjeventilstation.
minimere støjen mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste
Hvor meget støj vil der generelt være omkring arbejdspladsen ved naboer.
rørledningen?
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

9

Støj fra
94
kompressorstationen

107

108

109

97

110

(79) Efterspørger støjmålinger fra Egtved stationen, så man har
noget at sammenligne med ved kompressorstationen der
påtænkes placeret i Næstved.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.
Viden om støj fra eksisterende kompressorstationsanlæg vil indgå i vurderingerne
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(93) Hvilke krav vil der være til støj fra kompressorstationen - vil
man som nabo kunne høre den? Hvordan skal man forholde sig
hvis støjen fra det færdige anlæg er højere end det oplyste?

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
Den foreløbige placering ved motorvej E47 er omfattet af støjgrænserne for "Boligområder
for åben og lav boligbebyggelse" og skal derfor kunne overholde grænseværdien på 35 dB om
natten. Dette er tilsvarende de mest restriktive kategori for fastsættelse af støjgrænser.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

(105) Bekymring for støjgener fra kompressorstationen.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

(113) Der mangler konkret fakta med værdier for støj fra
kompressorstationen.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.
Den foreløbige placering ved motorvej E47 er omfattet af støjgrænserne for "Boligområder
for åben og lav boligbebyggelse" og skal derfor kunne overholde grænseværdien på 35 dB om
natten. Dette er tilsvarende de mest restriktive kategori for fastsættelse af støjgrænser.
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101

(122) Det er muligt ved at investere i den rette teknologi fx
lydsluser og lign, at mindske støjgener fra anlægget til langt under
lovgivningens krav, hvorfor anlægget bør underkastes skærpede
støjkrav fra myndighedernes side, grundet anlæggets særlige
beliggenhed.
Alle støjende installationer opføres Vest for Hestehavevej, så lyd
påvirkning vil være sammenfaldende med lydtrykket fra
motorvejen. Intelligent placeret vil anlæggets bygninger kunne
fungere som støjværn både mod egen støj og den der kommer fra
motorvejen og således være med til at berige miljøet på
overdrevet. Det vil være kritisabelt, at udsætte Overdrevet for
yderligere lyd påvirkning fra flere retninger end det på i dag er
tilfældet, det er slemt nok som det er. Evt. overskudsjord fra
projektet kan bruges til at bygge støjvolde mod motorvejen,
hvilket vi alle vil blive glade for. Det er muligt at det vil kræve en
mindre omlægning af Hestehavevej, hvilket må tåles af begge
parter for at opnå en god løsning.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

102

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
(131) Udtrykker bekymring for støjgener fra kompressorstationen. mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

103

(144) Støjgenerne er oplyst til 35db døgnet rundt. Det var ikke
muligt at få oplyst frekvens området, men hvis det er lavfrekvent
så er det for meget og den vil ligedes spredes sig via gasrørene til
et større område. Hertil skal så lægges støj fra motorvejen samt
hvis arealet på vestsiden af motorvejen udnyttes til jernbane støj
fra denne.
Det blev nævnt at det var Amerikanske kompressorer som man
påtænkte at anvende,
det bør her bemærkes at man i USA normalt kun anvender en
sikkerhedsfaktor på 2
hvor der i Danmark normalt kræves en faktor 10. Disse
kompressorer skal køles med luft via skorstenen og kan/ vil give i
den kolde tid nedfald af den afkølede fugtige luft, i form a.f
vand,rim og sne.Det fremgår ikke af materialet om køleblæserne
er med i det forventede støjniveau.

9

114

115

116

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.
Kompressorstationens samlede støjbidrag vil indgå i miljøvurderingen
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104

(152) Bekymring for gener der opstår som følge af
kompresorstationen, herunder støj, lugt, udsyn).

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
Lugt og udsyn vil ligeledes behandles og vurderes som en del af MKR.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

105

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
(158) Udviser bekymring for støjgener som følge af etableringen af
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
kompressorstationen.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

106

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
(161) Støj fra kompressorstationen vil kunne høres flere hundrede
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
meter væk.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

107

(164) Bekymring for fremtidige støj og lysforurening fra
kompressoranlægget.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
Lysforurening vil ligeledes blive behandlet og vurderet som en del af MKR.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

108

(169) Bekymring for støjgener fra kompressorstation. Man skriver i
materialet, at den forventede støj fra kompressorstationen vil
være i området 30-45dB. er disse tal baseret på aktuelle målinger,
eller er de baseret på optimistiske beregninger ligesom ved
beregning af vindmøllestøj?

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.
Beregningerne af støj vil ske efter gældende regler. Efter anlægget er i driftssat vil der også
blive gennemført konkrete støjmålinger ved relevante lokaliteter
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(172) Ud over at overholde gældene støjgrænseværdier bør
lydisolere anlægget i en sådan grad at de omkringliggende naboer
ikke oplever større gener fra støj, end de gener de allerede i
forvejen oplever. For at sikre dette skal der således at laves
kontrolmållinger både før og efter at anlægget bliver sat i drift.
Omkostninger for at afskærme og lydisolere anlægget må anses
meget små i forhold til hvad de samlede projektomkostninger for
hele Baltic Pipe projeketet.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.
Efter anlægget er i driftssat vil der også blive gennemført konkrete støjmålinger ved relevante
lokaliteter

9

109

122

110

(173) Anmoder om at det undersøges og redegøres for støjgener
(inkl. Lavfrekvens støj).

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

(182) Ikke interesseret i en kompressorstation som skaber støj ved udluftning så slem at det skal varsles.

Forhold vedr. støjbelastning vil blive belyst og behandlet som en del af MKR. Det er
uundgåeligt at kompressorstationen vil støje, men der vil være fokus på at minimere støjen
mest muligt og sikre, at den er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer.
I forbindelse med støjberegningerne, der gennemføres som en del af MKR, vil der blive taget
højde for støjbekymringer fra omkringboende når de enedelige responspunkter fastsættes.

123

111

124
125

Rettighedserhvervelse
r/ekspropriation

112 Gæsteprincippet

126

Det er afgørende, at transmissionsnettet er varigt placeret, således at der på både kort og lang
sigt er respekt for den etablerede placering. Det er Energinets vurdering at den servitut, der
tinglyses som en del af projektet er i fuld overensstemmelse med normal praksis på området.
Servitutten vil indeholde en præcisering af, at gasledningen ligger med fuld
Flere høringssvar omhandler lodsejers forbehold for at ledningen
tilstedeværelsesret og derved ikke er gæst på ejendommen. Der vil i forlængelse af dette blive
lægges efter gæsteprincippet (7, 33, 39, 41, 57, 72, 74, 78, 87, 109,
ydet erstatning for den aktuelle rådighedsindskrænkning.
110, 113, 117, 118, 124, 125, 134, 135, 140, 141, 153, 168, 173,
Ekspropriationskommissionen har i tidligere sager anført, at etablering af sådanne
179, 183)
ledningsanlæg på private arealer, sædvanligvsi sker mod erstatning og med fravigelse fra
gæsteprincippet.
Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale på det foreliggende grundlag vil Energinet
ansøge om tilladelse til ekspropriation til gennemførlse af projektet.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
(1) Landbrug oplever stadig negative dyrkningsmæssige
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
konsekvenser fra etablering af tidligere gasledning for 36 år siden. størrelse kan ankes til taksationskommissionen.
Stiller erstatningskrav på det berørte areal svarende til prisen på Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
køb af jord, dvs. 200.000 kr./ha.
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.

(7) Foruden erstatning for afgrødetab ønsker lodsejer også at
blive kompenseret for tab af jagtindtægter.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen.
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.

115

(20) Mener at han er stillet en utilstrækkelig erstatning i udsigt.
Hvor der blev gravet en gasledning ned i 1983 er der stadig et
afgrødetab på 20 % og dermed et tab i fortjeneste. Mener at der
skal betales fuld jordpris hvis der skal graves på hans arealer.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.

116

(24) Mener ikke at forudsætningerne for ekspropriation er tilstede
Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
- hævder, at han vil anlægge søgsmål imod anlægget såfremt den
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen foreslåede linjeføringe gennemføres, med påstand om om
en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
ekspropriationens ulovlighed, med anmodning om opsættende
virkning og føre sagen til højeste instans.
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117

Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
(26) I ekspropriationsprocessen forbeholder lodsejer sig retten til
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
at blive holdt skadesløs, såfremt at gasledningen
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
udstykningsplaner på matriklen kke kan gennemføres.
de tab han måtte have.
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper og beplantning mm. Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt
mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan
eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.

118

Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen (33) Der kræves fuld kompensation for alle gener på grunden, som
en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
etablering af ledningen medfører. Desuden kræves fuld
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
reetablering af berørte arealer, så disse efter anlægsarbejdet
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
fremstår som før opstart. Alle omkostninger kræves honoreres af
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
ledningsejer til fuld højde af beplantning, vedligeholdelses ind til
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
beplantning er i vækst samt evt. hegn, veje mm reetableres uden
de tab han måtte have.
beregning for lodsejer. Hvis linjeføringen bevirker restriktioner på
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ejendommen forbeholdes ret til erstatning jf. gældende
ulemper og beplantning mm. Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt
landsaftale.
mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan
eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.
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(37) Hvis linjeføringen beholdes ønsker han erstatningsjord i
nærheden af sin ejendom. Anlægsarbejdet bør foregå i en
periode, der ikke påvirker normal markdrift - skal indgå i
kompensation.
Bekymring og krav om erstatning for forringet dræning,
afgrødetab og strukturskader, som erfaringsmæssigt medfører
nedsat udbytte i 5-10 år.

Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper og beplantning mm. Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt
mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan
eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
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Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
(40) Anlægsarbejde i vækstsæsonen vil medføre ekstra
ulemper og beplantning mm. Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt
omkostninger til markarbejde - dette skal indgå i kompensationen.
mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan
Ud over erstatning for afgrødetab tages der forbehold for at rejse
eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.
erstatning i forbindelse med strukturskade og forringet dræning.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet,
og der vil blive lavet en konkret vurdering af om drænenes forringede tilstand kan henføres til
ledningens etablering eller tilstedeværelse.

121

Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
(43) Golfklubben: Såfremt at linjeføringen fastholdes ønskes det
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
bekræftet, at følgende tab dækkes: Diverse driftstab,
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
genopretning af golfbanen, erstatning for de områder, som ikke
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
kan beplantes eller udnyttes som følge af tinglysning af servitut på størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
arealet, reetablering af kloak og dræn, etablering af sti til den
de tab han måtte have.
andel del af golfbanen under anlægsarbejdet.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder driftstab, reetablering af arealer, beplantning mm. Beløbet for sådanne
erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke
kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.
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(44) Campingpladsen: Anmoder om erstatninger for de tab som
etablering af gasledningen måtte forårsage.

Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder driftstab, reetablering af arealer, beplantning mm. Beløbet for sådanne
erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke
kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.

123

(66) NST forudsætter, at der tages en særskilt dialog omkring de
juridiske og erstatningsmæssige forhold.

Når der lægges en gasledning på en ejendom, er det normal praksis, at der eksproprieres en
ret til både at etablere gasledningen og til at tinglyse en servitut til beskyttelse af ledningen en rådighedsindskrænkeklse på arealet.
Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder driftstab, reetablering af arealer, beplantning mm. Beløbet for sådanne
erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke
kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.

124

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
(67) Ethvert tab, som rørføringen måtte medføre skal der gives
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
erstatning for - der henvises til landsaftalen for el- og fiberanlæg
de tab han måtte have.
på landbrugsjord alene er retningsgivende, hvorfor der kan
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
forventes erstatningskrav herudover. Særligt fokus på
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
langtidseffekten på udbyttetab som følge af strukturskader - op til
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
25-30 % i op til 10 år. Skadesopgørelsen bør også omfatte
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
omkostninger til besværligt markarbejde. Restriktioner for
størrelse.
udvikling af ejendommen eller deres fremtidige anvendelse bør
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
udmunde i erstatning.
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
(69) Erfaringer viser, at et projekt som dette er et stort indgreb på
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
jorden og dens struktur og der vil formentlig være omfattende og
de tab han måtte have.
uoprettelige strukturskader i en priode på 50 år frem og dermed
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
udbyttetab på 20-50 % i en årrække på 10-20 år. Jorden dyrkes
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
med højværdiafgrøder som kartofler og frø, som er meget
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
afhængig af jordens struktur. Tvivler på at en standarderstatning
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
vil kunne honorere de skader projektet medfører og forlanger
størrelse.
således en rimelig erstatning herud over.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
Kompenseres man for begrænsninger i forhold til skovrejsning,
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
beplantning, byudvikling?
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.

139

126

140

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
(70) Erfaringer viser, at et projekt som dette er et stort indgreb på
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
jorden og dens struktur og der vil formentlig være omfattende og
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
uoprettelige strukturskader i en priode på 50 år frem og dermed
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
udbyttetab på 20-50 % i en årrække på 10-20 år. Jorden dyrkes
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
med højværdiafgrøder som kartofler og frø, som er meget
størrelse.
afhængig af jordens struktur. Tvivler på at en standarderstatning
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
vil kunne honorere de skader projektet medfører og forlanger
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
således en rimelig erstatning herud over.
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
Kompenseres man for begrænsninger i forhold til skovrejsning,
skyldes ledningens tilstedeværelse.
beplantning, byudvikling?
Der kompenseres som udgangspunkt også for planlagt skovrejsning. Med hensyn til
byudvikling arbejdes der som udgangspunkt med løsninger, der ikke er til hinder herfor,
såfremt det er udstykning der indgår som en del af kommuneplanlægningen. Såfremt dette
ikke kan lade sig gøre vil der blive kompenseret for ejers tab.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.

127

(74) Gefion Landbrugsforening: Projektet medfører
begrænsninger på den enkelte ejers råderet over sin ejendom,
herunder begrænsninger i udvidelse af bedrift - erstatning herfor
samt samlet udbyttetab, også ud over anlægsperioden.

128

Som udgangspunkt yders der erstatning for skader på dræn eller utilfredsstillende
dræningseffekt der er opstået som følge af projektet i en periode på 10 år efter ledningens
etablering. Oplever lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes
(77) Hvor mange år efter projektets færdigmelding kan man kræve henvendelse til Energinet. I de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne
reparation på dræn, som ikke fungerer som følge af
til en undersøgelse af eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler
gravearbejdet?
skadevolder for undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes
Hvordan ersattes de ekstra gener der kommer i forbindelse med Energinet som skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
at nogle marker bliver gennemgravet diagonalt til stor gene for
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
den almindelige markdrift?
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.

129

(87) Arealet ligger perfekt til senere udstykninger til boligformål
(slagelse kommune) , hvilket gasledningen vil forhindre erstatningskravet vil derfor blive af en betydelig størrelse.

Der vil arbejdes på en løsning, der ikke er til hinder for fremtidig bydudvikling som fremgår af
kommnenplanen for den pågældende kommune. Såfremt det ikke er muligt at placere
ledningen uden for området, vil der blive arbejdet med muligheden for at iværksætte
afværgeforanstaltninger, der muliggør udstykningen. Lykkedes dette ikke, vil der arbejdes
videre med at kompensere ejer for tabt indtægt.

130

(94) Hvem udbetaler den årlige hektarstøtte til det areal som
Energinet fælder og som ikke må genplantes?

Der kompenseres med et engangsbeløb, som fastsættes af ekspropriationskommissionen for
tab af fremtidig hektarstøtte på de områder der ikke må genplantes.
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(99) Da den første gasledning blev etableret i 90-erne betalte
bygherre for at lodsejere fik hjælp og rådgivning fra
landbrugsforeninger - mener at dette bør ske igen for at sikre
Ejer vil blive kompenseret for de øgede omkostninger der konkret lan henvises til
retfærdig behandling. Dette både på kort sigt i forhold til
supplerende rådgivning i forhold til ændringer af støtteordninger til udbetalig af hektarstøtte
erstatninger for afgrødetab, ekstra kørsel og hegning af dyr mm, mm.
men også på lang sigt i forhold til strukturskader, læhegn der ikke
virker efter hensigtetn, problemer med dræning mm.

132

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
(102) Som følge af jordbundsforholdene forventes der
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
længerevarende strukturskader. Det betinges, at der ydes fuld
størrelse.
erstatning for de tab som dette måtte medføre samt
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
erstaning/kompensation for de skader som måtte fremkomme på efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
dræn og jordbund.
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som sk eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
(106) Hvilke erstatninger er der til de private lodsejere der står
de tab han måtte have.
med 10 x gasledningenslængden af jord der ikke længere må
når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
genplantes i?
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
Og ved evt. stormfald fordi skoven er blevet mere åben - står
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
lodsejer desuden selv for at finansiere genplantning ud over et
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
evt. tilskud fra stormrådet?
størrelse.
Og ved fredskov, hvor der skal genplantes samme areal som der er Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
fældet?
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
Eventuel anlæg i fredskov behandles efter Skovlovens bestemmelser og herunder også
vedrørende udmåling af størrelsen af erstatningsskov

134

(109) Energinets erstatningspligt vedr. dræn bør løbe over 30 år
og ikke 10 år.
Energinet bør betale for evt. ny dræning i nærhed af elkablet.
Når kompressorstationen ikke længere er i brug skal kabel og
servitut for ejendommen fjernes igen - dette skal tinglyses på
Energinets regning.
Lodsejer skal aldrig have udgifter i forbindelse med kablet - hvis
kommunen fx kræver det flytte skal det ske på Energinets regning.

147

148

B

Som udgangspunkt yders der erstatning for skader på dræn eller utilfredsstillende
dræningseffekt der er opstået som følge af projektet i en periode på 10 år efter ledningens
etablering. Oplever lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes
henvendelse til Energinet. I de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne
til en undersøgelse af eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler
skadevolder for undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes
Energinet som skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
(111) Jeg forventer at der ydes mig kompensation for ekstra
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
tidsforbrug ved ændret og uhensigtsmæssig markdrift i
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
anlægsperioden. Ligeledes at der ydes kompensation i forhold til part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
ekstra tidsforbrug og omkostninger til nødvendige ændringer i
størrelse.
støtteansøgninger på arealer omfattet af enkeltbetaling og
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
miljøordninger mv.
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Der må på grund af de særlige jordbundsforhold med svær jord
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
forventes længerevarende strukturskader. Det betinges at der
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
udover den normale afgrøde- og strukturerstatning også ydes fuld rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
erstatning for de længerevarende tab som måtte fremkomme som skyldes ledningens tilstedeværelse.
følge af skader på drænsystem eller jordbundskader.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
(118) Konsekvenserne for driften af jagtvæsenet er dels i forhold etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
til hindringer for opdræt og udsætning af fuglevildt i
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
forårsmånederne og sommerperioden, og dels i forbindelse med de tab han måtte have.
selve jagt afviklingen, indtægterne på jagtudlejning på de berørte Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
arealer er ganske betydelige og der vil selvfølgelig - i givet fald ulemper, herunder tab af jagtindtægter under anlægsperioden, indskrænkninger af skovdrift,
stilles krav om fuld erstatningen herfor.
beplantning mm. Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem
Godtgørelse for de rådighedsindskrænkninger der måtte give
Energinet og den berørte part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan
hindringer i forhold til at drive skovdrift på samme måde som
eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets størrelse.
under nuværende forhold.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
Enhver skade på eller forringelse af dræningsevnen må skulle
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
erstattes efter normal praksis herfor.
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
Betydelige driftsforstyrrelser skal erstattes fuldt ud efter en
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
opgørelse heraf.
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
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(123) Kompensation/erstatning for tabt indtægt, rådgiverløn,
strukturskader, ødelæggelse af dræn, begrænsning af
ejendommesn anvendelse, jagt mm.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
Ejer vil blive kompenseret for de øgede omkostninger der konkret lan henvises til
supplerende rådgivning i forhold til ændringer af støtteordninger til udbetalig af hektarstøtte
mm.
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(124) Fuld kompensation, herunder for driftstab, tab ved ikke
gennemført vindmølleprojekt, forringelse af ejendommens værdi
og beskaffenhed.
Forventer desuden, at han som ejer sikres at enhver udgift
forbundet med anlægget, aktuelt som fremtidigt, også ved evt.
ledningsejerskifte er ham uvedkomment.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.

(130) kræver erstatning på udvidelsesbegrænsning såfremt
gasledningen forhindrer den planlagte udvidelse af staldanlæg.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
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140

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
(146) Hvis gasledninger bliver til hinder for at ejer kan udnytte
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
området til erhversjord i forlængelse af udpegningen som
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
potentielt erhvervudviklingsområde forventes det, at der ydes fuld
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
erstatning for jordens værdi som erhvervsområde.
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
Det betinges udover, at der foruden den normale afgrøde- og
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
strukturerstatning også ydes fuld erstatning for de
skyldes ledningens tilstedeværelse.
længerevarende tab som måtte fremkomme som følge af skader
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
på drænsystem eller jordbundskader.
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
Projektet vil så vidt muligt søge at undgå at være til hinder for udpegningen som
erhvervsområde - evt. ved at gennemføre nødvendige afværgeforanstaltninger, der muliggør
den ønskede brug af området. Er dette ikke en mulighed vil ejer blive kompenseret med et
beløb der vurderes rimeligt.

141

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Ejer kompenseres med et engangsbeløb, som fastsættes af ekspropriationskommissionen, for
tab af råstofindvinding på det område der begrænses som følge af ledningens placering.

154

155

B

(153) En erstatning vil skulle tage hensyn til tab af indtægt på
råstofindvinding samt vedvarende skade på jordens
dyrkningsevne.
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Alle skader, der forvoldes som følge af anlægsarbejdet vil blive udbedret forud for aflevering
af projektet. Oplever lodsejer skader efterfølgende, som henføres til anlægsarbejdet, bør
Energinet kontaktes og der vil blive foretaget en vurdering af skadens omfang og Energinet
kan stilles som skadevolder.

142

(155) Forlanger at alle skader der måtte blive forvoldt på deres
ejendomme skal reetableres fuldt ud.

143

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
(159) Der må på grund af de særlige jordbundsforhold med svær part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
jord forventes længerevarende strukturskader. Det betinges at der størrelse.
udover den normale afgrøde- og strukturerstatning også ydes fuld Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
erstatning for de længerevarende tab som måtte fremkomme som efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
følge af skader på drænsystem eller jordbundskader.
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.

156

157

144

158

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
(163) Frygter at produktionen af fåremælk ikke kan fortsætte hvis servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
ledningen etableres. Frygter at en evt. erstatning ikke vil være
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
tilstrækkelig til flytning af besætning mm og at deres virksomhed størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
og levegrundlag dermed ikke kan videreføres.
de tab han måtte have.
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Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
(166) Forudsætter, at der ydes fuld erstatning for tab og gener for
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
lodsejere i anlægsperioden , herunder for ekstra tidsforbrug ved
størrelse.
ændret og uhensigtsmæssig markdrift og tid og omkostninger til
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
ændringer i støtteansøgninger mm.
forbindelse med nødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Erfaring med at strukturskader samt dræningsproblemer i en
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
årrække der strækker sig ud over det som Energinet som
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
udgangspunkt dækker - det er væsentligt at det sikres at disse
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skader bliver kompenseret selvom de fortsætter i mere end 10 år.
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.

146

(168) Forveneter erstatning for skader på dræn samt for tab af
produktion som skal være gældende i min. 10 år.

Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.

147

(174) Er det muligt at foretge en ekspropriation på dansk jord i
forhold til Grundloven, når det er til fordel for et andet land?
Hvad vil der komme af deklaration på ejendom og på de øvrige
ejendomme?

Efter lovgivningen (Lov om naturgasforsyning § 55) erhverves retten til at etablere
gasledninger og gasstationer på privat ejendom ved ekspropriation. Ekspropriationer
gennemføres af Eks¬propriationskommissionen, som er en uafhængig myndighed.
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(178) Ved bortforpagtning vil der skulle påberegnes en
forpagtningsfradrag for de restriktioner som forpagteren skal
overholde.
Ledningen vil desuden medføre en del gener med økonomisk
betydning for landbruget, herunder strukturskader,
besværliggørelse af drænreparartion, besværliggørelse og
begrænsninger af markarbejde/drift under anlægsfasen, øget
behov for rådgivning, økonomiske tab på jagt mm.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
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149

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
(179) Forventer erstatning for indtægter, der måtte gå tabt som
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
følge af projektet, herunder indtægter fra landbrug, videnscenter,
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
jagt mv.
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
Foretrækker linjeføring uden skadevirkninger på ejendommens
størrelse.
jorde.
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.

150

(182) Udviser tvivl omkring hjemmel til ekspropriation, idet
projektet ikke tjener almenets vel i Danmark.

163

164

B

Efter lovgivningen (Lov om naturgasforsyning § 55) erhverves retten til at etablere
gasledninger og gasstationer på privat ejendom ved ekspropriation. Ekspropriationer
gennemføres af Eks¬propriationskommissionen, som er en uafhængig myndighed.
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(184) Forventer at der ydes fuld kompensation for ekstra
tidsforbrug ved ændret og uhensigtsmæssig markdrift i
anlægsperioden samt ekstra tidsforbrug og omkostinger til
nødvendige ændringer i støtteansøgninger mm.
Det betinges at der udover den normale afgrøde- og
strukturerstatning også ydes fuld erstatning for de
længerevarende tab som måtte fremkomme som følge af skader
på drænsystem eller jordbundskader.

Ekspropriationskomissionen fastætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med
etablering af gasledningen. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens
størrelse kan ankes til taksationskommissionen såfremt ejer mener at den er utilstrækkelig for
de tab han måtte have.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder uhensigtmæssig markdrift under anlægsarbejdet, , beplantning mm.
Beløbet for sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte
part. Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.
Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.

152

(75) Der bygges store tekniske anlæg som visuelt vil påvirke på
kystnærhedszone og bevaringsværdige landskaber.

MKR vil omfatte en vurdering af om placering af lednig og tekniske anlæg er uhensigtsmssig i
forhold til kystnærhedszone og bevaringsværdigt landskab og om disse kan placere andet
steds.
Vurderes den valgte placering fortsat som værende den mest optimale, vil behovet for
afværgeforanstaltninger til afskærmning mv. belyses og vurderes.

153

(89) Odense Kommune. Det foreslåede trace ved Odense Å
krydser 2 fredninger - Bellinge Kirker og Odense Ådal. Det er
fredningsnævnet for Fyn, der står for vurdering af projektets
påvirkning af fredningerne, og det er således dem der skal søges
dispensation hos i forbindelse med anlægsarbejdet.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil i udarbejdelsen af MKR og den fremtidige myndighedsbehandling være fokus på, at det er
fredningsnævnet for Fyn, der er er ansvarlige for de endelige vurdering af projektets
påvirkning af de nævnte fredninger og for udarbejdelse af nødvendige dispensationer.

154

(125) Arealerne er omfattet af mange bevarende udpegninger.

MKR vil belyse og vurdere projektets påvirkning af udpegninger omkring og heraf aflede om
der er behov for at tilpasse placeringen eller evt. iværksætte afværgeforanstaltnigner.
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(179) Der er givet tilladelse til et landskabsprojekt, der har til
formål at beskytte og øge områdets landskabsmæssige og
miljømæssige værdier trods ejendommens bynære beliggenhed.
Projektet omfatter flere søer, skove og græsningsenge til glæde
for dyr og planter. Anmoder om at ledningen føres uden om
ejendommen.

De konkrete oplysninger vedr. det tilladte landskabsprojekt vil i MKR blive beksrevet, belyst og
vurderet i forhold til projektets virkninger herpå, og om det giver anledning til tilpasning af
den endelige linjeføring.

156

(187) Kolding Kommune: Mellem Stenderup Nørreskov og
Midtskov findes en større landskabsfredning.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil være fokus på landskabsfredningen i forbindelse med myndighedsbehandlingen i
projektforløbet (ansøgning om tilladelser og dispensationer). Som en del af MKR vil der blive
foretaget en vurdering af de generelle virkninger, som projektet vil have på den pågældende
landskabsfredning. Vurderingen vil være baseret på eksisterende tilgængelig viden samt evt.
feltkortlægninger, der foretages i forlængelse af projektet.
Opmærksomhed omkring at sagsbehandlingstid af en evt. dispensationsansøgning hos
fredningsnævnet kan have sagsbehandlingstid på op til 6 mdr.

157

(79) Kompressorstationen er påtænkt placeret i et højt område anlægget vil være synligt døgnet rundt pga. belysning. Desuden
kommer skorsten og gittermast til at virke skæmmende i
landskabet.

MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Dette bliver belyst ved
visualiseringer af anlægget fra relevante indsigtspunkter. Det vil blive belyst om der er
nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.

155
170

171

Synlighed af
kompressorstation

172

158
173

159
174

160
175

161

176

MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
(91) Skorsten på 40 m med mulighed for større højde dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
skæmmende for landskabet.
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
(93) Vil gerne vide om man gør noget for at kompressorstationen
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
ikke virker skæmmende i landskabet, fx nedsænker eller
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
afskærmer eller om man kan forvente udsigt til anlægget.
mindske synligheden af anlægget.
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
(105) Bekymring for kompressorstationens synlighed i landskabet, dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
særligt den høje skorsten.
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
(117) Faxe Kommune: Der er store landskabelige og turistmæssige
interesser ved Strandgård dyrehave og området indeholder
mange fortidsminder. Der bør derfor være fokus på at skjule
linjeventilstationen, så den ikke fremstår dominerende i
landskabet.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
linjeventilstationen ikke fremstår væsentligt markant i landskabet. MKR vil belyse og vurdere
linjeventilstationens placering og synlighed samt den virkning dette må have på visuelle
forhold i de landskabsmæssige omgivelser omkring Strandborg dyrehave. Det vil blive belyst
om der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning,
for at mindske synligheden af anlægget.

E

Kommentar

F

A
8 Id nr. Emne
9

162
177

163
178

164

B

C

D

Resumé

Forslag/konsekvens
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
(123) Kompressorstatione vil være meget synlig i landskabet dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
særligt den høje skorsten.
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
(131) Bekymring for kompressorstationens synlighed i landskabet, dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
særligt den høje skorsten.
der er nødvendighed for at iværksætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
(141) Næstved Kommune: Fejlagtig definition af området hvor
kompressorstationen er placeret, som værende robust og
intensivt opdyrket - dette er ikke tilfældet, og området er i
kommunens landskabsanalyse udpeget som bevaringsværdigt
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
landskab. Arealet ligger desuden højt, hvorfor anlægget og særligt MKR vil detaljere vurderingen af kompressorstationens virkning på det omgivende landskab
skortstenen vil være synligt fra lange afstande. Landskabet har
og begrunde placeringen af kompressorstationen. Konkrete oplysninger fra Næstved
desuden karakter af større sammenhængende landskab.
Kommunes landskabsanalyse vil blive inddraget som en del af grundlaget for vurderingerne.
Motorvejen bør ikke tælle med som et eksisterende teknisk anlæg Som en del af MKR vil det blive belyst om der er behov for at tilpasse den endelige placering
i landskabet ved beslutning om plaecering af kompressorstationen eller evt. iværksætte afværgeforanstaltninger for at mindske anlæggets synlighed i landskabet.
- det vurderes af kommunen, at kompressoranlægget vil have
Det tillægges endvidere betydning, at anlægget kan indplaceres i et lavtliggende lokalt
særdeles negativ effekt på landskabets karakter, som set fra flere afgrænset område og dermed bedst muligt skjules bag skærmende beplantning, der kan
vinkler i dag femstår roligt og uberørt.
harmoneres med lokalitetens dominerende skovbryn.

179

165

(148) Mener at kompressorstationen på den valgte placering vl
være meget dominerende og til stor gene for borgere samt
fremstå som et forstyrrende element i landskabet.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
der er nødvendighed for at iværksætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.

166

(150) DN: Kompressorstationen vil være et meget synligt anlæg og
stort landskabeligt indgreb i området ved Sydmotorvejen øst for
Tågeskov. Energinet beskriver anlægget som 20 hektar stort og 12
m højt.
Området vil kunne overskues fra broen, som fører Tågeskovvej
over Sydmotorvejen, og være omgivet af grønt indsatsområde
(Næstveds Kommuneplan) på tre sider, se kort, bilag 5.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, men
vil indgå med faglige anbefalinger vedrørende indpasningen af kompressorstationen og
linjeventilstationen ved kysten i Faxe Kommune til miljøvurderingen samt hensynet til
krydsningen af Susåen og passage af omtalte vådområder. MKR vil belyse og vurdere
kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning dette må have på visuelle
forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om der er nødvendighed for at
ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at mindske synligheden af
anlægget. De konkrete oplysninger der er medsendt høringssvaret vil blive inddraget i som
grundlag for de vurderinger der foretages i MKR.
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Forslag/konsekvens
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
(155) Ikke interesserede i at få kompressorstationen placeret i
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
området, som er højt beliggende og naturskønt - stor synlighed og
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
ødelæggende for landskabet.
mindske synligheden af anlægget.
(172) I Energinets landskabsrapport er der angivet en mulighed for
at der på anlægget også kan anlægges et "flair" der vil bestå af en
140 m høj gitterkonstruktion. Det finder vi meget problematisk da
en sådan konstruktion vil være synlig i landskabet op til 25 km
væk. Dette vil således også være synlig fra landsbyen Everdrup,
som kun ligger ca. 1
km fra anlægget, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
Uanset hvor man vælger at placere kompressorstationen, mener
vi at det må være rimeligt at kræve at anlægget afskærmmes
estisk og naturlig måde, således at det ikke er synligt for de
omkringliggende beboer.

168

D

Resumé

Der indgår ikke en "Flair" på 140 m i det projekt der er fremlagt i 1. offentlighedsfase og
denne installation er dermed ikke en del af projektet, selvom dette er nævnt i rapporten om
landskabelige virkninger af kompressorstationen.
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.

183

169

(173) Området er meget højt beliggende – med sine mere end 100
meter o. havet er det et af Sjællands højeste punkter. Derfor vil
den 40 m. høje vent (skorsten) samt eventuel belysning af
pladsen, være noget af det, der kan observeres langt omkring og
ændre lokalområdets karaktér til et industri-lignende område.
Landskabet har kulturhistoriske interesser modsat det, der er
anført i Energinets landskabsrapport, jf. s. 30. Både landskabet og
skovene mod vest og nord har desuden klare træk af
herregårdslandskab og er karakteriseret som større
sammenhængende landskab.

170

(175) Alle udkast til placering af kompressorstationen befinder sig
i kulturlandskaber med lav påvirkning af installationer, bebyggelse
mm, heraf er vejnettet undtaget. Enhver form for placering vil
ødelægge det unikke kulturlandskab, både støjmæssigt og i
særdeleshed synsmæssigt.

171

(182) Ikke interesseret i en kompressorstation, som bliver meget
synlig i landskabet - særligt den høje skorsten.

184

185

186
187

Materielle goder,
kulturarv

MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
Eventuelle påvirkninger af landskabets kulturhistoriske interesser vil blive belyst og vurderet
som en del af MKR.

MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
Eventuelle påvirkninger af landskabets kulturhistoriske interesser vil blive belyst og vurderet
som en del af MKR.
MKR vil belyse og vurdere kompressorstationens placering og synlighed samt den virkning
dette må have på visuelle forhold i de landskabsmæssige omgivelser. Det vil blive belyst om
der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af beplantning, for at
mindske synligheden af anlægget.
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(13) Linjeføringen bryder igennem et gammelt dige på den
sydøstlige side af grunden.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digets tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer diget. Er det ikke muligt at undgå
gennemskæring af diget vil der være fokus på reetabelring af diget efter endt anlægsarbejde.
Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i det konkrete
tilfælde.

(39) Der bør udvises hensyn ved gennembrydning eller
underboring af fredede hovedgårdsstengærder, som skal
genetableres hvis de nedbrydes. Desuden er linjeføringen
beliggende i et udpeget kultur- og miljø område. Hensyn de
udbredte jernalderbebyggelser i området.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digets og jernalderbygningernes tilstand blive beskrevet og
vurderet ud fra eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget
som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer diget og bygninger. Er det ikke muligt at
undgå gennemskæring af diget vil der være fokus på reetabelring af diget efter endt
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde. Der søges ligeledes en endelig linjeføring, der ikke vil have negativ
påvirkning af jernalderbygningerne.

(45) Middelfart Kommune: Ledningen krydser beskyttede diger

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digernes tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne. Er det ikke muligt at undgå
gennemskæring af digerne vil der være fokus på reetabelring af disse efter endt
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde.

(62) Kulturhistoriske værdier omkring Åkær ådal: Galgebakke og
jorddiger ved Hvolbøls marker, spor efter ørreddamme ved Åkær
å og Drabks mølleå, bevaringsværdige smuglerveje mm.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digernes tilstand samt forholdene omkring de kulturhistoriske
værdier i området blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende tilgængelig viden evt.
suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne og. Er det ikke muligt at undgå
gennemskæring af digerne vil der være fokus på reetabelring af disse efter endt
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde.
Hvis det kan undgås tilstræbes det ligeledes at finde en endelige linjeføring, der i mindst
muligt omfang påvirker øvrige kulturhistoriske værider i området.

9

172

Beskyttede diger mm
(on shore)

188
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176

(69) Ledningen gennemskærer 2 diger - hvis man laver en lidt
mere nordlige linjeføring undgår man dette.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digernes tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne. Er det ikke muligt at undgå
gennemskæring af digerne vil der være fokus på reetabelring af disse efter endt
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde.
Den foreslåede linjeføring lidt længere mod nord vil blive belyst og vurderet.

177

(89) Odense Kommune: Gælder et arbejdsbælte på 32 m også der
hvor der gennemgraves beskyttede diger? Kommunen ønsker
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1.
disse steder arbejdsbæltet snævret ind. Foruden kulturhistorisk
offentlighedsfase.Arbejdsbæltet indsnævres mest muligt hvor der krydses beskyttede diger.
værdi har digerne også funktion som fouragerings- og
Diger der krydses retableres fuldstændigt efter anlægsarbejdet er gennemført
spredningskorridorer samt ledelinjer for fx flagermus.

178

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx diger.
Som en del af MKR vil digets tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
(94) Koldinghus fylder 750 år, og det må kongevejen således også tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
gøre. På strækningen er kongevejen, som et at de få steder, stadig På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
bevaret som et bredt dige med træer på begge sider. Længst øst endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer diget. Er det ikke muligt at undgå
på ejendommen ligger der desuden en gravhøj lige uden for det gennemskæring af diget vil der være fokus på reetabelring af diget efter endt anlægsarbejde.
ønskede graveområde.
Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i det konkrete
tilfælde.
Forholdene omkring gravehøjen vil ligeledes blive belyst i MKR, ligesom der vil søges en
endelig linjeføring, der ikke vil påvirke denne negativt.

9

192

193

194

179

195

D
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(106) Bekymring for udmeldelsen om at beskyttede diger og
områder vil blive krydset ved gennemgravning, da man finder
underboring fordyrende for projektet.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digernes tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne. Er det ikke muligt at undgå
gennemskæring af digerne vil der være fokus på reetabelring af disse efter endt
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde.
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180

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx diger.
Som en del af MKR vil digernes tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
(108) Kerteminde Kommune: Projektet berører mange beskyttede
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
jord- og stendiger, hvilket skal belyses i MKR. Hvis projektet
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
medfører gennembrud af digerne kræver det jf. museumsloven
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne. Er det ikke muligt at undgå
forudgående dispensation, som skal søges hos Kerteminde
gennemskæring af digerne vil der være fokus på reetabelring af disse efter endt
Kommune.
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde.
Der er opmærksomhed på gennemskæring af digerne kræver dispensation fra museumsloven.

181

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digernes tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
(118) Projektet vil påvirke en række beskyttede jord- og stendiger.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
MKR bør belyse dette og anlægsarbejdet udføres så skånsomt som
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne. Er det ikke muligt at undgå
muligt.
gennemskæring af digerne vil der være fokus på reetabelring af disse efter endt
anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i
det konkrete tilfælde.

182

(131) Placering i et område med kulturhistoriske interesser.

183

(137) Slagelse Kommune: Der ligger enkelte fortidsminder
indenfor det mulige tracé (hhv. ved St. Kongsmark og Kelstrup).
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
Hvis der skal graves ledninger ned indenfor fortidsvil i videst muligt omfang blive taget hensyn til kulturlandskabet og synlige kulturhistoriske
mindebeskyttelseslinjen, vil det kræve dispensation fra
værdier, som kan påvirkes i projektet. De kulturhistoriske forhold ved St. Kongsmark og
Naturbeskyttelseslovens § 18.
Kelstrup vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.
Der ligger en lang række beskyttede sten- og jorddiger på
Der vil ligeledes foretages en beskrivelse og vurdering af de beskyttede digerns tilstand,
strækningen. I idéoplægget er det beskrevet, at der vil blive
ligesom deres betydning for flora og fauna vil blive vurdere.
foretaget en registrering af di-gerne mm. Der bør i den
Såfremt den endelige linjeføring krydser igennem digerne vil der være fokus på korrekt
forbindelse foretages beskrivelser af digernes betydning for plantereetablering.
og dyreliv. Der bør også foreligge fotodokumentation, som skal
danne grundlag for reetableringer.

196

197

198

199

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til kulturlandskabet og synlige
kulturhistoriske værdier, som kan påvirkes i projektet. De kulturhistoriske forhold og
interesser vil blive belyst og vurderet som en del af MKR.

E

Kommentar

F

A

B

8 Id nr. Emne

C

Forslag/konsekvens

(143) Assens Kommune: Linjeføringen vil krydse en række
beskyttede diger.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx diger.
Som en del af MKR vil digets tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer diget. Er det ikke muligt at undgå
gennemskæring af diget vil der være fokus på reetabelring af diget efter endt anlægsarbejde.
Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal løsning i det konkrete
tilfælde.

(173) Det valgte tracé konflikter i området ved Everdrup og
Tågeskov bl.a. bevaringsværdige og beskyttede gærder, diger og
overdrev.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til synlige kulturhistoriske værider som fx
diger. Som en del af MKR vil digets tilstand blive beskrevet og vurderet ud fra eksisterende
tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelse foretaget som en del af projektet.
På baggrund af dette træffes der beslutning om hvorvidt der er behov for at tilpasse den
endelige linjeføring, så denne ikke gennemskærer digerne ved Everdrup og Tågeskov. Er det
ikke muligt at undgå gennemskæring af diget vil der være fokus på reetabelring af diget efter
endt anlægsarbejde. Alternativt undersøges det om underboring vil være en mere optimal
løsning i det konkrete tilfælde.

9
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200

185

201

186
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(150) DN: Baltic Pipe er skitseret til at gå i havet mellem en
gammel skanse og et hus/sted med navnet "Batterihus", se
vedhæftede kort, bilag 6 og 7. Den nærved liggende
linjeventilstation er skitseret beliggende ganske fritliggende nær
kystlinjen. Denne placering bør overvejes, da der er hensyn at
tage af kulturhistorisk og landskabelig
karakter. Den kulturhistoriske fortælling skal have plads, og en
skanse syner i forvejen ikke af meget. Desuden er kystlandskabet
på dette sted ganske enestående og sårbart overfor tekniske
anlæg.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
de nævnte oplysninger, eksempelvis vedr. "Batterihus", inddrages i forbindelse med det
myndighedsarbejde. der er en forudsætning for projektets gennemførelse
(myndighedstilladelser og -dispensationer). Linjeventilstationen forventes indpasset i
forbindelse med eksisterende læhegn og vil kunne ske uden at kystlandskabet skæmmes. Det
omtalte skanseanlæg ligger udenfor projektområdet, men beskyttelseszonen på 100 m
omkring anlægger overlapper med projektområdet. De nødvendige hensyn til kulturmindet vil
blive belyst.

(16) Gasledningen føres inden for kirkebyggelinje ved Bellinge
Kirke. Ifølge lokalplan 32-274 angiver, at arealet syd for kirken ikke
må berøres - andet end til jorddyrkning. Mener derfor at
linjeføringen bør rykkes uden for dette område.

Som udgangspunkt har kirkebyggelinjen til formål at beskytte kirker mod opførelse af
bygninger, der virker skæmmende. Etablering af gaslednngen, som lægges i jorden, vil derfor
ikke konflikte med kirkebyggelinjen. De konkrete forhold, der henvises til i høringssvaret vil
blive belyst og vurderet som en del af MKR.

(73) Anmodning om at Miljøstyrelsen inddrager kirker og
kirkeomgivelserne i miljøundersøgelsen af projektet.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
det er et generelt opmærksomhedspunkt der vil blive inddraget i forbindelse med det
myndighedsarbejde der er en forudsætning for projektets gennemførelse
(myndighedstilladelser og -dispensationer). Som udgangspunkt har kirkebyggelinjen til formål
at beskytte kirker mod opførelse af bygninger, der virker skæmmende. Etablering af
gaslednngen, som lægges i jorden, vil derfor ikke konflikte med kirkebyggelinjen.
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189

(88) Plancenter Aalborg anmoder om, at der tages størst muligt
hensyn til de kirker der er placeret i de områder, hvor der
påtænkes udvidelse af eksisterende rørføring eller etablering af
nye rørforbindelser. Ved evt. udfordringer ved berørte
kirkeområder opfordres det til at tage kontakt til de berørte
stifter.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
det er et generelt opmærksomhedspunkt der vil blive inddraget i forbindelse med det
myndighedsarbejde der er en forudsætning for projektets gennemførelse
(myndighedstilladelser og -dispensationer). Som udgangspunkt har kirkebyggelinjen til formål
at beskytte kirker mod opførelse af bygninger, der virker skæmmende. Etablering af
gaslednngen, som lægges i jorden, vil derfor ikke konflikte med kirkebyggelinjen.

190 bygninger

Der vil være fokus på projektet påvirkning af området omkring Strandskovgård. Etablering af
(31) Området ved Strandskovgård (Nyborg) - ønsker at værne om gasledningen kan medvirke midlertidige påvirkninger af områdets karater. Ved udarbejdelsen
områdets uspolerede karakter og helheden mellem kulturhistorie af MKR vil der blive lagt stor vægt på at beskrive og vurdere den evt. påvirkninger der måtte
og naturen i området. Dialog med Kulturstyrelsen vedr. sikring af være af områdets uspolerede karakter. Det tilstræbes i vides muligt omfang at tilpasse
områdets bevaringsværdige bygninger. Ønsker randbeplantning linjeføringen, så den ikke påvirker bevaringsværdige bygninger negativt. Den konkrete
for at skærme for linjeventilstationen.
vurdering vil bero på tilgænelige eksisterende viden om området evt. suppleret med
feltbesigtigelser foretaget som en del af projektet.

9

205

206

(72) Gisselfeld Kloster kan ikke acceptere placeringen af
elledninger fra Haslev mod syd, som kommer til at forløbe meget
tæt på det fredede slot Gisselfeld Kloster.

Der vil være fokus på at projektet ikke medfører negative påvirkninger af de fredede
bygninger ved slottet. Nedgravning af elkablerne kan medvirke til midlertidige påvikninger af
området, men det tilstræbes i vides muligt omfang at placere kablerne under hensyntagen til
de fredede bygninger.
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelser foretaget som en del af
projektet. Konkrete oplysninger fra høringssvaret vil blive inddraget i den samlede vurdering.

192

(124) Bygningen er fredet-

Der vil være fokus på at projektet ikke medfører negative påvirkninger af de fredede
bygninger ved godset. Nedgravning af ledningen kan medvirke til midlertidige påvikninger af
området, men det tilstræbes i vides muligt omfang at placere lednngen under hensyntagen til
de fredede bygninger.
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelser foretaget som en del af
projektet. Konkrete oplysninger fra høringssvaret vil blive inddraget i den samlede vurdering.

193

(179) Bramstrups kulturmiljø er enestående intakt og består i sin
kerne af et borganlæg fra senmiddelalderen med yderligere
fredninger i form af en hovedbygning i barok og flere fredede
bygninger i klassicisme. Der til kommer et stjerneformet
avlsgårdsanlæg fra 1936 og en nyrestaureret trælade, som på
grund af en enestående akustik i dag fungerer som operahus og
konferencebygning.

Der vil være fokus på at projektet ikke medfører negative påvirkninger af kulturmiljøet
omkring Bramstrup. Nedgravning af ledningen kan medvirke til midlertidige påvikninger af
området, men det tilstræbes i vides muligt omfang at placere ledningen under hensyntagen til
de fredede bygninger og kulturmiljøet som helhed.
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelser foretaget som en del af
projektet. Konkrete oplysninger fra høringssvaret vil blive inddraget i den samlede vurdering.
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194

210

195 Kompressorstsation

Der vil være fokus på at projektet ikke medfører negative påvirkninger af områdets
(191) Områdets kulturarv, konkret i form af fredning af et gammelt kulturmiljø. Nedgravning af ledningen kan medvirke til midlertidige påvikninger af området,
bindingsværks hus. Frygter at der opstilles en kompressorstation men det tilstræbes i vides muligt omfang at placere ledningen under hensyntagen til de
ved strandskovvej i Nyborg som modarbejder dette.
fredede bygninger
Væsentligt ikke at placere sådan et teknisk anlæg inden for
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
kystnærhedszone.
eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret med feltbesigtigelser foretaget som en del af
projektet. Konkrete oplysninger fra høringssvaret vil blive inddraget i den samlede vurdering.

(79) Kompressorstationen vil blive placeret i et område med
kulturhistoriske interesse, hvilket ikke fremgår af
lanskabsrapporten.

Der vil være fokus på at projektet i videst muligt omfang ikke medfører negative påvirkninger
på områdets kulturmiljø. Det er uundgåeligt, at kompressorstationen vil være markant og
synlig i landskabet.
Som en del af MKR vil det blive beskrevet og vurderet hvorledes anlægge kan etableres på en
måde, der er mindst mulig synlig og dominerende i kulturlandskabet.
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
eksisterende tilgængelig viden suppleret med vide fra Næstved Kommunes landskabsanalyse
og evt. besigtigelser af området.

(105) Placering i et område med kulturhistoriske interesser.

Der vil være fokus på at projektet i videst muligt omfang ikke medfører negative påvirkninger
på områdets kulturmiljø. Det er uundgåeligt, at kompressorstationen vil være markant og
synlig i landskabet.
Som en del af MKR vil det blive beskrevet og vurderet hvorledes anlægge kan etableres på en
måde, der er mindst mulig synlig og dominerende i kulturlandskabet.
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
eksisterende tilgængelig viden suppleret med vide fra Næstved Kommunes landskabsanalyse
og evt. besigtigelser af området.

211

196

212

197

(141) Næstved Kommune: Landskabet hvor kompressorstationen
tiltænkes placeret har kulturhistoriske interesser modsat det der
er anført i Energinets rapport - både landskabet og skovene mod
vest og nord har klare træk af herregårdslandskab.

198

(150) DN: VVM for rute 54 belyser store dele af Baltic Pipeprojektets føring gennem Næstved kommune. DN vil anbefale, at
den forestående VVM for Baltic Pipe-projektet udarbejdes i
sammenhæng med denne foreliggende VVM, da området samlet
set oppebærer store naturinteresser.

213

214

Afventer
afklaring med
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfas. Der
Miljøstyrelse
vil være fokus på at projektet i videst muligt omfang ikke medfører negative påvirkninger på
n og
områdets kulturmiljø.
Erhvervsstyre
Som en del af MKR vil det blive beskrevet og vurderet hvorledes anlægge kan etableres på en
lsen
måde, der er mindst mulig synlig og dominerende i kulturlandskabet.
vedrørende
Der vil blive foretaget en konkret vurdering af forholdene i området på baggrund af
afgræsningen
eksisterende tilgængelig viden suppleret med vide fra Næstved Kommunes landskabsanalyse
vedrørende
og evt. besigtigelser af området.
placering af
Konkret oplysninger fra høringssvaret vil blive inddraget i den samlede vurdering.
kompressorst
ation
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil være fokus på at inddrage viden af væsentlig betydning for dette projekt, fra VVMtilladelsen for rute 54, samt koordinere med øvrige igangværende projekter i det konkrete
område (krydsning af Rute 54 og Baltic Pipe). Kumulative virkninger vil blive inddraget i
miljøvurderingen.
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199 Off shore

(36) Bekymring for om de undersøgte korridorer er tilstrækkelige
til at kunne sikre evt. undersøisk kulturarv fra at komme i konflikt
med projektets aktiviteter.

Kulturstyrelsen og Energinet er i kontakt med henblik på at tilrette projektet således at
kulturarv sikres mod skader under anlægsarbejdet.

200

(63) Vandpåvirkning på Fænøs kyst, der bevirker, at det gennem
mange år har været brug for kystsikringsmæssige foranstaltninger
for at beskyttet det aktivt Fænø fyr. Gennemførelse af projekte vil
med stor sandsynlighed have en ikke ubetydelig påvirkning på
Fænø både i anlægsfasen og når det er taget i brug - kort er
vedlagt høringssvaret.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Der
vil i forbindelse med miljøvurderingerne blive modelleret på strømforhold i tilfælde af at
rørledningen ikke nedgraves i Lillebælt. På baggrund af disse modelleringer vil projektes
påvirkning på den eksisterende kysterosion blive vurderet, og afværgeforanstaltninger
identificeret. Der vil i tilfælde af en påvirkning blive taget kontakt til Fænø Gods A/S og
kystdirektoratet med henblik på at finde den rigtige løsning.

201 Magnetfelter

(7) beboelsesejendomme, som udlejes - bekymring for
magnetfelter og lign. I forbindelse med højspændingskablerne.

Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed, herunder magnetfelter og deres
påvirkninger, belyses og vurderes som en del af MKR.
I forhold til magnetfeltseksponering følger Energinet Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip
i planlægningen af elanlæg. Dette indebærer hæjspændingskabler ikke bør opføres tæt på
eksisterende boliger og børneinstitutioner. "tæt på" afgøres i den konkrete situation og den
konkrete eksponering.

202

(74) Gefion Landbrugsforening: Ønsker at det dokumenterers
hvilken effekt magnetfetler har på dyr, GPS udstyr på maskiner i
markdriften og borgere der bor i nærheden.

Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed, herunder magnetfelter og deres
påvirkninger, belyses og vurderes som en del af MKR.

203 Sundhedspåvirkninger

(32) Efterspørger rapporter vedr. de langvarige
sundhedspåvirkninger på mennesker og dyr.

Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed belyses og vurderes som en del af MKR.

204

Alle forhold ved. Befolkning og menneskers sundhed, herunder om gassen er
(93) Vil gerne vide om gassen på nogen måde er sundhedsskadelig
sundhedsskadelig eller kan have negativ påvirkning på mennesker og dyr, belyses og vurderes
eller på anden måde til gene for naboer.
som en del af MKR.

205 Kompressorstationen

(51) Opholdssted for udsatte børn med udviklingsproblematikker Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed belyses og vurderes som en del af MKR.
bekymrede for hvordan projektet vil påvirke børnene

215

216

Befolkningen og
menneskers sundhed
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219
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222

206
223

207
224

208
225
226

209

(105) Bekymring for placering af kompressorstationen i
umiddelbar nærhed af landsbyen Tågeskov og landsbyen Everdrup
og disses beboere.
(122) Det vil være forventeligt at et industrianlæg som en
kompressorstation, vil udvirke uoprettelige skader på menneskers
trivsel på Tågeskov Overdrev.
(131) Bekymring for kompressorstationens placering i umiddelbar
nærhed af landsbyen Tågeskov og landsbyen Everdrup disses
beboere.
(161) Stråler fra elkabler vil med stor sandsynlighed påvirke både
dyr og mennekser der lever i nærhed af disse.

Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed belyses og vurderes som en del af MKR.

Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed belyses og vurderes som en del af MKR.

Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed belyses og vurderes som en del af MKR.
Alle forhold vedr. befolkning og menneskers sundhed, herunder stråler fra elkabler, belyses
og vurderes som en del af MKR.
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229

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
nævnte oplysninger inddrages i forbindelse med de ansvarlige museers udarbejdelse og
rapportering af arkivalisk kontrol og arkæologisk analyse som grundlag for MKR. Projektet
tilpasses om muligt til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase og ellers beskrives de nødvendige
afværgeforanstaltninger i miljøkonsekvensrapporten.

(124) Ejeren oplyser, at der på ejendommen findes forhold af
arkæologisk betydning.

De nævnte oplysninger inddrages i forbindelse med de ansvarlige museers udarbejdelse og
rapportering af arkivalisk kontrol og arkæologisk analyse som grundlag for MKR. Projektet
tilpasses om muligt til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase og ellers beskrives de nødvendige
afværgeforanstaltninger i miljøkonsekvensrapporten.

213

(129) Lodsejer oplyser om fund af flinteredskaber og genstande
fra bronzealderen Davinde (Odense Kommune)

De nævnte oplysninger inddrages i forbindelse med de ansvarlige museers udarbejdelse og
rapportering af arkivalisk kontrol og arkæologisk analyse som grundlag for MKR. Projektet
tilpasses om muligt til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase og ellers beskrives de nødvendige
afværgeforanstaltninger i miljøkonsekvensrapporten.

214 off shore

(36) Marinarkæologisk afdeling under Slots- og kulturstyrelsen
ønsker at sikre, at MKR omfatter alle af projektet afledte
aktiviteter.

Kulturstyrelsen og Energinet er i kontakt med henblik på at tilrette projektet således at
kulturarv sikres mod skader under anlægsarbejdet.

212
230

231

232
233

Forslag/konsekvens

De nævnte oplysninger inddrages i forbindelse med de ansvarlige museers udarbejdelse og
(23) Beretter om fund af stenalderredskaber omkring Svanemosen rapportering af arkivalisk kontrol og arkæologisk analyse som grundlag for MKR. Projektet
(Kolding).
tilpasses om muligt til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase og ellers beskrives de nødvendige
afværgeforanstaltninger i miljøkonsekvensrapporten.
(117) Faxe Kommune ønsker en generelt hensyntagen til evt.
arkæologiske fund, der måtte findes i forbindelse med
gravearbejde og anlæg af linjeventilstation.
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(16, 89, 147) Bekymringer vedrørende Odense Ådal og
Natura2000 område Odense Å. Gasledningen er umiddelbart
placeret i et af Odense Kommunes mest sårbare naturområder.
Bekymring for at gasledningen kan få effekt som et dræn, og
medvirke væsentlige ændringer i de hydrologiske forhold. Bør
belyses grundigt i MKR. Kort og forslag til alternativ placering er
vedlagt i Odense Kommunes høringssvar (89).

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase,
men de faglige bemærkninger vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen.
Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 området ved Odense Ådal og det
bemærkes, at fysiske anlægsarbejder vil ske udenfor Natura 2000 områdets afgrænsning idet
Natura 2000 området og Odense Å underbores og ledningsgraven langs Natura 2000 området
etableres med lerpropper således at drænende virkning undgås. På strækningen langs Natura
2000 området ved Odense Å vil gasledningen blive etableret i en kote ca. 3 meter over de
registrerede kildevæld indenfor Natura 2000 området. Etablering af gasledningen kan
medvirke til midlertidige påvirkninger af områdets naturmæssige værdi. Ved udarbejdelse af
MKR vil der blive lagt stor vægt på at beskrive de konkrete påvirkninger af området og
naturtyper og arter, der findes på områdets udpegningsgrundlag. Den konkrete vurdering af
området vil bero på tilgængelig eksisterende viden, suppleret med feltkortlægning, der
foretages som en del af projektet.
Konkrete oplysninger, der er kommet ind med høringssvarene, vil blive medtaget i den
samlede vurdering.

9

215 on shore

234

216

235

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase,
men de faglige bemærkninger vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen.
Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 området ved Svanemosen og at
projektet ikke lægger hindringer i vejen for en eventuel naturgenopretning på arealerne op til
Svanemosen hvor gasledningen forventes etableret. Baltic Pipe projektet vil ikke direkte
berøre Natura 2000 området. Etablering af gasledningen kan medvirke til midlertidige
påvirkninger af den naturmæssige værdi af det område, der grænser op til Svanemosen. Ved
udarbejdelse af MKR vil der blive lagt stor vægt på at beskrive de konkrete påvirkninger af
(23, 94, 106, 187) Bekymringer vedrørende Svanemosen i Kolding området og naturtyper og arter, der findes på områdets udpegningsgrundlag. Hvis de kan
Kommune - højmose, der med EU tilskudsmidler er ved at blive
undgås tilstræbes det, at områder med særlig værdifuld natur ikke krydses, eller at dette
ført tilbage til sin oprindelige tilstand. Støttet af EU midler.
under hensyntagen til området finder sted ved en styret underboring. Den konkrete vurdering
af området vil bero på tilgængelig eksisterende viden og suppleret med feltkortlægning, der
foretages som en del af projektet.
Konkrete oplysninger, der er kommet ind med høringssvarene, vil blive medtaget i den
samlede vurdering.

E

Kommentar

F

A
8 Id nr. Emne

B

C

Resumé

D

Forslag/konsekvens

9

217

Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 området "Centrale storebælt og
Vresen" beliggende ved kysten ved Nyborg. Etablering af gasledning kan medvirke til
midlertidige påvirkninger af områdets naturmæssige værdi. Ved udarbejdelse af MKR vil der
(31) Oplysninger omkring planer for det nærliggende Natura2000 blive lagt stor vægt på at beskrive de konkrete påvirkninger af området og naturtyper og arter,
område ved kysten ved Nyborg - sikre skovnatur og levesteder for der findes på områdets udpegningsgrundlag. Hvis de kan undgås tilstræbes det, at områder
den rige diversitet i Strandskov områdets skove, strandenge,
med særlig værdifuld natur ikke krydses, eller at dette under hensyntagen til området finder
klinter, vildthegn og damme.
sted ved en styret underboring. Den konkrete vurdering af området vil bero på tilgængelig
eksisterende viden, evt. suppleret med feltkortlægning, der foretages som en del af projektet.
Konkrete oplysninger, der er kommet ind med høringssvarene, vil blive medtaget i den
samlede vurdering.

218

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase,
men de faglige bemærkninger vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen.
Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 området ved Svanemosen og at
projektet ikke lægger hindringer i vejen for en eventuel naturgenopretning på arealerne op til
Svanemosen hvor gasledningen forventes etableret. Baltic Pipe projektet vil ikke direkte
berøre Natura 2000 området. Etablering af gasledningen kan medvirke til midlertidige
påvirkninger af den naturmæssige værdi af det område, der grænser op til Svanemosen.
Ligeledes gennemføres projektet ved Blåbjerg Klitplantage således at Natura 2000 området og
de prioriterede naturtyper og beskyttede arter ikke påvirkes væsentligt. Ved udarbejdelse af
MKR vil der blive lagt stor vægt på at beskrive de konkrete påvirkninger af området og
naturtyper og arter, der findes på områdets udpegningsgrundlag. Hvis de kan undgås
tilstræbes det, at områder med særlig værdifuld natur ikke krydses, eller at dette under
hensyntagen til området finder sted ved en styret underboring.
Konkrete oplysninger, der er kommet ind med høringssvarene, vil blive medtaget i den
samlede vurdering.

236

237

(66) NST. Natura2000 område Svanemosen - hvis der opnås
finansiering planlægger NST et projekt om udvidelse af mosen
mod øst og nord. Der vil herved blive tilført mere vand til mosen.
Henviser således til at ændre linjeføringen, så den tilgodeser
naturgenopretningesprojektet.
Ved Blåbjerg Klitplantage findes ligeledes et Natura2000 område
med bl.a. klithede grå/grøn klit på udpegningsgrundlaget - disse
skal så vidt muligt fritholdes for påvirkninger fra anlægsarbejdet,
da disse naturtyper er meget følsomme og indeholde sjældne
arter.
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(72) Nedgravning i Natura2000 område ved Søtorup sø er
uacceptabel . Desuden krydses Susåen, som også udgør en del af
et Natura2000 område.

Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 området ved Søtorup sø og omkring
Susåen. Etablering af gasledningen kan medvirke til midlertidige påvirkninger af områdets
naturmæssige værdi. Ved udarbejdelse af MKR vil der blive lagt stor vægt på at beskrive de
konkrete påvirkninger af området og naturtyper og arter, der findes på områdets
udpegningsgrundlag. Hvis de kan undgås tilstræbes det, at områder med særlig værdifuld
natur ikke krydses, eller at dette under hensyntagen til området finder sted ved en styret
underboring. Den konkrete vurdering af området vil bero på tilgængelig eksisterende viden,
evt. suppleret med feltkortlægning, der foretages som en del af projektet.
Konkrete oplysninger, der er kommet ind med høringssvarene, vil blive medtaget i den
samlede vurdering.

(106) Bekymring for Natura2000 område Svanemosen og
Natura2000 området ved ilandføringen ved Blåbjerg samt
Vadehavesområdet generelt.

Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 området ved Svanemosen ligesom
der vil være fokus på de påvirkninger der måtte forkomme i området omkring ilandfæringen
ved blåbjerg ved Vadehavsområdet. Etablering af gasledningen kan medvirke til midlertidige
påvirkninger af områdets naturmæssige værdi. Ved udarbejdelse af MKR vil der blive lagt stor
vægt på at beskrive de konkrete påvirkninger af området og naturtyper og arter, der findes på
områdets udpegningsgrundlag. Hvis de kan undgås tilstræbes det, at områder med særlig
værdifuld natur ikke krydses, eller at dette under hensyntagen til området finder sted ved en
styret underboring. Den konkrete vurdering af området vil bero på tilgængelig eksisterende
viden, evt. suppleret med feltkortlægning, der foretages som en del af projektet.
Konkrete oplysninger, der er kommet ind med høringssvarene, vil blive medtaget i den
samlede vurdering.

(75, 171) Generelt modstand mod projektet og placering i et
Natura2000 område.

Der vil være fokus på projektets påvirkning af Natura2000 områder. Etablering af
gasledningen kan medvirke til midlertidige påvirkninger af områdets naturmæssige værdi. Ved
udarbejdelse af MKR vil der blive lagt stor vægt på at beskrive de konkrete påvirkninger af
området og naturtyper og arter, der findes på områdets udpegningsgrundlag. Hvis de kan
undgås tilstræbes det, at områder med særlig værdifuld natur ikke krydses, eller at dette
under hensyntagen til området finder sted ved en styret underboring. Den konkrete vurdering
af området vil bero på tilgængelig eksisterende viden, evt. suppleret med feltkortlægning, der
foretages som en del af projektet.
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(75) DN: Bekymring for flora og fauna i Lillebælt - frygter at dette
vil blive voldsomt påvirket.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase,
men de faglige bemærkninger vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen.
Der vil være fokus på projektes påvirkning af flora og fauna - både til lands og til vands. Som
en del af miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurderinger af de generelle
virkninger projektet vil have på både flora og fauna. Vurderingerne vil være baseret på
tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger der er foretaget i projektet.
Endvidere tages der højde for at nærværende projekt ikke konflikter eller forhindrer planlagte
naturprojekter.

223

(106) Bekymring for Natura2000 område Lillebælt - fx påvirkning
af Marens Hul.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase,
men de faglige bemærkninger vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen.
Som del af miljøvurderingerne vil der blive lavet en fuld konsekvensvurdering af Natura2000
området Lillebælt samt en vurdering af potentielle påvirkninger på flora og fauna generelt.
Det skal dog bemærkes at Marens Hul ikke er placeret i Natura2000 området.

224

Det er korrekt at man flere steder ikke har kunnet undgå at krydse Natura2000 områder, både
(174) Er det ikke korrekt at man går gennem flere Natura 2000
på landdelen og i Østersøen. Det kan dog ikke tillades af myndighederne såfremt der er
områder? Og hvorfor har man undladt at undersøge i Natura 2000
brugbare alternativer, og eftersom dette vurderes som værende tilfældet i Lillebælt er der
området i Lillebælt på samme måde som i det foreslåede trace?
ikke foretaget yderligere feltundersøgelser der.

9

222 Off shore

241

242

243
244
245

225
Flora og fauna

226 on shore

Der vil være fokus på projektes påvirkning af flora og fauna - både til lands og til vands. Som
en del af miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurderinger af de generelle
En del af de indkomne høringssvar omhandler generel bekymring
virkninger projektet vil have på både flora og fauna. Vurderingerne vil være baseret på
for projektets påvirkning af flora/fauna langs med gasledningen (7,
tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger der er foretaget i projektet.
33, 45, 75, 89, 95, 117, 143, 171, 175, 178
Endvidere tages der højde for at nærværende projekt ikke konflikter eller forhindrer planlagte
naturprojekter.

227

Generel bekymring for påvirkning af flora/fauna (herunder også
Næstved Kommunes svar) omkring kompressorstationen (51, 61,
68, 76, 79, 91, 93, 98, 113, 122, 123, 131, 132, 141, 144, 149, 151,
152, 155, 158, 161, 163, 164, 169, 172, 173, 182
(150) DN opfordrer til at etablere faunapassage på tværs af
sydmotorvejen til glæde for fx den sjældne hasselmus.

246

247

Der vil være fokus på projektes påvirkning af flora og fauna ved kompressorstationen. Som en
del af miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurderinger af de generelle
virkninger projektet vil have på både flora og fauna. Vurderingerne vil være baseret på
tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger der er foretaget i projektet.
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228

Lodsejers ønske om hensyntagen til beplantnnger og således vildtet i området vil indgå i
(7) Jagtmæssigt interessant område med megen vildt. Beplantning
tilpasning af projektet, der fremlægges til 2. offentlighedsfase sådan at væsentlige
er vigtig, hvorfor ejer ønsker så få beplantninger som muligt
påvirkninger af beplantning så vidt muligt undgås. Hvis ønsket ikke er muligt at imødekomme
berørt af projektet.
beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger i MKR.

229

(15) Ved passage af Vindinge Å anmodes om mindst mulig
påvirkning af træbevoksning. Ved passage af 200 år gammel
kastanjeallé anmodes ligeledes om en linjeføring, der efterlader
alléen så intakt som muligt. Ved passage af M/R station Ullerslev
anmodes om at skåne fredskoven mod syd, da denne indeholder
gamle linde- og bøgetræer. Kort med indtegnet forslag er vedlagt
høringssvar.

230

Der vil være fokus på flora og fauna krydsningen af de fredede områder ved Odense Å. Som
en del af miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurdering af de generelle
(16) Gasledningen føres gennem fredede områder ved Odense Å,
påvirkninger som projektet vil have på både flora og fauna i dette område. Vurderingen vil
hvorfor borgeren mener at linjeføringen bør flyttes.
være baseret på tilgængelige eksisterende viden samt de feltkortlægninger der evt. foretages
i forbindelse med projektet.

248

249

250

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
De konkrete oplysninger om mulige virkninger på træbevoksning, kastanjeallé og
fredskovsområde vil blive inddraget i tilpasning af projektet der fremlægges til 2.
offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås.
Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger.

(23) Generel bekymring for det rige dyreliv (krondyr, dådyr, rådyr
og birkemus) i området omkring Svanemosen.

Der vil være fokus på projektes påvirkning af fauna ved Svanemosen. Som en del af
miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurderinger af de generelle virkninger
projektet vil have på fauna og herunder også jagtbart vildt og birkemus. Vurderingerne vil
være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i
projektet.

232

(31) Generel bekymring for naturen omkring linjeventilstation
Nyborg. Forespørgsel om flytning af linjeventilstation.

Der vil være fokus på projektes påvirkning af flora og fauna ved linjeventilstationen. Som en
del af miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurderinger af de generelle
virkninger projektet vil have på både flora og fauna. Vurderingerne vil være baseret på
tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger der er foretaget i projektet.

233

(39) Anmodning om hensyntagen til enligt stående
egnskarateristiske egetræer ved den enedelige linjeføring. Evt.
kontakt lodsejer for information om placering.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Det
generelle ønske om hensyn til egnskarakteristiske egetræer vil indgå i tilpasning af projektet,
der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse så vidt muligt
undgås. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger.

234

(56, 60, 147) Høringssvar vedr. påvirkning af Kratholmsskov ved
Bellinge sydvest for Odense. Skoven huser kalkkilder,
kildevandsdamme, ellesump, orkideer, flagermus mm.

De konkrete oplysninger om habitatnaturtyper og arter indgår i eventuel tilpasning af
projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse
naturværdier så vidt muligt undgås. Projektet er allerede på nuværende tidspunkt planlagt
således at virkninger på de omtalte habitatnaturtyper undgås. Projektområdet tilpasses så
Habitatnaturtyperne udgår af projektområdet til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase.
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235

(62) Krydsning af Åkær Ådal. Ådal huser en række forskellige
naturtyper, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3
ligesom der findes en række bilag IV arter som odder, birkemus og
flere forskellige falgermus. Har i sit høringssvar vedlagt en oversigt
over nogle af de særlige arter der findes i området. Foreslår en
alternativ linje, der påvirker flora/fauna i mindre grad.

De konkrete oplysninger om § 3 beskyttet natur og arter på Habitatdirektivets bilag IV vil blive
inddraget i tilpasning af projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige
virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås. Hvis dette ikke er muligt beskrives
nødvendige afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig
eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.

236

Påvirkning af arealer med fredskov:
(18) Den nuværende linje krydser igennem et stykke med
nyetableret fredskov med et krav om 4000 planter/ha med tilskud
fra Miljøministeriet - der må derfor ikke foretages ændringer i
arealet uden at det offentlige tilskud skal tilbagebetales. Ejer
ligeledes jorden omkring den foreslåede lnjeføring og er positiv
for en alternativ placering på hans grund. Vil gerne kontaktes
forud og deltage i en fælles besigtigelse af arealet for den bedst
egnede placering.
(64) Vestjysk landboforening: Anmoder om at der tages hensyn til
fredskov mellem Klintingvej og Kollevej .
(65) Høghsholt Skov i Assens Kommune. Linjeføringen vil åbne
skoven mod sydvest og forringe dyrkningsforholdene og svække
skovens stabilitet.
(94) Linjeføringen krydser igennem 5 private fredskove.
(106) Generelt for fredskov - skal der genplantes det samme som
fældes, og hvor?
(129) Matrikler i Davinde By, Davinde udgør for størsteparten
fredskov med rigt dyreliv.
(145) Anmoder om hensyn til fredskovsarealet ved
Høgsholtskoven mellem Tommerupperne - linjeføringen er
planlagt lige igennem dette areal. Området vil formentlig ikke
kunne tilplantes igen.
(183) Projektet er i strid med fredskovsinteresser ved Frijsenborg
og Wedelsborg.

De konkrete oplysninger om fredskovsområder, der vil blive påvirket som følge af projektet
indgår i grundlaget for beskrivelse af mulige virkninger i miljøkonsekvensrapporten. De mulige
projekttilpasninger/afværgeforanstaltninger beskrives i Miljøkonsekvensrapporten.
Beskrivelser og vurderinger vil være baseret på eksisterende tilgængelig viden suppleret med
evt. feltkortlægninger, der foretages som en del af projektet. Dispensationer fra skovlovens
bestemmelser om fredskov vil omfatte vilkår om erstatningsskov mv.

237

(66) NST: Hoppe Skov mellem Svanemosevej og
Steppingvej/Ødisvej, Kolding Kommune - Fredskov og beskyttet
natur samt Svanemosen som er Natura2000
Blåbjerg Klitplantage mellem Houstrup strand og Skovvej lidt øst
for Houstrup, Varde Kommune: Fredskov som har stået i 20 år og
har opnået naturlig vækst og udseende - 4 alternative tracér er
medsendt høringssvar. Desuden beskyttede naturarealer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
konkrete oplysninger om Hoppe Skov samt viden om fredskov og beskyttede naturområder
ved Blåbjerg Klitplantage vil indgå som en del af miljøkonsekvensrapporten. Der vil blive
foretaget en konkret vurdering af projeketets påvirkning af de enekelte områder og
mulige/nødvendige afværgeforanstaltninger eller tilpasninger vil blivebeskrevet. Beskrivelser
og vurderinger vil være baseret på eksisterende tilgængelig viden suppleret af evt.
feltkortlægninger, der gennemføres som en del af projektet.
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238

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
(86) Der er gjort meget ud af alléen til deres ejendom konkrete oplysninger indgår i grundlaget for beskrivelse af mulige virkninger på fredskove i
anmodning om hensyntagen hertil. Desuden planer om etablering miljøkonsekvensrapporten. De mulige projekttilpasninger/afværgeforanstaltninger beskrives i
af fredskovsområde på det angivne areal.
Miljøkonsekvensrapporten. Påvirkninger på den omtalte allé inddrages i eventuel tilpasning af
projektet til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase såvidt muligt

239

(89) Odense Kommune: Støtter op omkring Assens Kommunes
alternative forslag til krydsning af Odense Å ca. 2 km opstrøms det
foreslåede tracé, da dette fra et naturmæssigt hensyn giver bedre
mening. Ligegyldigt hvilken linjeføring der arbejdes videre med
ønsker kommunen grundig belysning i MKR. Alternativ linjeføring,
der ikke berører vigtige naturområder er vedlagt høringssvaret.
Hvis naturområder, der er beskyttede efter §3 i
naturbeskyttelsesloven nedlægges ønsker Odense Kommune at få
en vurdering af hvor længe området vil være påvirket, og om der
laves erstatningsnatur. Konsekvensvurderingen bør have fokus på
projektets påvirkning af arter på habitatdirketivets bilag IV.
Hvordan påvirker ledningen arelaer med fredskov, som krydses?
Vandløb der gennemgraves skal konsekvensvurderes i MKR.
Desuden skal der være opmærksomhed omkring
vinteroversvømmelsers påvirkning af gasledningens placering i
jorden.

Den alternative linjeføring syd om Tommerup og Brylle vil være mindst 1,6 km længere end
den foretrukne linjeføring. Den foreslåede linjeføring vil betyde, at der skal findes lokalitet til
en helt ny linjeventilstation, da den fremlagt mulige udvidelse af
eksisterendelinjeventilstatione ved Bellige ikke kan benyttes, da den nye linje ikke passerer
denne. Linjeføringen vil endvidere betyde, at ca. 1,9 km kortere strækning kan etableres
parallelt med eksisterende gasledning, hvilket vil betyde ca. 2,9 ha allerede servitutbelagt
areal ikke kan indgå i projektet og dermed sikre færre begrænsninger for lodsejere. Endvidere
benytter den linjeføring der er fremlagt i 1. offentlighedsfase en krydsning af Natura 2000
området ved Odense Fjord, der ligger parallelt med den eksisterende gaslednings krydsning
og desuden er den eksisterende krydsning 50 m mod den foreslåede krydsning af Natura 2000
området på ca. 100 m længde. På den baggrund indgår den foreslåede linjeføring syd om
Tommerup og Brylle ikke i den videre proces for miljøvurdering af Baltic Pipe Project.
Alle forhold vedrørende virkninger på beskyttet natur og beskyttede arter (Habitatdirektivets
Bilag IV), vandløb, fredskov samt virkninger på drænforhold og jordstruktur mv. vil indgå i
forbindelse med miljøvurderingen af projektet.

240

(96) Entomologisk forening Fyn: Flere fredskove vil blive berørt Hjærup Lund, Ålekistskove, Hakkehave skov ved Davinde,
Høghsholt skov, Tellereup Bjerg m.fl. Disse er ikke kortlagt for
naturværdier, men indeholder gamle veterantræer,
stævningspartier, sjædne orkideer, anemoner mm. Bør
undersøges grundigt før etablering af ledning.
Generel påvirkning af § 3 beskyttede områder.

De konkrete oplysninger om fredskov og naturværdier indgår i grundlaget for beskrivelse af
mulige virkninger på fredskove og flora og fauna i miljøkonsekvensrapporten. De mulige
projekttilpasninger/afværgeforanstaltninger beskrives i Miljøkonsekvensrapporten.
Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger,
der er foretaget i projektet.

241

De konkrete oplysninger om skoven nord for Rottarp som gasledningen gennemskærer og
dermed påvirker vil indgå i Miljøkonsekvensrapporten. Som en del af
(99) Ejer en skov som gasledningen påtænkes at skære igennem.
Miljøkonsekvensrapporten vil der blive lavet en konkret vurdering af påvirkningen af netop
Gennemføres dette ønsker ejer at arbejdsbæltet bliver så lille som
det oplyste område og mulige tilpasninger/afværgeforanstaltninger vil blive beskrevet.
muligt, for herved at bevare så mange træer som muligt.
Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden suppleret med evt.
feltkortlægninger, der udføres som en del af projeketet.

242

De konkrete oplysninger om private skove som gasledningen gennemskærer og dermed
(106) Der er opført flere private skove, hvor gasledningen kommer påvirker vil indgå i Miljøkonsekvensrapporten. Som en del af Miljøkonsekvensrapporten vil
til at gå tværs igennem og dermed efterlader skovene mere åbne der blive lavet en konkret vurdering af påvirkningen af netop det oplyste område og mulige
og sårbare.
tilpasninger/afværgeforanstaltninger vil blive beskrevet. Vurderingerne vil være baseret på
tilgængelig eksisterende viden suppleret med evt. feltkortlægninger, der udføres som en del
af projeketet.
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243

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
de nævnte bemærkninger er generelle opmærksomhedspunkter, som vil blive inddraget i
forbindelse med det myndighedsarbejde der er en forudsætning for projektets gennemførelse
(myndighedstilladelser og -dispensationer). De generelle og konkrete oplysninger om § 3
(108) Kerteminde Kommune: Krydsning af § 3 beskyttede
natur indgår i tilpasning af projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at
vandhuller. Ligeledes krydses flere § 3 beskyttede eng- og
væsentlige virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås. Projektet er allerede på
moseområder omkring Vindinge Å. Kræver krydsningstilladelse og
nuværende tidspunkt planlagt således at virkninger på de omtalte habitatnaturtyper undgås.
foretrækkes underboret.
Projektområdet tilpasses så vidt muligt så § 3 beskyttede områder udgår af projektområdet til
fremlæggelse i 2. offentlighedsfase. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige
afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden
samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.

244

Projektets mulige virkninger på de omtalte græsningsprojekt vil indgå i
(118) Skovejendom med fredskovsstatus - intensiv skovdrift,
Miljøkonsekvensrapporten. Projektet til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase tilpasses om
betydning for skovdrift og græsningsprojekter beliggende indenfor
muligt så væsentlige virknigner på projektet undgås. Det forventes umiddelbart at virkninger
projektområdet.
kun vil være midlertidige, da græsning over gasledningen er muligt uden begræsninger.

245

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Generelle og konkrete oplysninger om skoven og dens bestand af orkideer indgår i
(120) Skoven indeholder en fin bestand af orkideer (gøgeurt) som tilpasningen af projektet, der fremlægges til 2. offentlighedsfase, således at væsentlige
jo er fredet i Danmark. Ligeledes vil det berøre 100 stk 10 år gamle negative virkninger på disse særlige naturværdier så vidt muligt undgås. projektområdet
frugttræer, .Mange ege og bøgetræer, som er over 150 år.
tilpasses så vidt muligt på en måde der medfører at kendte områder med en bestand af
Derfor ser vi frem til at i vælger den sydlige linieføring.
fredede arter ikke indgår. Hvis dette ikke er muligtbeskrives bødvendige
afværgeforanstaltninger som en del af miljøkonsekvensrapporten. Vurderingerne vil være
baseret på tilgængelige eksisterende viden suppleret med evt. feltkortlægning udført som en
del af projektet.

246

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
konkrete oplysninger om naturværdier på ejendommen indgår i tilpasning af projektet der
fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier så
vidt muligt undgås. Projektet er allerede på nuværende tidspunkt planlagt således at
virkninger på de omtalte naturværdier undgås. Projektområdet tilpasses så vidt muligt så de
omtalte områder med naturværdier udgår af projektområdet til fremlæggelse i 2.
offentlighedsfase. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger.
Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger,
der er foretaget i projektet.
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(124) Det ønskes at placeringen undgår at gennemskære
eksisterende remiser, læhegn og vandhuller/søer.
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247

(137) Slagelse Kommune: Der ligger 19 mindre beskyttede søer, 5
beskyttede moser og 5 beskyttede enge inden for tracéet. Hvor
der ikke er vandløb der skal krydses, bør anlægsarbejde inden for
beskyttet natur undgås. Stor sandsynlighed for tilstedeværelse af
bilag IV arter - frihold områder med størst sandsynlighed. Fremgår
af høringssvar. Området omkring Tude Å er udpeget som større
sammenhængende naturområde. Tre arealer inden for tracéet er
udpeget som lavbundsarealer - der bør her tages hensyn til
fremtidige vandløbs- eller klimaprojekter.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
de nævnte bemærkninger er generelle opmærksomhedspunkter, som vil blive inddraget i
forbindelse med det myndighedsarbejde der er en forudsætning for projektets gennemførelse
(myndighedstilladelser og -dispensationer). De generelle og konkrete oplysninger om § 3
natur indgår i tilpasning af projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at
væsentlige virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås. Projektet er allerede på
nuværende tidspunkt planlagt således at virkninger på de omtalte habitatnaturtyper undgås.
Projektområdet tilpasses så vidt muligt så § 3 beskyttede områder udgår af projektområdet til
fremlæggelse i 2. offentlighedsfase. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige
afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden
samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.

248

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
De generelle og konkrete oplysninger fredskov, specifikke træbevoksninger og § 3 områder
indgår i tilpasning af projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige
(139) Tommerup: Området gennemskærer veletableret
virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås. Projektet er allerede på nuværende
fredskovsareal med blandet løvtræ, herunder flådeeg.
tidspunkt planlagt således at virkninger på de omtalte naturværdier så vidt muligt undgås.
Gennemskærer ligeledes § 3 beskyttede områder. Vist på vedlagt
Projektområdet tilpasses så vidt muligt så områder med naturværdier udgår af
kort.
projektområdet til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase. Hvis dette ikke er muligt beskrives
nødvendige afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig
eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.

249

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
de nævnte bemærkninger er generelle opmærksomhedspunkter, som vil blive inddraget i
forbindelse med det myndighedsarbejde der er en forudsætning for projektets gennemførelse
(150) DN: Hensyntagen til naturgrundlaget ved Susåen når denne (myndighedstilladelser og -dispensationer). De generelle og konkrete oplysninger
skal krydses - ådal med stor naturværdi. Desuden bekymring for
naturgrundlaget, ådal, vandhuller og vådområder indgår i tilpasning af projektet der
vandhuller og vådområder (placering vedlagt på kort) og naturen fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier så
omkring kompressorstationen.
vidt muligt undgås. Projektområdet tilpasses så vidt muligt så områder med naturværdier
udgår af projektområdet til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase. Hvis dette ikke er muligt
beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig
eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.

250

(178) Bekymret for mange fine naturområder som omkring
Odense Å, Frøbjerg Bavnehøj den kuperede natur syd for Ørsbjerg
mm.
Beskrivelser og vurderinger vil være baseret på eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret
Anlægsfasen vil desuden være være hård for naturen, som vil tage med feltkortlægning, der foretages som en del af projektet.
lang tid om at komme tilbage til samme tilstand som under
nuværende forhold.
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251

(179) Bramstrup er domineret af vigtig natur- og
spredningskorridor langs Lindved Ådal. Dertil nævnes påvirkning
af fredskovsareal Store Langholm. Rugende isfugl, vandstær og
havørn. I det hele taget rigt dyre- og planteliv.
På informationsmødet gav man udtryk for overvejelser omkring
delvis opfyldning af den centrale grundvandssø med jord for at
lade gasledningen passere - dette har store konsekvenser for søen
og underlaget for ledningen vil ikke være tilstrækkeligt stabilt.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
generelle og konkrete oplysninger fredskov, flora og fauna indgår i tilpasning af projektet der
fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier så
vidt muligt undgås. Projektet er allerede på nuværende tidspunkt planlagt således at
virkninger på de omtalte naturværdier så vidt muligt undgås. Projektområdet tilpasses så vidt
muligt så § 3 beskyttede områder udgår af projektområdet til fremlæggelse i 2.
offentlighedsfase. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger.
Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger,
der er foretaget i projektet.

252

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
de nævnte bemærkninger er generelle opmærksomhedspunkter, som vurderes nærmere og
inddrages i forbindelse med det myndighedsarbejde, der er en forudsætning for projektets
gennemførelse (myndighedstilladelser og -dispensationer). De generelle og konkrete
(187) Kolding Kommune: Flere krydsninger af beskyttede
oplysninger om § 3 natur og arter på Habitatdirektivets bilag IV indgår i tilpasning af projektet
naturområder - vurdering bør medtages i MKR. I området mellem der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier
Vonsild og Lillebælt findes der massiv forekomst af løvfrø (bilag IV så vidt muligt undgås. Projektet er allerede på nuværende tidspunkt planlagt således at
art) inkl. Adskillige vandhuller hvor arten yngler.
virkninger på de omtalte habitatnaturtyper undgås. Projektområdet tilpasses så vidt muligt så
§ 3 beskyttede områder udgår af projektområdet til fremlæggelse i 2. offentlighedsfase. Hvis
dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være
baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i
projektet.

253 Off shore

De generelle virkninger fra anlægsarbejdet på flora og fauna i Lillebælt vil blive beskrevet som
en del af miljøkonsekvensrapporten, og evt. ændringer eller tilpasninger vil blive fremlagt som
en del af 2. offentlighedsfase. Vurderingerne der foretages i forbindelse med udarbejdelse af
(43) Bekymring for at nedgravning af ledningen i Lillebælt vil være miljøkonsekvensrapporten vil søge at finde løsninger, der bevirker at der ikke vil ske
ødelæggende for den unikke flora og fauna.
væsetnlige negative påvirkninger på det unikke miljø der findes i Lillebælt. Hvis dette ikke er
muligt vil konkrete afvægeforanstaltninger blive beskrevet og vurderet. Beskrivelser og
vuderinger vil være baseret på eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret med
feltkortlægninger, der foretages som en del af projektet.

9

271

272

273

254
274

(45) Middelfart Kommune udviser bekymring for at etablering af
gasledningen vil være ødelæggende for de unikke forhold, der
findes i Lillebælt. Unikke bundforhold og bestand af marsvin.

De generelle virkninger fra anlægsarbejdet på fauna og flora i Lillebælt vil blive beskrevet i
Miljøkonsekvensrapporten inddraget i tilpasning af projektet der fremlægges til 2.
offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås.
Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil
være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i
projektet.
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De generelle virkninger fra anlægsarbejdet på fauna og flora i Lillebælt vil blive beskrevet i
Miljøkonsekvensrapporten inddraget i tilpasning af projektet der fremlægges til 2.
offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger på disse naturværdier så vidt muligt undgås.
Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil
være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger, der er foretaget i
projektet.
Energinet vil i løbet af 2018 kontrahere med eksperter der vil udarbejde det endelige design. I
miljøvurderingerne vil man vurdere ud fra nogle betragtninger og rammer, som det endelige
design skal indpasses efter.

255

(75) DN: Unik flora og fauna i Lillebælt vil blive voldsomt påvirket

256

(174) Hvorledes har man tænkt sig at gennemgrave de stejle
skrænter i Lillebælt?

257

(180) Friluftrådet: Bekymring for marsvin i Lillebælt. Desuden
bekymring for den unikke havbund og særlige stejle skrænter
under vandet bestående af ler og stenrev - disse danner levested De generelle virkninger fra anlægsarbejdet på fauna og flora i Lillebælt og marsvin på
for en række fisk og svampe. Foreslår alternativ placering, der ikke Habitatdirektivets bilag IV vil blive beskrevet i Miljøkonsekvensrapporten inddraget i
gennemskærer naturpark Lillebælt. Anbefaler desuden en
tilpasning af projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger
linjeføring med hæftninge med store sten istedet for nedgravning - på disse naturværdier så vidt muligt undgås. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige
stenene vil være en gevinst for havmiljøet.
afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden
Bekymring for at gravearbejdet er svært at styre i den kraftige
samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.
strøm hvilket kan have uoprettelige konsekvenser for
naturområdet.

258

De generelle virkninger fra anlægsarbejdet på fauna og flora i Lillebælt og marsvin på
Habitatdirektivets bilag IV vil blive beskrevet i Miljøkonsekvensrapporten inddraget i
(187) Bekymring for påvirkning af bestanden af marsvin i Lillebælt tilpasning af projektet der fremlægges til 2. offentligghedsfase sådan at væsentlige virkninger
særligt under anlægsarbejdet samt generel påvirkning af
på disse naturværdier så vidt muligt undgås. Hvis dette ikke er muligt beskrives nødvendige
flora/fauna i bæltet.
afværgeforanstaltninger. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden
samt de feltkortlægninger, der er foretaget i projektet.

275
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278

Overfladevand og
grundvand

279
280

259 Dræn

(7) Ønsker reetablering af dræn, der afbrydes som følge af
projektet.

281

260

(9) Linjeføring igennem højkvalitets, veldrænet landbrugsjord.

261

(12) Oplyser om dræn og hovedledning på sin ejendom. Desuden
område med flydesand, som han frygter løber ind i drænrøren
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
hvis disse overgraves i dette område. Vedlagt kort med
Ønsket om alternativ placering af linjeføringen er behandlet under høringssvar 8 og 126.
indtegninger.

282

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
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262

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der såvel i anlægsfasen som driftsfasen vil være fokus på funktionen af hoveddrænet. De
(21) Området er generelt fugtigt og afvander til de
Konkrete oplysninger om placering af hoveddræn vil blive inddraget i anlægsarbejdet.
omkringliggende jorde via nedgravede dræn. Har udskiftet 110 m
Energinet står for at reetablere de dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene vil blive
dræn og forventer at det samme vil være gældende i 2018 - derfor
reetableret til minimum samme stand som inden anlægsarbejdet.
planlagt en del graveaarbejde i området. Har medsendt kort med
Energinet tilbyder at stille en ekstern drænkonsulent til rådighed inden der indgås aftale vedr.
indtegnede hoveddræn mm.
gasledningen. Drænkonsulenten kan hjælpe med at afklare særlige udfordringer i forhold til
eksisterende og evt. planlagte dræn.

263

(23) Mange dræn, som samles i en brønd. Disse dræn skal til
stadighed efterses og repareres, hvilket ejer mener vil være
umuligt, da gasledningen skærer disse dræn over.

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.

264

(25) Den foreslåede linjeføring gennemskærer ejers mark - han
spørger til hvad man agter at gøre såfemt dræn og planlagt
anlægsdybde for ledningen ligger i samme niveau.

Viser det sig at drænene ligger i samme dybde som ledningen påtænkes vil en dybere
placering af ledningen indgå i overvejelserne omkring den endelige tilpasning af
anlægsarbejderne. Disse forhold vil ikke nødvendigvis give anledning til ændrig af den
endelige linjeføring.

265

(27) Lodsejer oplyser, at marken, hvor gasledningen skal placeres
15 m syd for den eksisterende gasledning, er blevet blød som
følge af forrige etablering. Det vil derfor være nødvendigt at
etablere et dræn langs den nye gasledning for at afhjælpe at dette
sker igen. Forventer at der stilles en landbrugskonsulent til
rådighed til at varetage lodsejers interesser ligesom ved sidste
etablering. Forventer ligeledes, at gasledningen graves lige så dybt
som den eksisterende, som har et jorddække på 150 cm - både i
lodsejers og Energinets interesse.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet tilbyder at stille en ekstern drænkonsulent til rådighed inden der indgås aftale vedr.
gasledningen. Drænkonsulenten kan hjælpe med at afklare særlige udfordringer i forhold til
eksisterende og evt. planlagte dræn.

283

284

285

286

266
287

267
288

268

289

(31) har de senest år oplevet problemer med dræningen omkring
deres dam i haven - vil derfor gerne i dialog omkring dræning i
forbindelse med projektet.
(32) hvordan påvirkes den fremtidige afvanding i lokalområdet,
som allerede er udfordret og forventes at forværres med de
kommende års øgede regnmængder og en sådan blokering i
jorden.

(37) Lerjord med velfungerende dræn, som er en afgørende
dyrkningsforudsætning. Foreslår alternativ linjeføring (indtegnet
på kort).

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Oplysningerne inddrages i den videre proces omkring anlægsarbejdet.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet - gennemførelse af
projektet vil således ikke forringe afvandingen i forhold til under nuværende forhold.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
det alternative forslag ikke umiddelbart vurderes at være bedre, set i relation til drænforhold,
samt generel påvirkning af landbrugsjord. Energinet sørger for at reetablere dræn, som
berøres af anlægsarbejdet. Drænene reetableres til minimum samme stand, som inden
anlægsarbejdet. Energinet tilbyder at stille en ekstern drænkonsulent til rådighed inden der
indgås aftale vedr. gasledningen. Drænkonsulenten kan hjælpe med at afklare særlige
udfordringer i forhold til eksisterende og evt. planlagte dræn.
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269

(52) Lerjord med systematisk dræning - hvis ledningen lægges i en
dybde med 100 cm jorddække, vil dette forårsage store skader på
drænene - foretrækker at ledningen lægges i hvert fald 50 cm
dybere. Bekymring for hvem der betaler merudgiften når dræn
fremadrettet skal udskiftes, og der ligger en gasledning i den
samme dybde som drænene.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Viser det sig at drænene ligger i samme dybde som ledningen påtænkes vil en dybere
placering af ledningen indgå i overvejelserne omkring den endelige tilpasning af
anlægsarbejderne. Disse forhold vil ikke nødvendigvis give anledning til ændring af den
endelige linjeføring.

270

(54) Lerjord med systematisk dræning - hvis ledningen lægges i en
dybde med 100 cm jorddække, vil dette forårsage store skader på
drænene - foretrækker at ledningen lægges i hvert fald 50 cm
dybere. Bekymring for hvem der betaler merudgiften når dræn
fremadrettet skal udskiftes, og der ligger en gasledning i den
samme dybde som drænene.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Viser det sig at drænene ligger i samme dybde som ledningen påtænkes vil en dybere
placering af ledningen indgå i overvejelserne omkring den endelige tilpasning af
anlægsarbejderne. Disse forhold vil ikke nødvendigvis give anledning til ændrig af den
endelige linjeføring.

271

(64) Fokus på behov for dræn langs med ledningen og
sammenkobling af nye dræn med gamle. Dræning bør generelt
være et opmærksomhedspunkt i dialogen med lodsejerne.

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.

272

(69) Ejer har et udløb af overfladevand liggende i det berørte
område - dette skal der tages hensyn til. Erfaringsmæssigt kan en
opgravning og efterfølgende opfyldning virke som en prop for et
sådant udløb. Stiller projektet garanti for ikke at beskadige
udløbet både under anlæg og drift? En evt. prop vil først opdages i
driftfasen.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.

273

(74) Gefion Landbrugsforening: Ønsker klar og detaljeret
beskrivelse af hvordan dræn reetableres, herunder registrering af
dræn, reetablering, kontrol af arbejdet. Ledningsejer skal
dokumentere, at arbejdet er udført på en måde der sikrer, at
drænene som minimum fungerer som før. Ønsker at ledningen
lægges dybere, med en afstand til jordoverfladen på 200 cm, for
på den måde at undgå konflikt med dræn.

Der er fra Energinets side klare retningslinjer om hvordan dræn lokaliseres og reetableres.
Arbejdet dokumenteres desuden undervejs. Det er muligt for den berørte lodsejer at stille
spørgsmål under vejs i projektet.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

274

(77) Kan man komme med forslag til linjeføring, for at undgå
dræn?
Ønsker at ledningen placeres 0,5 m dybere af hensyn til
markdræn. Dræn på deres marker ligger i en dybde på 0,8-1,4 m,
hvorfor disse vil blive påvirket af gravearbejdet - frygter at de ikke
kommer til at virke optimalt efter endt anlægsarbejde.
Der er ofte fra perioden oktober til maj er marken oftest helt
vandmættet og hvor der kan være områder med overfladevand.
Dette skal der tages højde for

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete forslag til en alternativ linjeføring vil medtages i den endelige tilpasning af projektet.
Ejer oplyser, at der på et område ofte er helt vandmættet i en periode af året - denne
oplysning medtages ligeledes i vurderingen af den endlige placering af ledningen.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.
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(78) Bekymring i forhold til reetablering af dræn på hans jord mærker stadig konsekvenser fra eablering af forrige gasledning
over Fyn.
(87) Ledningen vil gennemskærer drænede marker med dræn i
dybden 100-400 cm/50-500 cm afhængigt af mark. Har desuden
en hovedledninge liggende. Ønsker gasledningen gravet dybere
end drænene.
(93) Har dræn liggende på sin ejendom - hvem erstatter skader på
disse? Gamle velfungerende dræn, der med stor sandsynlighed vil
være svære at få til at trække efter evt. skader i forbindelse med
anlægsarbejdet.
(94) Ejendommen er beliggende på særlig følsom landbrugsjord
(SFL) og ejer har de sidste 25 år forgæves forsøgt at dræne sig ud
af højtstående grundvand. Oplyser, at der om vinteren dannes
søer på jordoverfladen og om sommeren står grundvandet
omkring 1 m under terræn. Har pga. det høje grundvand søgt om
tillladelse til udgravning af sø og rejsning af fredskov

275
296

276
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Forslag/konsekvens
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. En
evt. dybere placering af gasledningen medtges i de tilpasningen af projektet og de endelige
overvejelser vedr. anlægsarbejdet.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet inddrager oplysningerne i forbindelse med afgræsningen af miljøvurderingen for
Baltic Pipe Project. Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet.
Drænene reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.

279

(102) Ledningen vil gennemskære systematisk drænede lerjorde den planlagte placering med blot 1 m jorddække vil ødelægge og
vanskeliggøre reetablering af drænsystemer, som primært ligger i Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. En
samme dybde som den nye ledning. Foreslår at placere ledningen evt. dybere placering af gasledningen medtges i de tilpasningen af projektet og de endelige
dybere så den får mindst 150-200 cm jorddække. Dette vil
overvejelser vedr. anlægsarbejdet.
muliggøre reetablering af dræn over ledningen og sikre fremtidig
drænfunktion.

280

(110) Kablet ønskes af hensyn til dræn placeret så langt mod skel
til Haslev by. Alle berørte arealer er fulddrænede, hvorfor denne
placering vil mindske projektøkonomien. Ønsker fuld adgang til
anlægsarbejdet, for herved at sikre at dræn og ledninger
reetableres bedst muligt. Ønsker af samme grund en tæt dialog
med entreprenøren omkring arbejdets udførelse og kvalitet.

300

301

D

Høringssvaret har givet anledning til ændring af linjeføringen af el-kablet, fremlagt i 1.
offentlighedsfase.
De konkrete oplysninger omkring ønsker til linjeføring af jordkabler (EL) fra Haslev til
kompressorstationen vil indgå i overvejelser omkring den endelige placering af jordkablet
indenfor projektområdet. Energinet tilbyder at stille en ekstern drænkonsulent til rådighed
inden der indgås aftale vedr. gasledningen. Drænkonsulenten kan hjælpe med at afklare
særlige udfordringer i forhold til eksisterende og evt. planlagte dræn.
De konkrete oplysninger inddrages i MKR.
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281

(111) Driftsarealerne til min ejendom er svær lerjord og intensivt
dyrkede. Såfremt den nye ledning kommer til at gennemskære
dyrkede arealer til min ejendom gøres opmærksom på at
ledningen vil komme til at volde stor skade på mine markdræn,
idet arealet er systematisk drænede. Den planlagte placering af
gasledningen med blot 1 meters jorddække vil ødelægge og
vanskeliggøre retablering af drænsystemet som primært ligger i
samme dybde som den nye ledning. Derfor betinges at ledningen
placeres dybere med mindst 150 – 200 cm jorddækning, således at
drænene kan retableres over ledningen, og at drænfunktionen
ikke forringes.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

282

(114) linjeføringen for ledningen er beliggende i et lavtliggende og Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
kraftigt drænet område hvorfor ejer frygter markante skader på
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
dræn og jord. Ønsker på denne baggrund at tracéet rykkes.
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.

283

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(118) Tidligere landbrugsarealer, som er dækket af et omfattende
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
netværk af dræn og rørlagte hoveddræn.
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.

284

(124) Gasledningen placeres i en tilstrækkelig dybde til at
drænsystemet også efter placeringen kan fungere optimalt –
hvilket betyder, at gasledningen placeres under eksisterende
drænrørsystem, og at drænrørssystemet reetableres fuldstændigt.
Det bemærkes, at placering af gasledningen i 1 m’s dybde vil være
uhensigtsmæssig og medføre vandgener med deraf følgende
jordforringelse, da drænrørene vil skulle lægges højere ovenpå
gasledningen i forhold til det omkringliggende drænrørssystem.
Det bemærkes yderligere, at den påtænkte rørføring vil
gennemskære 2 hovedledninger.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

285

(130) Gasledningen føres igennem et hoveddræningsfelt - se
vedhæftede bilag til høringssvaret. Indskrænkning af fri
dræningsret på sine jorde. Henstiller til at der etableres
hoveddræn på hver side af gasledningen, da dette vil muliggøre at
vedligeholdes og nylæggelse at dræn på jorden uden at skulle
spørge Energinet først.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet. Oplysningerne indgår i
forbindelse med anlægsarbejdet
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(137) Slagelse Kommune: Der skal foretages krydsninger af nogle
vandløb. Her vil det være hensigtsmæssigt, at anlægsarbejdet sker
med understyret boring. Det bør kortlægges og undersøges
nærmere. Det bør ligeledes undersøges nærmere, hvor-dan
vandføringen i vandløb og dræn sikres i forbindelse med
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
anlægsarbejdet.
de nævnte bemærkninger er generelle opmærksomhedspunkter, som vurderes nærmere og
inddrages i forbindelse med det myndighedsarbejde, der er en forudsætning for projektets
Tude Å er ved krydsningen en bred Å med høj vandføring og med gennemførelse (myndighedstilladelser og -dispensationer). Vandløb og krydsning af disse
omliggende § 3-beskyttede naturtyper. Ved Lindes Å ligger
belyses og vurderes som en del af MKR. Den tekniske beskrivelse af følsomme områder og
ligeledes § 3-beskyttede naturtyper. Den tekniske udførelse af
vandløb vil blive næremere beskrevet og vurderet. Kommunens ønske om at vandløbene
anlægsarbejdet skal her beskrives nærmere. Det skal beskrives
underbores medtages i de samlede vurderinger.
nærmere, hvor dybt ledningen kommer til at ligge ved krydsning Der er opmærksomhed omkring behovet for at søge om krydsningstilladelser og at der kan
af åerne – særligt af hensyn til fremtidige oprensninger,
være individuelle vilkår til de enkelte vandløb.
reguleringer mm.
De konkrete oplysninger fra kommunen medtages MKR.
Der gøres opmærksom på, at i hver enkelt krydsningstilladelse kan
der være tilfælde, hvor der skal tages individuelle hensyn i forhold
til afvanding, vand-løbets fysiske forhold, plante- og dyrelivet
(herunder forskellige arter af fisk).

287

(144) Vedr. kompressorstationen: Vandet fra motorvejen samt
marker (på begge sider) ledes i åben grøft og rør over det
påtænkte areal til åen i Tågeskov Hestehave Sammen hermed
ledes også regnvand til samme afledning/grøft. Derudover
kommer resten af vandet fra Svennerup Skoven samt samtlige
ejendomme på Tågeskov Overdrev til grøften åen øst for det
påtænkte areal.
Denne bæk/Å går for at være Næstveds Kommunes reneste
vandløb. Da man påtænker at sænke grundvandsspejlet under
byggefasen så må man ikke bare lede vandet hertil på grund af
vandløbets klassefisering. Da hele område op til lider af trykvand
vil en evt tilbagepumpning sandsynligvis give vandproblemer på
især Tågeskov Overdrev.

De konkret oplysninger omkring overfladevand fra motorvej samt regnvand fra flere matrikler
medtages som grundlag for de vurderinger der laves som en del af MKR.
Ligeledes vil oplysningerne om vandløbet med særlige gunstige forhold belyses og vurderes i
MKR og indgå i grundlaget for en evt. tilpasning af projektet.
Projektet vil i videst muligt omfang søge at tage hensyn til og ikke have negativ påvirkning på
særlige naturforhold.

288

(146)Såfremt ledningen kommer til at gennemskære ejers arealer
gøres der opmærksom på, at ledningen vil volde stor skade på
markdræn, da arealet er systematisk drænet. Plaeringen med blot
1 meters jorddække vil ødelægge og vanskeliggøre reetablering af
drænssystemet som primært ligger i samme dybde. Det betinges
derfor at ledningen placeres dybere med min. 150-200 cm
jorddække, således at dræn kan reetableres og drænfunktionen
opretholdes.

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.
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289

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
(155) Eksisterende drænledninger, hvis manglende funktion kan
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
henledes til projektet kræves repareret så længe gasledningen
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
ligger på deres ejendom. Når gasledningen ikke længere er i burg
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
kræves gasledningen fjernet og alle dræn skal reetableres.
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
Hvis der efter gasledningens placering, skal nydrænes og
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
gasledningen ligger i vejen for dette, forlanger vi, at de ekstra
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
omkostninger til drænarbejdet betales af energinet eller den til
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
enhver tid ejer af gasledningen.
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.

310

290

(159) Driftsarelaerne udgøres af svær lerjord og placering af
ledningen på disse vil volde stor skade på markdræn idet arealet
er systematisk drænet. Den planlagte placering af gasledningen
med blot 1 meters jorddække vil ødelægge og vanskeliggøre
retablering af drænsystemet som primært ligger i samme dybde
som den nye ledning. Derfor betinges at ledningen placeres
dybere med mindst 150 – 200 cm jorddækning, således at
drænene kan retableres over ledningen, og at drænfunktionen
ikke forringes

291

(160) Lerjord med systematisk dræning. Etablerng af ledningen vil
således medføre stor skade på dræn hvis den ikke placeres dybere
end 100 cm. Oplever ofte efterfølgende drænproblemer, som
strækker sig ud over de 10 år som Energinet hæfter for skjulte fejl
og mangler jf. dokumentet "sådan håndterer vi dræn". Anmoder
om at placere ledningen dybere - gerne med min 150 cm
jorddække.
Hvad når der efterfølgende skal enten repareres eller lægges nye
dræn og der så bliver merudgift, når der ligger en gasledning i den
dybde, hvor drænledningen skal ligge. Hvem betaler så den
merudgift?

311

312

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
For skader på dræn eller utilfredsstillende dræningseffekt der er opstået som følge af
projektet ydes der erstatning i en periode på 10 år efter ledningens etablering. Oplever
lodsejer skader og forringet dræning ud over dette, skal der rettes henvendelse til Energinet. I
de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af
eventuel skade. I den resterende periode inden for de 10 år betaler skadevolder for
undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som
skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

E

Kommentar

F

A
8 Id nr. Emne
9

C

Resumé

D

Forslag/konsekvens

292

(166) På en stor del af strækningen fra Egtved til Lillebælt vil
ledningen gå gennem svær lerjord som er systematisk drænet hovedparten af disse dræn ligger i en dybde på 1-1,5 m. Etablering
af ledningen i en dybde på 1 m vil derfor medføre store skader på
dræn, hvorfor der anmodes om at placere den dybere - med et
jorddække på mindst 1,5-2 m. Ved at gøre dette vil drænene i de
fleste tilfælde kunne passere over ledningen hvilket gør
efterfølgende spuling eller reparation nemmere.
Hvem betaler merudgiften der opstår ved femadrettede
etabbelring eller reparation af dræn hvis ledningen ligger i samme
dybde som disse?

293

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
(168) Der er mange dræn som vil blive berørt af ledningen - ligger Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
i forskellige dybder - forventer alle skader erstattet.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.
Der ydes erstatning for skader som følge af anlægsarbejdet.

294

(178) Muligheden for etablering af nye dræn afskæres
kraftigt/fjernes, da gasledning deler dræningsfeltet for marken og
dermed retten til at landbruget kan tilpasse marken de ændrede
vilkår som klimaændringer giver. Gasledningens begrænsning af
dræningsdybde vil fjerne mulighed optimal fald i dræn og endda
gøre det umuligt. Etablering af nye dræn ved gasledningen skal
koordineres med Energinet og dermed øget økonomisk
omkostning pga. koordinering af entreprenør og tilsyn og
begrænsede tidsrum.
Reparation af dræn bliver vanskelig gjort eller umulig i nærheden
af gasledningen, da man er begrænset af Energinets tilsyn samt de
dybdemæssige restriktioner. Dette vil ekstraordinære udgifter
grundet koordinering af entreprenør og tilsyn og
begrænsetidsrum. I værste fald økonomiske tab på afgrøde
grundet manglende mulighed for straks indgreb/reparation.

313

314

315

B

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.
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(184) Lerjord der er systematisk drænet. Etablering af ledningen
vil volde stor skade på markdræn. Den planlagte placering af
gasledningen med blot 1 meters jorddække vil ødelægge og
vanskeliggøre retablering af drænsystemet som primært ligger i
samme dybde som den nye ledning. Derfor betinges at ledningen
placeres dybere med mindst 150 – 200 cm jorddækning, således at
drænene kan retableres over ledningen, og at drænfunktionen
ikke forringes.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Energinet sørger for at reetablere dræn, som berøres af anlægsarbejdet. Drænene
reetableres til minimum samme stand, som inden anlægsarbejdet.
Der vil være tæt dialog med lodsejer i forbindelse med reetablering af dræn.
Den endelige dybde af ledningen sammenholdes med drændybden på det pågælde areale og
erfterfølgende vurderes det om ledningen bør placeres dybere end først antaget.

Grundvand/drikkevan (21) Der findes en drikkevandsboring på grunden - denne er
296
dsboringer
indtegnet på et kort, som er medsent høringssvaret.
317

297
318

298
319

(74) Gefion Landbrugsforening: Det oplyses, at ledningen ikke
medfører risiko for grundvandsressourcer, men det vil være
hensigtsmæddigt, at der ligeledes bliver redegjort for risikoen ved
den permanente forbindelse.
(75) DN: Risiko for forurening af grundvand - udsivning af
gaskondensat som kan sive ned i grundvandet. Små utætheder
kan medføre forurening af store grundvandsmagasiner som kan
blive ødelagt.

Alle forhold vedr. grundvand vil blive behandlet som en del af MKR. Konkret oplysninger om
placering af drikkevandsboringer vil blive behandlet og vurderet som en del af MKR.
Etablering af rørledingen vil ikke medføre en påvirkning eller risiko for
grundvandsressourcerne.
Mulige virkninger på grundvandsressourcen behandles i miljøvurderingen af Baltic Pipe
project
Forhold vedr. grundvand i forhold til projektets tiltag vil blive behandlet og vurderet i MKR.
Etablering af rørledningen vil ikke medføre en påvirkning eller forurening af
grundvandsrossourcerne.

(76) Oplyser, at området omkring den planlagte
kompressorstation udgøres af et område med særlige
drikkevandsinteresser.

Alle forhold vedr. grundvand vil blive behandlet som en del af MKR. Områder med særlige
drikkevandsinteresser dækker store dele af landet og vil på det nærmeste være umulige at
komme udenom. Endvidere vil etablering af rørledningen ikke medførepåvirkning eller risiko
for grundvandsressourcerne, hvorfor dette ikke vurderes at være problematisk i forhold til
ledningens endelige placering.

300

(80) Dysted vandværk (Næstved): Det skitserede tracé løber
igennem deres kildepladser, sikkerhedszoner og
forsyningsledninger.

Alle forhold vedr. grundvand vil blive behandlet som en del af MKR. Konkret oplysninger
omkring kildepladsen og placering af forsyningsledninger medtages i udarbejdelsen af MKR.
Det vil her bliver belyst og vurderet om de indkomne oplysninger giver anledning til tilpasning
af den endelige linjeføring.
Etablering af rørledningen vil ikke medføre påvirkning eller risiko for grundvandsressourcerne.

301

(82) Bjergby Mark vandværk (Slagelse): Ønsker at kontaktes for
nærmere placering af ledningen. Har på et medsendt kort
indtegnet vandværks samt kendte og antagede ledninger, der kan
blive påvirket af projektet. Vil gerne kontaktes i forbindelse med
den kommende projektering af Baltic Pipe gasledningen i
området.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Alle
forhold vedr. grundvand vil blive behandlet som en del af MKR. Konkrete oplysninger om
vandværkets kendte og antagede ledningsplaceringer vil blive inddraget i forbindelse med
forberedelser af anlægsarbejdet (LER oplysninger mv) så det sikres at der ikke sker skade på
eksisterende ledninger.
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302

(89) Odense Kommune: Linjeføringen løber igennem
grundvandsskoven ved Brylle/Borreby som netop er rejst for at
beskytte grundvandet. Der anmodes om at gasledningen
overholder hensigtsmæssig sikkerhedsafstand til
vandindvindingsboringerne på 50 m. Der bør ligeledes udvises
respekt for eksisterende råvandsledninger i området.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Alle
forhold vedr. grundvand vil blive behandlet som en del af MKR. De konkret oplysninger
omkring ledningens placering igennem den nyeligt rejste grundvandsskov ved Brylle/Borreby
vil blive medtaget i MKR og blive belyst og vurderet i forhold til om den endelige linjeføring
skal tilpasses for at overholde sikkerhedsafstand til borringer i området. Det samme gør sig
gældende for råvandsledningen i området.

303

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(106) Hvor tæt på nuværende drikkevandsboringer (Vonsikd
linjeføringen etableres i en afstand af mere end 150 meter fra nærmeste grundvandsboring
vandværk og Trefor/Ewii - links til placering i høringssvar) kommer
og opfylder således kravet om en sikkerhedsafstand på minimim 50 meter (både i anlægs- og
gasledningen til at ligge?
driftsfasen).

304

Alle forhold vedr. grundvand vil blive behandlet som en del af MKR. Områder med særlige
drikkevandsinteresser dækker store dele af landet og vil på det nærmeste være umulige at
(113) Kompressorstationens påtænkte placering er beliggende i et
komme udenom. Endvidere vil etablering af rørledningen ikke medførepåvirkning eller risiko
område med særlige drikkevandsinteresser.
for grundvandsressourcerne, hvorfor dette ikke vurderes at være problematisk i forhold til
ledningens endelige placering.

305

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Alle
(118) Grundvandsboring beliggende midt i det foreslåede
forhold vedr. grundvand vil blive behandlet so en del af MKR.
projektområde. Til boringen er et tilhørende system af rørføringer
Konkrete oplysninger om vandværkets kendte og antagede ledningsplaceringer vil blive
og hydranter i et større omfang. Disse lednigner er ikke kortlagte,
inddraget i forbindelse med forberedelser af anlægsarbejdet (LER oplysninger mv) så det
og de må pålægge Energinet at søge at klarlægge disse.
sikres at der ikke sker skade på eksisterende ledninger.
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Kommentar

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Krydsningen af eksisterende ledninger indgår som en del af projekteringen og efterfølgende
aftaler med ledningsejere i forbindelse med anlæg. Det er normal procedure i forbindelse
anlæg af elkabler, at der der sker krydsninger af andre større ledningsanlæg.

CERIUS
(regionalt
elselskab på
Sjælland der
forventes at
skulle stå for
etablering af
kablet) har
endnu ikke
bekræftet
respons på
høringssvar,
hvorfor
respons for
nuværende
kun gælder
nettilslutning
på 132 kV.
CERIUS
forventes at
tiltræde
respons på
høringssvar
mandag d. 9.
april.

9

306

(127) Faxe vandforsyning: Vandledningerne på matriklerne er
afgørende transmissions-ledninger for forsyningssikkerheden i
hele Haslev by og omegn. Når disse ledninger ikke er i drift vil det
betyde at der ikke er vand i hele Haslev by og omegn, samt til
virksomheden Royal Unibrew.
Selve højdebeholderen/vandreservoiret for hele Faxe
Vandforsyning A/S forsyningsområde ligger på matrikel 1t,
Bregentved Hgd., Haslev.
Forsinkelser i forbindelse med evt. reparationsarbejder er derfor
væsentlige for forsyningssikkerheden.

327

307

(137) Slagelse Kommune: Bjergby Mark Vandværk har to boringer
(DGU nr. 215.647 og 215.682) som ligger indenfor
projektområdet. Der gøres opmærksom på, at gasledningen som
udgangspunkt skal holde en afstand på 50 meter til almene
vandforsy-ningsboringer.

308

(148) I Energinets landskabsrapport omtales i forbindelse med
placeringen i Tågeskov at der er særlige drikkevandsinteresser.
Hvilke konsekvenser vil en evt. placering i dette område have for
drikkevand i fremtiden?

309

(173) Vandboring, der forsyner Everdrup og omegn med
Alle forhold vedr. grundvand og drikkevandsboringer vil blive behandlet som en del af MKR.
drikkevand (gennem Everdrup Vandværk). Det gør, at vi overvejer
Konkrete oplysninger vedr. overvejelserne om skovrejsning vil blive inddraget i
mulighederne for skovrejsning på vores jord hele vejen fra
vurderingsprocessen af om der er behov for en tilpasning af den endelige linjeføring.
skovbryn til byzone.

328

329

330

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Alle
forhold vedr. grundvand og drikkevandsboringer vil blive behandlet som en del af MKR.
Gældende bestemmelser for sikkerhedsafstande til eksisterende anlæg vil blive indarbejdet i
forbindelse med endelig fastlæggelse af linjeføring

Forhold vedr. grundvand i forhold til projektets tiltag vil blive behandlet og vurderet i MKR.
Etablering af rørledningen vil ikke medføre en påvirkning eller forurening af
grundvandsrossourcerne.
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310

(189) Brylle Lokalråd: Det berørte område er nitratfølsomt
Alle forhold vedr. grundvand og drikkevandsboringer vil blive behandlet som en del af MKR.
område, og der i den forbindelse planlægges et omfattende
Konkrete oplysninger vedr. overvejelserne om skovrejsning vil blive inddraget i
skovrejsningsprojekt, vil Baltic Pipeline ligeledes være til hindring
vurderingsprocessen af om der er behov for en tilpasning af den endelige linjeføring.
af skovrejsningens fulde effekt.

311 Naturprojekter

(89) Odense Kommune: Ønsker en konsekvensvurdering i forhold
til senere naturgenopretningsprojekter fx etablering af
vådområder, hvor vandløb krydses og lavbundsprojekter samt
drikkevandsindvinding. Vil fx et fremtidigt vådområde påvirke
gasledningen?

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Forhold vedr. grundvand, drikkevandsindvinding og projektets betydninge for fremtidige
naturprojekter vil blive behandlet og vurderet som en del af MKR. Det vil i den forbindelse
blive belyst om gasledningens tilstedeværelse er begrænsende for fx etablering af
vådområder.

312

(108) Kerteminde Kommne oplyser, at der ved Aagaard er gang i
forundersøgelse for N-vådområde (kort vedlagt).

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
konkrete oplysninger om vådområdet indgår som en del af de beskrivelser og vurderinger der
foretages i MRK i forhold til den endelige tilpasning af projektet, således at virkninger på
naturprojeketet så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgår projektområdet
bekskrives de nødvenidge afværgforanstaltninger.

313

(137) Slagelse Kommune: Der ligger tre arealer inden for tracéet,
som er udpegede som kommune-planlagte lavbundsarealer. Det
bør undersøges og beskrives nærmere, hvor-ledes der i disse
områder tages hensyn til fremtidige natur, vandløbs- eller
klimatilpasningsprojekter i områderne.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
konkrete oplysninger om fremtidige natur- og klimaprojekter indgår som en del af de
beskrivelser der foretges i MKR i forhold til den endelige tilpasning af projektet, således at
virkninger på disse områder/projekter, så vidt muligt undgås eller at de nødvendige
afværgeforanstaltninger iværksættes.

314

(150) DN: DN vil udtale sin bekymring for de små vandhuller og
vådområder, se vedhæftede kort 1-4 med røde cirkler omkring de
problematiske steder. Når der graves i disse vådområder, vil det
næppe kunne gøres uden at vende op og ned på ler, muld og tørv.
Desuden bør det sikres at indgrebet ikke afføder
vandstandsændringer under og efter arbejdet. Fx bør det på
forhånd afklares, om det grus/sand eller andet materiale, som
lægges omkring røret, kan have drænende virkning på et
vådområde.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Forhold vedr. evt. vandstandsændringer afledt af anlægsarbejdet vil blive belyst som en del af
MKR. De konkret bekymringer som høringssvaret indeholde vedr. vandhuller og vådområder
som gennemgraves vil indgå i den endelige tilpasning af linjeføringen. Projektet søger så vidt
muligt at undgå påvirkning af naturværdier som vandhuller og vådområder. Er dette ikke
muligt vil nødvendige afværgeforanstaltninger blive vurderet og beskrevet.

315

(154) Gasledningen vil komme til at gå gennem det område, hvor
Solkær Enge får sin forsyning af vand fra Binderup Mølleå. Hvad
projektet kan komme til at betyde for dette og for selve søen, kan
jeg ikke svare på, men det bør undersøges. Solkær Enge er et
naturgenopretningsprojekt, som kommunen og private har ofret
mange penge og kræfter på.

Forhold vedr. natur vil blive behandlet som en del af MKR. De konkret oplysninger vedr.
naturgenopretningsprojektet ved Solkær Enge og projektets evt. påvirkning af de hydrologiske
forhold her vil indgår i tilpasningen af den endelige linjeføring. Projektet søger så vidt muligt
at undgåa påvirkning af sådanne projekter. Evt. nødvendige afvægeforanstaltninger vil blive
vurderet og beskrevet i MKR.
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Nogle høringssvar omhandler eksisterende (13, 32, 33, 163, 165,
167) eller planlagte (10, 21) jordvarmeanlæg og som følge heraf
større arealer med nedgravede slanger.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
konkrete oplysninger om eksisterende eller planlagte jordvarmeanlæg vil indgå i den endelige
anlægsplanlægning af projektet. Jordvarmanlæg etableres ofte så tæt på
beboelsesejendommen, at det med stor sandsynlighed ikke vil blive et problem i forhold til
placering og etablering af gasledningen.
Høringssvarene (21, 165, 167) har medsendt oversigtskort over placeringen af deres
jordvarmeanlæg som indgår i forbindelse med forberedelser af anlægsprojektet.

340

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
udvidelsesmuligheder, (6) Har byggeplaner på et stykke jord omfattet af projektområdet,
de tre kornsiloer, som der er givet landzonetilladelse til at opføre, ligger udenfor linjeføringen
317 herunder eksisterende og er således bekymrede for projektets betydning for dette.
og arbejdsbæltet.
landzonetilladelser
Vedlagt høringssvaret findes landzonetilladelse til byggeprojekt.
Oplysninger om fremtidige udvidelsesmuligheder inddrages i MKR.
341

318

(9) Påtænker opførelse af staldanlæg på den berørte mark.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase
Konkrete oplysninger om ejers byggeplaner vil blive inddraget i den endelige tilpasning af
projektet.

319

(10) Lodsejer ytrer ønske om, at der freadrettet vil være plads til
opførelse af maskinhus/ridehal bag deres ejendom.

Konkrete oplysninger om ejers byggeplaner vil blive inddraget i den endelige tilpasning af
projektet.

320

(11) Ejer 2 matrikler inden for projektområdet. Bor under
nuværende forhold på den ene, men påtænker at bygge nyt på
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
den anden. Fremsender ansøgning om tilladelse til byggemodning
Konkrete oplysninger om ejers byggeplaner vil blive inddraget i den endelige tilpasning af
til Slagelse Kommune - anmoder om at der ved endelig
projektet.
fastlæggelse af linjeføring tages hensyn til dette i forhold til
afstandskrav til beboelse.

321

(13) Ejer oplyser, at der foreligger landzonetilladelse til opførelse
af udbygninger på den nordlige side af beboelsen, hvorfor ejer
ikke ønsker grunden krydset her.

322

(20) Hvis gasledningen skal placeres på hans grund ønsker han, at
den føres på den østlige side af gården, så langt fra som muligt, da Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete oplysninger om ejers ønske til placering af gasledningen på hans grund medtages i
han har planer om at bygge til på den vestlige side.
den endelige tilpasning af projektet.

323

(21) Har planer om at tilplante et større areal med frugttræer kort med indtegnet areal er medsendt høringssvaret.

342

343

344

Høringssvaret medfører ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, således at
matriklen udgår af afgrænsningen. Dermed konflikter dette projekt ikke med grundejers
byggeprojekter på matriklen.

345

346

347

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Lodsejers planer om udplantning af frugttræer medtages i den endelige tilpasning af
projektet.
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(22) Ser ingen problemer i gasledningen, så længde denne holdes
længst muligt væk fra ejers påtænkte driftsbygning med
tilhørende beboelse vist på medsendt kortbilag). Kræver
etablering udført på en sådan måde, at råjorden lægges tilbage i
udgravningen, således at det nuværende muldlag forbliver
uændret i tykkelse.
(37) Sikkerhedszonen på 40 m omkring gaslendingen giver
bekymringer i forhold til fremtidige udviklingsmuligheder og
tilbygninger.
(40) Sikkerhedszonen på 40 m omkring gasledningen giver
beskymringer i forhold til fremtidige udviklingsmuligheder og
tilbygninger.

324
348

325
349

326
350

Forslag/konsekvens
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete oplysninger om ejers byggeplaner og krav til fremtidigt muldlag svarende til
nuværende forhold medtages i den endelige tilpasning af projektet.
Det er uundgåeligt at placering og etablering af gasledningen vil medføre en sikkerhedszone.
Konkrete oplysninger og udvidelses/byggeplaner medtages i den endelige tilpasning af
projektet.
Det er uundgåeligt at placering og etablering af gasledningen vil medføre en sikkerhedszone.
Konkrete oplysninger og udvidelses/byggeplaner medtages i den endelige tilpasning af
projektet.

327

(48) Ønsker gasledning så langt mod nord som muligt, da dette er
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
væsentligt for ikke at begrænse udvidelsesmuligheder på
Ejers ønske om placering af gasledningen så langt mod nord på ejendommen som muligt vil
ejendommen. Eneste mulighed for udvidelse af driftsbygninger er
blive medtaget i den endelige tilpasning af projektet.
mod nord/vest - altså mod den påtænkte linjeføring.

328

(81) Påtænker at bygge nyt hus på sin grund, og frygter, at
gasledningen vil begrænse dette. Foretrækker således at
ledningen ikke ligger på hans jord.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Det er uundgåeligt at placering og etablering af gasledningen vil medføre en sikkerhedszone.
Konkrete oplysninger og udvidelses/byggeplaner medtages i den endelige tilpasning af
projektet.

329

(101) Uvist hvilken konsekvens en gasledning på grunden vil have
af betydning for ejers påtænkte byggeplaner - håber således at
ledningen kan flyttes væk fra grunden og evt. lægges langs
motorvej E20.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Ejers ønske om en anden placering af ledningen medtages i den endelige tilpasning af
projektet. En konkret placering af det påtænkte byggeprojekt vil gøre det nemmere at tilpasse
linjeføringen i forhold til ejers ønske.

330

(102) Eneste mulighed for udvidelse af driftsbygninger er mod syd,
hvor projektområdet for gasledningen er beliggende. Ejer oplyser,
at der på sigt er behov for forlængelse af eksisterende staldanlæg
(markeret på kort medsendt høringssvar). Begrænses ejer kan der
opstå krav om overtagelse af hele ejendommen som en del af
projektet.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der ikke foreligger konkrete tilladelser til fremtidig bebyggelse på matriklen
(landzonetilladelse, byggetilladelse etc.). Det vurderes at der vil være god plads til udvidelse af
bebyggelse på ejendommen i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Oplysningerne
inddrages i forbindelse med ekspropriation og anlæg af gasledningen.

351

352

353

354

331
355

D

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(114) Den planlagte linjeføring er placeret således, at den
der ikke foreligger konkrete tilladelser til fremtidig bebyggelse på matriklen
begrænser enhver form for fremtidig udvidelse af ejers ejendom. (landzonetilladelse, byggetilladelse etc.). Det vurderes at der vil være god plads til udvidelse
Dette vil begrænse ejers udviklingsmuligheder for bedriften.
af bebyggelse på ejendommen i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.
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332

(116) Vestfyns Edterskole: Der ligger lokalplan for området og det
kunne tænkes at efterskolen på et tidspunkt får brug for at
etablere boliger og undervisningsbygninger på området. Inden
projektet kommer for langt vil de gerne oplyses omkring
begrænsninger for opførsel af bygninger i forhold til
sikkerhedsafstande mm.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
linjeføringen ligger i en afstand af ca. 400 meter fra nærmeste bebyggelse på efterskolens
areal. Vurderingen er, at etablering af gasledningen ikke pålægger efterskolen
begrænsninger, i forhold til fremtidige udvidelsesmuligheder.
Oplysningerne om fremtidige udvidelsesmuligheder inddrages i MKR.

333

(121) Er i gang med omlægning til økologisk svineproduktion og
skal i indeværende år opføre nye staldbygninger på
ejenedommen, nord for de eksisterende bygninger. Dette er den
eneste realistiske placering pga. sårbar natur såvel øst som vest
for ejendommen -anmoder således om at den sydlige linjeføring
vælges.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Ejers ønske om valg af den sydlige linjeføring ved Tommerup medtages i den endelige
tilpasning af projektet.

334

(126) Ved udflytning af avlsbygninger til animalsk produktion på
marken,vil den nuværende linjeføring af gasledningen, som jeg
har tegnet på kortet ikke værer til hindring herfor,derfor kan en
anden linjeføring ikke accepteres da den vil låse mig for
udflytning.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Ejers forslag til en alternativ linjeføring, der ikke er begrænsende for bygningsudvidelse, vil
blive medtaget i den endelige tilpasning af projektet.

335

(130) Udvidelsesplaner vedr. opførelse af en større svinestald
(placering angivet på kort i høringssvar). Stalden har ikke
alternative placeringer pga. lugtafstanden, der skal overholdes.
Planlægger endvidere etablering af højtryks gylleledning fra
ejendom til markskel i ejendommens nordvestlige ende. denne vil
skulle krydses af gaslednignen.

Høringssvaret har givet anledning til ændring af linjeføringen for gasledningen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. Linjeføringen er tilrettet således at den ikke båndlægger de planlagte
udvidelser for opførelse af svinestald og gyllebeholdere på ejendommen. Den ændrede
linjeføring vil blive fremlagt i 2. offentlighedsfase.
Oplysninger om fremtidige udvidelsesmuligheder inddrages i MKR.

336

(136) Har søgt om udstykning på 2 grunde på det stykke jord som
er omfattet af projektområdet for gasledningen - markeret på
vedlagt kort. Udstykningen kan ikke gennemføres med mindre
linjeføringen flyttes.

Høringssvaret har givet anledning til ændring af projektområdets udstrækning, således at
areal ovenfor strandbeskyttelseslinjen hvor det er muligt at udstykke udgår. Linjeføringen for
gasledningen fremlagt i 1. offentlighedsfase ændres ikke, da den ligge parallelt med el-kablet
fra Lillebælt forskønnelsesprojektet og på kystsiden af el-kablet. Der vil aldring blive givet
tilladelse til udstykning indenfor strandbeskyttelseslinjen og bed eksisterende el-kabel.
Linjeføringen er tilrettet således at den ikke båndlægger de planlagte udstykninger på arealet.

337

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(142) Vesterdal Efterskole - ikke beliggende inden for
Gasledningen vil have en sikkerhedszone, der udgøres af en 40 m bredt bælte omkring
projektområdet, men udviser bekymring for at evt.
gasrørets midte. Her må der ikke opføres bygninger, hvor der skal opholde sig mennesker. En
sikkerhedsafstande til gasledningen kan berøre fremtidigt byggeri
konkret placering af det påtænkte byggeprojekt vil gøre det nemmere at tilpasse linjeføringen
hvilket kan have betydning for efterskolens fremtidige drift.
i forhold til ejers ønske.
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338

(146) Ønsker gasledningen placeret med de størst mulige hensyn,
så den ikke udgør en barriere for de fremtidige muligheder for
Ønske om hensyn til fremtidige muligheder for anvendelse af jorden til erhvervsformål vil
anvendelse af jorden til erhvervsformål, da en del af arealet inden
blive medtaget i den endelige tilpasning af projektet.
for projektområdet er udpeget som perspektivområde for
fremtidig erhvervsudvikling af Kolding Kommune.

339

(155) En virksomhed i udvikling og de har aktuelle byggeplaner der ligger byggeansøgninger hos Næstved Kommune til nyt
værksted/servicebygning som vil være beliggende i udkanten at
projektområdet. Vil gerne på et senere tidspunkt kunne udvide
mod nord, ca. 50-100 m fra nuværende nordligste punkt med en
ny ladebygning eller kornsiloer - dette ønskes der taget hensyn til
ved den endelige placering af gasledningen.

340

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(159) Det betinges at ledningen placeres således at den ikke er til
Gasledningen vil have en sikkerhedszone, der udgøres af en 40 m bredt bælte omkring
hinder for fremtidige placeringer af nye bygninger, det være sig
gasrørets midte. Her må der ikke opføres bygninger, hvor der skal opholde sig mennesker. En
såvel driftsbygninger som mulige fremtidige placeringer at boliger.
konkret placering af det påtænkte byggeprojekt vil gøre det nemmere at tilpasse linjeføringen
Ikke noget konkret igangværende.
i forhold til ejers ønske.

341

(162 og 35) Urolig for udvidelsesmuligheder hvis der bliver lagt en
ledning i nærhed af gartneriet. Ledningen vil gøre det umuligt at
udvide i forlængelse af eksisterende bygninger. Har desuden
planlagt og dimensioneret en varmeledning fra eksisterende
afdeling til nyt kedelrum med kedler - koster min. 4 mio plus
selvstændige akkumuleringstanke. Der vil også være øgede
omkostninger hvis udvdidelse ikke kan ske i sammenhæng med
eksisterende bygninger. Eneste mulighed for udvidelse er mod
nord, da der er vej mod vest og syd og skov mod øst.

Høringssvaret medfører ændring af projektområdet for etablering af gasledningen.
Ændringen af projektområde og linjeføringen vil blive fremlagt i 2. off. fase.
De konkrete oplysninger om det opførte drivhus vil indgå i tilpasningen af gasledningen forløb
og projektområdets udstrækning i forbindelse med afgræsningen af projektet.

342

(166) Anmoder om at der holdes en behøring afstand til
driftsbygninger, således at gasledningen ikke begrænser de
enkelte landbrugs udviklingsmuligheder såvel nu som på sigt.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Ejers ønske om en behørig afstand til eksisterende driftsbygninger vil blive medtaget i den
endelige tilpasning af projektet.

343

(167) Bekymring for mulighederne for udvidelse med bygninger
eller evt. udplantning af træer hvis deres grund kommer til at ligge
inden for sikkerhedszonen. Har desuden indgået en bindende
aftale om beplantning i skel rundt om ejendommen samt
etablering af sø - foto hvor dette er indtegnet er medsendt i
høringssvar.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Ejers bekymring for begrænsning i udvidelsesmuligheder samt sin bindende aftale med
skovdyrkerne om udplantning af læbælte vil blive medtaget i den endelige tilpasning af
projektet.

362

363

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der ikke foreligger konkrete tilladelser til fremtidig bebyggelse på matriklen
(landzonetilladelse, byggetilladelse etc.). Den planlagte linjeføring ligger cirka 100 meter fra
nærmeste bygning. Oplysningerne indgår i forbindelse med anlæg af Baltic Pipe gasledningen forhandlinger og ekspropriation.
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344

(168) Bekymret for fremtidgie udvidelsesmuligheder hvis
lednignen etableres.

Ejers bekymring vil blive medtagets i den endelige tilpasning af projektet. Konkrete
byggeplaner gør det nemmere at udvise hensyn ved placering af ledningen.

345

Det kommer an på hvor læskuret ønskes opført. Der vil være en sikkerhedszone, som udgøres
(170) Vil gerne opføre et læskur til sine heste - vil den kommende af et 40 m bredt bælte omkring gasrørets midte, hvor der ikke må opføres bygninger, hvor der
gasledning forhindre dette?
skal opholde sig mennesker, herunder staldbygninger.
Ejers ønske om opførelse af et læskur vil blive medtagte i den endelige tilpasning af projektet.

346

(174) Hvis ledningen etableres, vil det så stadig være muligt at
opføre en enkelt bolig ved siden af ejeres virksomhed?

Det kommer an på hvor boligen påtænkes opført i forhold til ledningens endelige placering.
Ejers ønske om opførelse af en bygning vil blive medtaget i den endelige tilpasning af
projektet.

(70) Vil arealerne fremadrettet være begrænset i forhold til
skovrejsning og beplantning?

Når der etableres en gasledning på ens jord bliver der tinglyst et servitutbælte på 10 m bredte
omkring gasrørets midte. Inden for dette areal er det ikke tilladt at plante træer med
dybdegående rødder uden tilladelse fra Energinet.

9
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Begrænsninger på
areal

348

(103) Ønsker ikke ledning på deres ejendom, da det begrænser
Den rådighedsret som lodsejer dokumenteret taber ved eventuel anlæg af Baltic Pipe
den udplantning af skov, som de har til hensigt. Begrænser
gasledningen vil blive fuldt kompenseret i forbindelse med rettighedserhvervelser ved
ligeledes muligheder for at sælge jorden fra til erhverv, og tvinger
ekspropriation
ejer til at anvende jorden til landbrug fremadrettet.

349 Matrikelgrænser

(6) Lodsejer oplyser, at matrikelgrænser ikke er korrekt optegnet i Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
det af Energinet fremsendte materiale. Vedlagt høringssvaret er konkrete oplsyninger om fejl i de angivne matrikelgrænser vil blive undersøgt og tilpasset, så
kort med korrekt indtegnede matrikelgrænser.
de fremgår korrekt.

372

373

Generel drift af
350
ejendom

374

C

Resumé

(34) Hvilken betydning vil se udlagte sikkerhedszoner have for
ejendommens fremtidige drift? Hvor stort et areal vil blive
påvirket? Hvor længe og hvornår vil arbejdet stå på?

Når du har en gasledning i din jord, er der tinglyst et servitutbælte. Servitutbæltet er et 10 m
bredt bælte omkring gasrørets midte (5 meter på hver side af gasledningen). Inden for dette
areal er det ikke tilladt at:
• bearbejde jorden dybere end 60cm
• foretage gravearbejder uden tilladelse fra Energinet
• plante træer med dybtgående rødder uden tilladelse fra Energinet
• foretage nogen form for bebyggelse
• placere hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm
• bruge området til andet, som kan skade gasledningen.
Sikkerhedszonen er et 40 m bredt bælte omkring gasrørets midte. Her må der ikke opføres
bygninger, hvor der skal opholde sig mennesker, dvs. hverken boliger eller arbejdsrum som fx
drivhuse og staldbygninger er tilladt.
Anlægsarbejdet er planlagt til at stå på i 2020-2021 - præcis hvornår det vil være på den
pågældende ejendom kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Rørene ankommer på
lastbiler og har en længde på 16 m og en diameter på 80-105 m - rørene svejses sammen og
det tager 2-3 måneder at færdiggøre en enkelt strækning.
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(40) Udtrykker behov for ubesværet tranportforhold mellem sine
ejendomme under anlægsarbejdet.
(67) Hvor rørføringen påvirker adgangsforhold og fri
bevægelighed for den enkelte produktionsejendom skal der i
anlægsfasen sikres solide transportveje og adgangsforholdene må
ikke forringes. Tæt dialog og og grundig information fremmer
samarbejdet.
(74) Gefion Landbrugsforening: Ønsker en uvildig undersøgelse af
anlægsarbejdets konsekvenser for markernes udbytte, da
erfaringer siger at der kan være tab på op til 25 % i en periode på
op til 10 år. Ønsker egentlige forsøg, der understøtter
vurderingerne.
Belysning af om der sker en varmepåvirkning fra ledningen og i
hvilket omfang.
Ønsker uvildig undersøgelse af arealernes beskaffenhed.

D

Forslag/konsekvens
I god tid før anlægsarbejdet går i gang, besøger en repræsentant fra Energinet hver enkelt
grundejer for at drøfte de særlige forhold, der gør sig gældende på ejendommen, så vi kan
tage de nødvendige hensyn, aftale adgangsveje m.m.
I god tid før anlægsarbejdet går i gang, besøger en repræsentant fra Energinet hver enkelt
grundejer for at drøfte de særlige forhold, der gør sig gældende på ejendommen, så vi kan
tage de nødvendige hensyn, aftale adgangsveje m.m.

Det fremførte ønske vurderes at ligge udenfor miljøvurderingens rammer for det konkrete
projekt.

354

(111) Der gøres opmærksom på at der i anlægsperioden tages de
nødvendige hensyn til sikring af adgangsforhold til mine
I god tid før anlægsarbejdet går i gang, besøger en repræsentant fra Energinet hver enkelt
markarealer, der under anlægsarbejdet ellers kan blive afskåret og grundejer for at drøfte de særlige forhold, der gør sig gældende på ejendommen, så vi kan
at Energinet er opmærksom på at sikre adgangen til at kunne
tage de nødvendige hensyn, aftale adgangsveje m.m.
høste korn- og specialafgrøder på det optimale høsttidspunkt.

355

(118) uklar præcis hvilke rådighedsindskrænkninger etablering af
ledningern giver i forhold til skovdrift på ejendommen.

Når der etableres en gasledning på ens jord bliver der tinglyst et servitutbælte på 10 m bredte
omkring gasrørets midte. Inden for dette areal er det ikke tilladt at plante træer med
dybdegående rødder uden tilladelse fra Energinet.

356

(153) Dyrkningsmæssig set så er vor erfaring fra Naturgas ledning,
som blev nedgravet i 1980-erne, at udbyttetabet ligger mellem 1050% selv nu 40 år efter! Udbyttetabet er meget varierende
afhængig af afgrøde; fx i kartofler, som er vor højværdiafgrøde,
har vi store udfordringer med skindfinish med deraf følgende tab
af indtjening. I hvede kan vi på udbyttekort fra mejetærsker se, at
udbyttet ligger mellem 5-20% lavere end i den øvrige mark.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i er periode på 5 år
efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de
rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab
skyldes ledningens tilstedeværelse.
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(178) Gasledningen fjerne mulighed for gyllesamarbejde via
højtryks gylleledning som er påtænkt at skulle være anlagt fra
bedriftsbygninger til skel ved midten af det samlede mark areal.
Dette er en stor forringelse af Landbrugets udviklingsmulighed og
indtægtsgrundlag.
Gener af eventuelle splejsebrønde til gasledningen kan ikke
vurderes pt. men kan give yderligere gener i driften og en
økonomisk udgift.
Anlægsfasen vil kunne give landbruget store gener af økonomisk
karakter pga. ekstra behov for rådgivning mht. overholdelse af
markplan, gødningsplan og lovgivning mm.
Anlægsfasen vil kunne give i belastning ved planlægning af den
daglige drift, ekstra kørsel og ændrede markspor.
Anlægsfasen vil i jagtsæson forringe den økonomiske værdi af
jagtrettigheder, da ca. 90% landbrugsarealet ligger i tracéet eller
indenfor 500 m.
(106) Er det forsvarligt at grave så stor en gasledning på særlig
følsom landbrugsjord (SFL)?
Hvad sker der med jordlagene når de ikke indeholder særlig
meget ler?

357

381

358 Diverse
382

D
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Der ydes kompensation for den ekstra omkostning ejer har haft til landbrugsrådgiver i
forbindelse med bødvendige ændringer i støtteordninger mm.
Når anlægsarbejderne er udført ydes der desuden erstatning for afgrødetab, midlertidige
ulemper, herunder tab af jagtindtægt under anlægsarbejdet, beplantning mm. Beløbet for
sådanne erstatninger indgås som udgangspunkt mellem Energinet og den berørte part.
Såfrem der ikke kan opnås enighed kan eksporpriationskommissionen fastsætte beløbets
størrelse.

Baltic Pipe Project anlæg, drift og afvikling vil ikke få betydning for de rejste problemstillinger

Socioøkonomiske
forhold

383

Værdiforringelse af
ejendom
359 herunder også
bekymring for
lånemuligheder mm.

En række af de indkomne høringssvar omhandler lodsejere,
borgere og parters bekymring for fremtidig værdiforringelse af
deres ejendom, begrænsede muligheder for at optage lån mm.
som følge af etablering af en gasledning- eller anlæg på eller i
nærheden af deres bolig (17, 28, 32, 34, 68, 69, 70, 81, 87, 90, 91,
94, 103, 105, 113, 121, 122, 131, 138, 151, 155, 161, 164, 167, 169,
170, 173, 178). Størstedelen af disse høringssvar kommer fra folk i
området omkring kompressorstationen.

Det er ekspropriationskommissionen, der vurdere den enkelte borgers økonomiske tab, og
derved ret til erstatning. Det er således kommissonen, der foretager den endelige vurdering
af ejers tab på ejendommen. Den generelle retspraksis indeholder ikke
erstatingsbestemmelser for naboretlige forhold - det betyder, at naboer som udgangspunkt
ikke ydes erstatning, selvom de måtte føle sig generet af et opført teknisk anlæg, som fx
kompressorstationen. Der vil således kun være grundlag for at yde kompensation, såfremt det
vurderes, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. en konkret vurdering af den faktiske
visuelle påvirkning og evt. støjmæssige gener vil som regl først kunne blive gennemført efter
anlægget er taget i drift.

Konflikt med planlagt
byudvikling

(24) Ejers ejendom er udlagt til boligbebyggelse. Ejer mener at
projektet vil umuliggøre byudviklingen, i det omfang, at
sikkerhedszonen på 200 m fra gasledningen strækker sing ind over
hans ejendom.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i kategorien " Class loc. 3" og dermed ikke vil medføre nogen
begræsninger på byudviklingen indenfor de planlagte rammer vedrørende det omtalte
område ved Middelfart. Oplysningerne om fremtidig planlægning inddrages i MKR.
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(26) Såfremt gasledningen føres i land ved Skrillinge strand ved
Middelfart rammer man direkte ind i et af kommunens
højværdiområder for fremtidig bosætning. Afhængig af endelig
placering og afstandskrav kommer man nemt til at begrænse de
attraktive byggegrunde.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges mere end 100 meter fra matrikelskel. Gasledningen etableres i
kategorien " Class loc. 3" og dermed ikke vil medføre nogen begræsninger på byudviklingen
indenfor de planlagte rammer vedrørende det omtalte område. De konkrete oplysninger om
ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel tilpasning af projektet,
der fremlægges i 2. offentlighedsfase.
Oplysningerne om fremtidig planlægning inddrages i MKR.

(45) Middelfart Kommune: Projektområdet for gasledningen
grænser op til et planlagt byudviklingsområde (markeret på
medsendt kort) og sikkerhedszonen kan medføre restriktioner og
begrænsninger for udnyttelse af området til beboelse.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i kategorien " Class loc. 3" og dermed ikke vil medføre nogen
begræsninger på byudviklingen indenfor de planlagte rammer vedrørende det omtalte
område. De konkrete oplysninger om ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i
en eventuel tilpasning af projektet, der fremlægges i 2. offentlighedsfase.
Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget kommuneplan vil som udgangspunkt ikke
blive begrænset af ledningens placering.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

363

(49) Tommerup Fjernvarme: Gasledningens linjeføringen vil
forhindre planlagt byudvikling.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
linjeføringen ligger udenfor matrikelskel for det område, hvorpå Tommerup Fjernvarme
ønkser fremtidig udvikling.
Oplysningerne om fremtidig planlægning inddrages i MKR.

364

(52) Linjeføringen konflikter med et område, der af Kolding
Kommune er udpeget til byudvikling og begrænser desuden ejers
mulighed for at virkeliggøre denne byudvikling på sine arealer.
Foretrækker således en mere sydlig linje, der ikke konflikter med
byudviklingsplanerne.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, som ikke båndlægger byudviklingen indenfor de
planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget kommuneplan vil som
udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. De konkrete oplysninger om
ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel tilpasning af projektet,
der fremlægges i 2. offentlighedsfase.

365

(54) Projektområdet konflikter med en planlagt tracé for en
omfartsvej syd om Vonsild og Dalby. Det er endvidere planlagt at
arealerne mellem Vonsild by og omfartsvejen skal udnyttes til
byudvikling. Den nordlige placering af gaslednignen konflikter
med dette. Foreslår således en placering så langt mod syd som
muligt.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
to projekter koordineres (Baltic Pipe og omfartsvejen), for derved at forhindre at traceet
konflikter med omfartsfartsvejen.
Oplysningerne om den kommende omfartsvej inddrages i MKR.

(57) Begge matrikeler ligger bynært og med godt potentiale til at
indgå i fremtidig byudvikling både for Gamborg og Middelfart.

De konkrete oplysninger om de pågældene matriklers potenitale for at indgår i fremtidige
byudvikling vil blive medtaget i en eventuel tilpasning af projektet, der fremlægges i 2.
offentligehedsfase. Byudviklingsområder, der er medtaget i vedtaget kommuneplan vil som
udgangspunkt ikke blive begrænset at ledningens placering. Det forsøges ligeledes at undgå
begrænsning af potentielle områder, der ikke er omfattet af kommuneplan, men dette kan
ikke garanteres.
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367

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(58) Matriklen er beliggende inden for kommuneplanens
rørledningen anlægges i en klassekategori, og i en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
afgrænsning for Davinde landsby og med potentiale for opførsel af
indenfor de planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget
flere boliger. Denne matrikel gennemskæres af projektområdet.
kommuneplan vil som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering.

368

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(89) Odense Kommune: Konflikt i forhold til kommende
rørledningen anlægges i en klassekategori, og i en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
byudviklingsprojekter - nærmeste byvækstområder er beliggende indenfor de planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget
nord for Bellinge.
kommuneplan vil som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

369

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, og i en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
indenfor de planlagte rammer. Minimumsafstanden mellem gasledningen og bebyggelse
(95) Linjeføring gennem et bynært område, hvor mulighederne for
afhænger af flere forskellige faktorer. Når linjeføringen for gasledningen placeres i nærhed af
at udvide med ny bebyggelse umuliggøres, pga. afstandskravet på
områder med planlagt byudvikling , tages der højde for dette ved at tilpasse stålets tykkelse
200 m - hvorfor ikke vende kravet om og placere ledningen min
og rørets diameter. På Baltic pipe ledningen forventes minimumsafstanden til bygninger
200 fra byudviklingsområdet? (Bellinge)
beregnet til ophold for mennekser at variere mellem 20 m og 90 m. Ledningen konflikter
således ikke med byudviklingsområdet ved Bellinge.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

370

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(137) Slagelse Kommune: Oplyser at linjeføringen for ledningen
rørledningen anlægges i en klassekategori, som ikke båndlægger byudviklingen indenfor de
berører eller tangerer kommuneplangta byudviklingsområder ved planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i den vedtagne kommuneplan vil
Kelstrup, Hejninge, Gerlev, Sludstrup og bjærup. Kommunen
som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. De konkrete oplysninger om
ønsker at indgå i dialog om at placere ledningen, således at den
ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel tilpasning af projektet,
ikke konflikter med disse områder.
der fremlægges i 2. offentlighedsfase.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

371

(139) Ejer har igangsat en langsigtet plan om at udstykke lige
netop dette stykke jord som indgår i projektområdet til
boligområde. Området er valgt p.g.a. den fantastiske udsigt,
beliggenhed i forhold til byen og dennes faciliteter i form af
idrætshaller m.m samt fordelen ved at starte med at bygge de to
byer, Tommerup og Tommerup St., sammen.

392

393

394

395

396

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, og i en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
indenfor det omtalte område. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget
kommuneplan vil som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. I det
konkrete tilfælde er der ikke fremført konkrete planer for området i form af
kommuneplantillæg, byggetilladelser mv.
Oplysningerne om fremtidig planlægning inddrages i MKR.
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(143) Assens Kommune: Linjeføringen konflikter med
byudviklingsområder ved Tommerup st. og Tommerup.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, og en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
indenfor de planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget
kommuneplan vil som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. De
konkrete oplysninger om ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel
tilpasning af projektet, der fremlægges i 2. offentlighedsfase.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

(145) Ønsker at der udvises hensyn til udvikling mellem byerne
Tommerup St. og Tommerup hvor der bl.a. påtænkes nye
udstykninger af grunde, stiforbindelser mm. I høringssvaret er
vedlagt et kort med lokalområdets interesseområder.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, og en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
indenfor de planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget
kommuneplan vil som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. De
konkrete oplysninger om ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel
tilpasning af projektet, der fremlægges i 2. offentlighedsfase. Oplysningerne om fremtidig
byplanlægning inddrages i MKR.

374

(154) Arealet vest for Moshusevej er det eneste sted i Sdr.
Stendrup, hvor der kan udstykkes attraktive grunde og netop
dette aeal er af Kolding Kommune udtænkt til udstykning. Dette
er af afgørende betydning for at tiltrække nye beboere til
landsbyen.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, og i en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
indenfor de planlagte rammer.
Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget kommuneplan vil som udgangspunkt ikke
blive begrænset af ledningens placering. Afstanden fra gasledningens nuværende placering til
kanten af det planlagte boligområde (plannr.: 0941.B4) er omkring 50 meter. Oplysningerne
om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

375

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
(160) Den nordlige linjeføring ved Kolding vil i høj grad hindre
rørledningen anlægges i en klassekategori, som ikke båndlægger byudviklingen indenfor de
udviklingen af Vonsild-Dalby området ligesom de mindre
planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget kommuneplan vil som
lokalsamfund Agtrup-Bjert og længere mod øst ved Sdr. Bjert vil udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. De konkrete oplysninger om
blive påvirkede. Udviklingaf disse områder er planlagt og vil sirkes ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel tilpasning af projektet,
såfremt ledningen placeres længere mod syd.
der fremlægges i 2. offentlighedsfase.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.
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(187) Kolding Kommune: Der er byudviklingsmuligheder sydøst for
Vonsild. Der er planer om byudvikling ned mod ny omfartsvej, der
er arealreserveret i Kommuneplan 2017. I den sydvestlige ende af
den planlagte omfartsvej har Vejdirektoratet anlagt nye
tilkørselsramper til E45 motorvejen,
hvor de mødes. Kolding Kommune ved endnu ikke om området
bliver udlagt til bolig eller erhverv eller en kombination, men det
vigtigt at gasledningens placering ikke hindrer
byudviklingsmuligheder.
Generelt er det vigtigt at gasledningen placeres syd for den
fremtidige omfartsvej.
Der er ligeledes byudviklingsmuligheder ved Sønder Bjert og
Sønder Stenderup – disse byudviklingsinteresser vil være i konflikt
med Energinets nordligste linjeføring syd om disse bysamfund.
I forhold til Sønder Stenderup er der udfordringer med begge
linjeføringer.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, som ikke båndlægger byudviklingen indenfor de
planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er medtaget i vedtaget kommuneplan vil som
udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. De konkrete oplysninger om
ledningens konflikt med et byudviklingsområde indgår i en eventuel tilpasning af projektet,
der fremlægges i 2. offentlighedsfase.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

377

(189) Brylle Lokalråd: Brylle by vokser mod nord, og vil derfor,
uhensigtsmæssigt begrænses af gasledningens foreslåede
linjeføring, som er på arealet mellem Brylle by og Render by.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
rørledningen anlægges i en klassekategori, og i en afstand som ikke båndlægger byudviklingen
indenfor de planlagte rammer. Byudviklingsområder, som er omfattet af kommuneplanen, vil
som udgangspunkt ikke blive begrænset af ledningens placering. Projektområdet konflikter
ikke på nuværende tidspunkt med vedtagne kommuneplaner i området.
Oplysningerne om fremtidig byplanlægning inddrages i MKR.

378

(7) Oplyser, at Næstved Kommune påtænker at bruge en del af
det angivne område til opsætning af vindmøller - VVM er
gennemført og politisk behandling er forestående i nær fremtid.
Link til projeketet findes i høringssvaret.
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379

404

Konflikt med
vindmølleprojekter

(19) Wind Estate: Vindmølleprojekt med 6-10 vindmøller ved
Nybro Gasværk. Såfremt modtagerterminalen sammenbygges
med den eksisterende terminal kan vindmølleparken etableres
uden at konflikte med udvidelsen, men hvis modtagerterminalen
skal udvides er der en mulig konflikt mellem terminalen og de to
midterste vindmøller. Mulig konflikt er indtegnet på kort vedlagt
høringgsvaret.

Høringssvaret giver ikke anledning til af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Energinet
gennemfører en koordinering med Wind Estate i forbindelse med udarbejdelse af MKR og
som forberedelse af anlæg således det sikres at eventuelt opstillede vindmøller overholder
sikkerhedsafstand til en mulig udvidelse af modtageterminalen ved Nybro.
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(124) Linjeføringen for gasledningen kolliderer med et plalagt
vindmølleprojekt. Ejendommen er i henhold til regionsplanen
beliggende i et områder der er udpeget til vindmølleområde.

381

(141) Næstved Kommune: der er udpeget et vindmølleområde
ved el-tracéet ved Fensmark. Vindmølleområdet kan ses på
webkort.naestved.dk under kommuneplanrammer.

382

(160) Der er i øjeblikket forhandlinger i gang med et
vindmøllefirma om opstilling af flere vindmøller til erstatning af de
tre vindmøller der i dag findes i området. Såfremt den nordlige
linjeføring ved Kolding vælges vil den gå igennem det højeste af
ejendommen og dermed også nedsætte muligheden for at få en
rentabel placering af vindmøllerne. Foretrækker derfor den
sydlige placering - og gerne endnu sydligere endnu.

405

406

407

383

Krydsning af
råstofområde

(8) Oplyser, at der er gravet råstoffer på matrikel. Hvis ledning
placeres her vil der kræves erstatning for de råstoffer der ikke kan
udnyttes.

408

384

(12) Kommer gasledningen til at krydse det område hvor der i dag
graves råstoffer kræver ejer erstatning for tabt indtægt supplerende til høringssvar (8).

385

(69) Området er beliggende lige op til Tarup-Davinde grusgravene
og kan forventes at blive inddraget i råstofindvinding inden for en
overskuelig fremtid. Projektet vil sætte en begrænsning for dette.

386

(70) Området er beliggende lige op til Tarup-Davinde grusgravene
og kan forventes at blive inddraget i råstofindvinding inden for en
overskuelig fremtid. Projektet vil sætte en begrænsning for dette.

409

410

411

D

Forslag/konsekvens
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
der ikke foreligger konkrete planer om etablering af vindmøller, indenfor
projektafgrænsningen. Oplysning om det formodede vindmølleprojekt, tages med videre i
processen for projektet.
Høringssvaret har givet anledning til genovervejelser af projektafgrænsningen for kabeltraceet
for elledningen til Fensmark. Området kolliderer med vindmølleområdet , er omfattet af plan
nr.: 3 T2, Vindmøller Fensmark/Holme-Olstrup, giver mulighed for opsætning af 3 vindmøller,
højde 125 meterAfstand fra vindmølleområde til projektområdet for gasledningen er ca 400
meter.
Høringssvaret har givet anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, da
her står 3 x vindmøller, heraf en indenfor projektgrænsen. Ejer oplyser om planer for
udskiftning af møllerne. Tracéet er ændret således der skabes større afstand til nærmeste
vindmølle (Afst. efterfølgende ca. 150 meter mellem rør og mølle)Gasledningen båndlægger
mulighederne for valg af møller. Oplysningen inddrages i den videre proces om placering af
linjeføringen.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
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Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
(85) Mark 10-0 Møllemarken har stor forekomst af grus, og der er pågældende område.
ansøgt om optagelse som råstofindvindingsområde. Ønsker
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
ledning uden om dette område (enten mod syd eller nord) og vil Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
kræve erstatning for tabt indtjeneste hvis den alligevel krydser.
vurderes at dække ejers tab.
Ejers ønske om at føre ledningen uden om dette område medtages i den endelige tilpasning
af projektet.

388

(89) Odense Kommune: Ledningen er placeret lige op ad et
råstofområde ved Dahlsvej omkranset af råstofinteresseområde der forventes stor graveaktivitet i dette område i mange år
fremad. Traceet krydser desuden igennem et graveområde, hvor
der i dag ligger en stor sø i Faaborg Midtfyn Kommune.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
fremførte oplysninger inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af projektetes
påvirkning på råstofindvindingen i det pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.

389

(118) I den nordvestlige del af matriklen er der aktuelle og
pågående undersøgelser i samarbejde med NCC Råstoffer for en
fremtidig til indvendig af en større grusforekomst, og det er
ønsket, at man ved fastlæggelsen af det endelige tracé vil søge at
friholde dette areal for begrænsninger efter nærmere aftale med
lodsejer og dennes rådgiver.

MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.

390

(129) Matriklen er angivet som interesseområde for sand, grus og
sten. Det fremgår af vedlagte kortbilag, at der er tilladelse til
erhvervsmæssig udvinding af disse råstoffer på nærtliggende
matrikler, hvorfor det med rimelighed kan forventes, at lignende
tilladelse vil kunne opstå på den omtalte matrikel.

391

(153) Området er udpeget som mulig råstofindvindingsområde.
Baltic Pipe projektet vil give en begrænsning heraf, derfor vil en
erstatning skulle tage hensyn til tabet af den eventuelle
råstofindvindings-mulighed.

392

(179) I 2011 gav Region Syddanmark tilladelse til at udlægge et
råstofgraveområde nord for Bramstrup Avlsgård.

413

414

415

416

417

D

Resumé

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
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393

(183) Projektet er i konflikt med råstofinteresser ved Frijsenborg
og Wedelsborg.

418

394

(187) Kolding Kommune: Naturgasledningen krydser et planlagt
råstofområde ved Lejrskov. Miljøkonsekvensrapporten skal
omfatte en vurdering af indvirkning på ressourceeffektiviteten.

419

395 Fibernet
420

396
421

397 Fiskeri

422

398

423

(7) Foreslår, såfremt det er muligt, at der føres fibernet med når
ledningen nedgraves - dette vil være til glæde for omkringliggende
huse og erhvervsvirksomheder.
(117) Faxe Kommune: der skal etableres et trækrør til
fiberforbindelse på tværs af landet langs gasledningen, således at
der skabes mulihged for at borgere kommunalt og regionalt kan
tilsluttes fiberforbindelsen.

D

Forslag/konsekvens
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
MKR vil omfatte en vurdering af projektetes påvirkning på råstofindvindingen i det
pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
fremførte oplysninger inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af projektetes
påvirkning på råstofindvindingen i det pågældende område.
Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret.
Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning, som udgøres af et engangsbeløb, som
vurderes at dække ejers tab.
Der er på nuværende tidsunkt overvejelser omkring muligheden for at lægge et fiberkabel
med, når gasledningen etableres. Det er dog ikke muligt at stille garanti for at dette bliver
aktuelt.
Der er på nuværende tidsunkt overvejelser omkring muligheden for at lægge et fiberkabel
med, når gasledningen etableres. Det er dog ikke muligt at stille garanti for at dette bliver
aktuelt.

(29) Stort projekt, der vil få betydelig indflydelse på fiskeriet.
Bekymring for zoner omkring røret med firskeriforbud. Med
mindre, at der er særdeles stærke argumenter for at forbyde
fiskeri på strækningen, bør det være et krav at ledningen
anlægges på en måde, der sikrer fortsat fiskeri. VVM redegørelsen
bør belyse den linejføring med mindst påvirkning for fiskeriet.
Gener under anlægsfasen.

Der er fokus på projektets påvirkning af fiskeri i de danske farvande. Som en del af MKR vil der
blive foretaget en vurdering de konkrete påvirkninger som projektet vil have på fiskeriet og de
gener som anlægsarbejdet kan medføre. Der søges at finde en endelige linjeføring der har
færrest mulige negative konsekvenser for fiskeriet. Vurderingerne vil hovedsageligt være
baseret på eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret ny viden der indsamles som en del af
projektet.

(38) Bekymring for projektets påvirkning af fiskeriet i den vestlige
østersø - trawl. Evt. nedgravning og sikring af ledningen så fiskeri
kan fortsætte. Desuden påvirkning af bundgarnsfiskeri. Evt.
erstratning for tab af fiskeri jf. fiskeriloven.

Der er fokus på projektets påvirkning af fiskeri i de danske farvande. Som en del af MKR vil der
blive foretaget en vurdering de konkrete påvirkninger som projektet vil have på fiskeriet og de
gener som anlægsarbejdet kan medføre. Der søges at finde en endelige linjeføring der har
færrest mulige negative konsekvenser for fiskeriet. Vurderingerne vil hovedsageligt være
baseret på eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret ny viden der indsamles som en del af
projektet.
Som en del af MKR vil der ligeledes blive lavet en vurdering af de evt. økonomiske tab som
ledningens tilstedeværelse kan medføre.
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(55) Bekymring for påvirkning af fiskeri i Lillebælt, hvor særligt
bundgarnsfiskeri udgør en stor del af erhvervsfiskeriet. Kort med
fiskernes registrerede bundgarn er vedhæftet høringssvar.
Desuden er der markeret et forslag til alternativ placering. Evt.
erstatning for tab af fiskeri jf. fiskeriloven.

399

424

Forslag/konsekvens
Der er fokus på projektets påvirkning af fiskeri i de danske farvande. Som en del af MKR vil der
blive foretaget en vurdering de konkrete påvirkninger som projektet vil have på fiskeriet og de
gener som anlægsarbejdet kan medføre. Der søges at finde en endelige linjeføring der har
færrest mulige negative konsekvenser for fiskeriet. Vurderingerne vil hovedsageligt være
baseret på eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret ny viden der indsamles som en del af
projektet.
Som en del af MKR vil der ligeledes blive lavet en vurdering af de evt. økonomiske tab som
ledningens tilstedeværelse kan medføre.

400

(174) Ledningen vil have en afgørende betydning for
bundgarnsfiskeri i Lillebælt

Der er fokus på projektets påvirkning af fiskeri i de danske farvande. Som en del af MKR vil der
blive foretaget en vurdering de konkrete påvirkninger som projektet vil have på fiskeriet og de
gener som anlægsarbejdet kan medføre. Der søges at finde en endelige linjeføring der har
færrest mulige negative konsekvenser for fiskeriet. Vurderingerne vil hovedsageligt være
baseret på eksisterende tilgængelig viden evt. suppleret ny viden der indsamles som en del af
projektet.

401 Campingpladsen

(44) Bekymring for at en evt. anlægsperiode i sommerhalvåret og
dermed vil have en væsentlig påvirkning på besøgantallet og
indtægter. Desuden bekymring for rådighedsindskrænkning og
dermed begrænsninger for fremtidige udvidelser.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektetafgrænsningen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. De fremførte oplysninger inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af
Baltic Pipe Projects mulige indvirkning på Campingpladsens socioøkonomiske forhold, og
bidrager i forbindelse med afgræsningen af miljøvurderingen.

425

426

402
427

D

Samfundsøkonomisk
betydning

Der er lavet forstudier for med formål at give et indtryk af efterspørgslen for ledningen i
(105) Bekymring for hvad dette projekt vil koste kommuner og stat
Danmark. Disse studier er suppleret med en udbudsrunde i 2017, som har påvist at
rent samfundsøkonomisk.
rørledningen vil blive brugt i et omfang der sikrer tilstrækkelig efterspørgsel på Baltic Pipe.
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(106) Er det korrekt, at gasledningen fortrinsvist bygges som en
"gas-motorvej" fra Norge til Polen idet det danske og svenske
behov for naturgas er dækket?
Hvordan kan de danske myndigheder forsvare, at danske
skatteydere skal betale 7 mia for et norsk/polsk projekt usandsynligt at samme beløb kan indtjenes på transportudgifter.
Er prisen udregnet efter at det kun er vejen som underskydes, så
fredede områder og natur må gennemgraves?
Hvor mange år tror man at Norge kan levere gas til Europipe II når
mængden forøges? Hvor mange naturgaskunder er der i Danmark,
der kan få gavn af lavere transportudgifter?
Hvorfor tynge danske skatteydere når den eksisterende Europipe
II går fra Kårstø v Stavanger i Norge til Dornum i nord Tyskland og
er forbundet til NETRA rørledningen som går øst på?
Vil det ikke være billigere at koble sig på NETRA rørledningen og
grave over landjord til Polen?
Er det ikke en fælles Europæisk sag at hjælpe Polen med at løsrive
sig fra det Russiske gasmarked?
Hvorfor påtager et lille land som Danmark sig denne opgave når et
stort land som Tyskland allerede har en eksisterende gasledning?
Energinet inddrager dansk lovgivning vedr. almenvellet, men reelt
set er det vel kun Norge og Polen der får noget positivt ud af
projektet inden for de 15 år der er tilsagn til kontrakt?
Er man sikker på at baltic Pipe projektet kan skubbes ind under
den danske grundlovs § 73?
Energinet sidestiller Baltic Pipe med et infrastrukturprojekt - tror i
den holder i retten?
Hvis det kun drejer sig om Dansk infrastruktur, altså nuværende
(112) Vejdirektoratet: opfordrer til, at det belyses, hvorvidt den
nye gasledning vil fordyre, besværliggøre eller på anden måde
have indflydelse på udvidelse af eksisterende statsveje samt anlæg
af nye statsveje. Vejdirektoratet ønsker, at der i en sådan eventuel
belysning især redegøres for om udvidelser eller nyanlæg af
statsveje kan fordyres, besværliggøres eller umuliggøres på grund
af de sikkerhedsmæssige forhold, der er knyttet til et vejanlægs
nærhed til gasledningen.
I høringssvaret er kendte vejkrydsninger listet op.

403

428

404

429
430

405

(131) Bekymring for hvad projektet vil koste kommune og stat
samfundsøkonimisk.

D

Forslag/konsekvens

De rejste spørgsmål vil hvor relevant i forhold til miljøvurderingen af Baltic Pipe Projekt blive
besvaret i miljøkonsekvensrapporteringen.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Oplysningerne inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af de to projekteters kumulativ
effekt og herunder også mulige begrænsninger for arealanvendelsen i øvrigt i relation til
sikkerhedsmæssige forhold (class location). De fremførte ønsker vil indgå i afgræsningen af
miljøvurderingen for Baltic Pipe Project. Derudover vil der være fokus på, i videst mulige
omfang, at koordinere anlægsfasen af de to projekter.

Projektet baseres på en godkendt business case som er baseret på en positiv gevinst af
projektet for det danske samfund.
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406

431

(174) Er der korrekt forstået at Danmark ville kunne leve foruden
denne gasledning i takt med Naturgas udfases?

407
432
433

D

De rejste spørgsmål vil hvor relevant i forhold til miljøvurderingen af Baltic Pipe Projekt blive
besvaret i miljøkonsekvensrapporteringen.

Andet
Opbevaring af dyr
408
under anlæg

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete problemstillinger i forhold til opstaldning/ophold af dyr under anlægsfasen vil blive
(34) Har herrefordkvæg - hvor skal disse gå under anlægsarbejdet?
afklaret i dialog med den enkelte lodsejer når den fast linjeføring er fastlagt og tidsplanen for
anlægsarbejderne er på plads.

409

(59) Hesteopdræt - bekymring for anlægsarbejdets påvirkning af
Konkrete problemstillinger i forhold til dyrehold og påvirkninger under anlægsfasen vil blive
hestene, da træningsfaciliteter og folde ligger tæt op ad den
afklaret i dialog med den enkelte lodsejer når den endelige linjeføring er fastlagt og
planlagte linjeføring. Anmoder om at ledningen anlægges så langt
tidsplanen for anlægsarbejderne er på plads.
fra deres skel som muligt.

410

(170) Opstaldning/græsarealer til heste - hvis I vælger den
planlagte rørføring af gasledningen, er jeg enten nødt til at leje
jord eller flytte hestene til en anden stald, dvs. have dem
opstaldet i anlægsperioden.
Vil det være muligt at ændre rørføringen af Balticpipe, så man
kunne undlade at anvende min jord? Betaler i forlods for leje af
jord/opsætning af hegn (og efterfølgende nedtagning) eller
opstaldning af mine heste, hvis I er nødt til at inddrage mine
folde?
Hvis I er nødt til at anvende min jord i anlægsperioden, skal mit
hestehegn re-etableres. Er det noget I sørger for?
Foldene skal efterfølgende jo også tilsås med græs, tromles osv. Er
dette noget I sørger for?
Hvor langt fra stald placeres ledningen - kan ejer risikere ikke
længere at måtte holde heste?

434

435

436

C

Resumé
Forslag/konsekvens
(173) Er det økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt forsvarligt, at
en gasledning, som primært skal transportere gas fra Norge til
Polen, og samtidig har en forholdsvis begrænset levetid, skal have
sit tracé hen over så meget dansk landjord, og dermed betyde en
De rejste spørgsmål vil hvor relevant i forhold til miljøvurderingen af Baltic Pipe Projekt blive
lang række varige ulemper, gener og følgevirkninger for både
besvaret i miljøkonsekvensrapporteringen.
boligejere, natur og nærmiljøer? Det mener ejer ikke, og ser
derfor gerne helt overordnet, at projektet slet ikke gennemføres,
og at man i stedet finder alternative forsyningskilder og / eller
–veje.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. De
konkrete problemstillinger omkring opstaldning/græsarealer til heste under anlægsfasen vil
blive afklaret i dialog med den enkelte lodsejer når det faste linjeføring er fastlagt og
tidsplanene for anlægsarbejderne er kommet på plads.
Det kan på nuværende tidspunkt ikke garnateres at ledningen kan placeres således at den ikke
kommer til at krydse lodsejers jord, men ønsket om at den placeres uden for matriklen
medtages i en eventuel tilpasning af projektet.
Der vil blive indgået konkrete aftaler om kompensation for økonomiske udgifter til
opstaldning, tilsåning mm.
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For kort
411 høringsperiode og
mere information

(30) Beder om udsætning af fristen for at indgive svar, da
høringsperioden er meget kort.

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

412

(56) Mere information til borgere der bor i en radius af 1.000 m af
Reglerne for afholdelse af 1. offentlighedsfase er overholdt til fulde
linjeføringen.

9

437
438

D

Resumé

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

413

(60) Mener at høringsfristen har været meget kort.

414

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
(67) Centrovice landboforening mener at høringsfristen har været
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
for kort til at den enkelte lodsejer har kunnet nå at sætte sig ind i
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
projektet. Vil desuden gerne orienteres fremadrettet.
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

415

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
(85) Mener at høringsfristen ahr været for kort og således ikke har
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
givet berørte parter mulighed for at skaffe fornøden
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
dokumentation for deres indsigelser.
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

416

(105) Bekymring i forhold til manglende borgerinddragelse i
opstartsfasen samt fremadrettet.

Borgere og øvrige interessenter inddrages i projektet i det omfang der er muligt. Når
anlægsarbejdet nærmere sig og der skal udføres arbejde på de enkelte lodsejeres matrikler vil
der være tæt dialog mellem disse og Energinet.

417

(113) Den korte høringsfrist gør at berørte parter ikke har en
chance for at orientere sig tilstrækkeligt om projektet inden
høringsfristen. Hvordan forholder Miljøstyelsen sig til denne
kritik?

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

418

Borgere og øvrige interessenter inddrages i projektet i det omfang der er muligt. Når
(131) Bekymring for manglende borgerinddragelse i opstartsfasen
anlægsarbejdet nærmere sig og der skal udføres arbejde på de enkelte lodsejeres matrikler vil
samt fremadrettet.
der være tæt dialog mellem disse og Energinet.

439

440

441

442

443

444

419
445

(147) Mener at den korte høringsfrist er under al kritik.

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

E

Kommentar

F

A
8 Id nr. Emne

B

C

D

Resumé

Forslag/konsekvens

420

(161) Meget kort høringsfrist til så svært og stort et projekt.

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

421

Ifølge lovgivningen skal offentlighedsfasen blot var 14 dage. I et forsøg på at opnå den bedst
(175) Høringsperioden bærer i stor stil præg af lukkethed og anses mulige dialog med lodsejerne blev det valgt at sende materialet ud inden jul og forlænge
som værende relativt kort i forhold til projektets omfang.
offentlighedsfasen til 1 mdr. Tidpunktet blev valgt ud fra en vision om at give de berørte
lodsejere bedre tid til at gennemgå materialet forud for de afholdte informationsmøder.

9

446

447

448

Forældet energiform i (45) Middelfart Kommune: Projektet modarbejder overgangen fra
422 forhold til omstillingen fossilt brændstof til vedvarende energi og målet om at nedbringe Baltic Pipe projektets virkninger på klima vil blive belyst i miljøvurderingen
til grøn energi.
CO2 udledningen.

423

(49) Tommerup Fjernvarme - har et solfangeranlæg beliggende
indenfor projektområdet - en gasledning igennem dette vil give
begrænset mulighed for at forsyne borgere med bæredygtig
energi.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektetafgrænsningen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. Matriklen gennemskæres ikke af linjeføringen. Derfor er det vurderet at de
fremførte oplysninger om fremtidige udvidelser ikke båndlægges af gasledningsprojektet. Der
er ca 13 meter fra matrikelskel til gasledningen.

424

(105) Undren over tilslutning til et projekt der ikke følger op på
statens egne idealer om klimavenlig energi.

Baltic Pipe projektets virkninger på klima vil blive belyst i miljøvurderingen

425

(131) Bekymring og undren over tilsluning til et projekt der ikke
følger op på statens egne idealer om klimavenlig energi.

Baltic Pipe projektets virkninger på klima vil blive belyst i miljøvurderingen

426

(147) Underende overfor et projektet, når vi i Danmark har en
målsætning om at være fri for fossile brændstoffer i 2050.

Baltic Pipe projektets virkninger på klima vil blive belyst i miljøvurderingen

427

(154) Forældet energiform som skal udfases og erstattes af grøn
energi, hvorfor det virker meningsløst t grave Danmark op på
tværs med de udgifter og gener det afstedkommer.

Baltic Pipe projektets virkninger på klima vil blive belyst i miljøvurderingen

428

(175) Baltic Pipeline understøtter fortsat brugen af fossile
brændstoffer i dette tilfælde. Ved at understøtte fortsat brug af
fossile brændstoffer hæmmes udviklingen af bæredygtige og
klimavenlige energikilder ex. sol, vind, bioenergi mm.

Baltic Pipe projektets virkninger på klima vil blive belyst i miljøvurderingen
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429

(179) Projektet støtter brugen af en forældet energiform og kan
helt overordnet være i modstrid med overordnede globale
miljøinteresser.

Baltic Pipe Project har potentiale til at øge anvendelsen af naturgas som brændsel på
kraftværker. I Polen lande kan dette medføre, at naturgas erstatter brugen af andre fossile
brændsler såsom kul, og således kan projektet bidrage til reduceret CO2-udledning. Baltic
Pipe Project kan også på sigt understøtte integrationen af vedvarende energikilder som biogas
i gasledningsnettet, hvis der opstår efterspørgsel efter det i fremtiden. Således vurderes
projektet som helhed at bidrage til en grønnere omstilling.

430

(182) Projektet er i modstrid med Danmarks vision om at overgå til I Danmark er projektet med til at understøtte den grønne omstilling, da gassystemet
grøn energi.
understøtter brugen af flukturerende vedvarende energi og transporterer grønne gasser.

9

455

456

457

Øvrige forhold
431 omkring
kompressorstation

(4) Udviser bekymring for anlæggets betydning efter etablering,
herunder kørselsforhold og synlighed i landskabet.

Forhold omkring kompressorstationen, herunder kørselsforhold og synlighed i landskabet,
belyses og vurderes som en del af MKR og indgå i overvejelserne om eventuelle tilpasninger
af projektet. I forhold til kørselsforhold vil det blive vurderet om der er behov for at
iværksætte afværgeforanstaltninger.

432

(51) Bekymring for adgangsveje og for de smalle og dårlige
tilkørselsveje, som ikke kan holde til tung trafik. Såfremt projektet
gennemføres kræves det, at der tages hensyn til lys, lyd og
beplantning omkring kompressostationen samt at der etableres
en ny tilkørselsvej af hensyn til sikkerheden for ansatte og
beboere.

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR og det belyses og vurderes om kompressorstationens placering og
synlighed vil medføre virkninger på de landskabelige og visuelle forhold i omgivelserne. Det
vil blive belyst om der er nødvendighed for at ivækrsætte afværgeforanstaltninger fx i form af
beplantning, for at mindske synligheden af anlægget. Konkrete forhold der henvises til i
høringssvaret vil indgå i overvejelserne om en evt. tilpasning af projektet.
Der er stor fokus på sikkerheden omkring anlægget, som designes i henhold til alle gældende
sikkerhedsstandarder.

433

(61) Bekymring omkring oplyste grænseværdier vedr.
kompressorstationen: bygningshøjde, skortstenshøjde, reelt
størrelse på det område der skal bruges til kompressostationen,
belysning. Frygter at grænseværdier ikke vil blive overholdt stilles der en garanti for at dette ikke kommer til at ske?
Fortsat adgangsvej for beboer via Vordingborgvej og
Hestehavevej.
Bekymring for øget trafik både i forbindelse med anlæg og drift at
stationen.
afskærmning af stationen i form af beplantning med træer og
buske samt indtænkning af anlægget i de landskabelige forhold.

434

(71) Bakker op omkring øvrige indsigelser mod placeringen af
kompressorstationen.

458

459

460

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
for fx at opretholde nødvendige adgangsveje for beboere i området.
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435

(72) Gisselfeld kloster mener at placeringen af
kompressorstationen vil påvirke adgangsforholdene til Tågeskov
Hestehave fra øst, og dermed forringe driften af skoven.

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
for fx at opretholde nødvendige adgangsveje for beboere i området.

436

(74) Gefion Landbrugsforening: Blevet opmærksom på, at
kompressorstationen først var ønsket placeret på Stevns - hvorfor I forbindelse med fremlæggelse af Baltic Pipe project er der forud for 1. offentlighedsfase
har man fravlagt disse arealer hvis de var mest hensigtsmæssige. undersøgt og fravalgt en række alternative løsninger. Der vil blive redegjort for disse i
Der er lige så meget borgermodstand ved den nuværende
forbindelse med fremlæggelse af miljøkonsekvensrapporten i 2. offentlighedsfase
placering.

9

461

462

437

(79) Oplyser, at der er dårlige adgangsforhold til området hvor
kompressorstatione er tænkt opstillet.

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
for fx at opretholde nødvendige adgangsveje for beboere i området.

438

(91) Er der risiko for lugtgener i forbindelse med
kompressorstationen?

Der vil ikke være lugtgener fra kompressorstationen. Mulige virkninger i form at luftgener vil
indgå i miljøvurderingen af Baltic Pipe Project

439

(98) Uforstående overfor at man ikke genanvender den mængde
spildvarme der dannes ved nedkøling af kompressoranlægget til fx
opvarmning af boliger eller i industri. Mener i forlængelse af
dette, at anlægget bør placeres i nærheden af en større by,
således at man kan få glæde af spildvarmen.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektetafgrænsningen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. De fremførte oplysninger inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af
forslaget om Forslaget er taget til efterretning og vil indgå i forbindelse med afgrænsningen af
miljøvurderingen for Baltic Pipe Project

440

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
(105) Bekymring for øget trafikpres og tung trafik på de små veje, som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
der ikke er egnet til dette.
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
Bekymring for skoler og institutioner i området.
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
for fx at opretholde nødvendige adgangsveje for beboere i området.
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441

(113) Hvor findes landskabsrapporten, som daner grundlag for
valg af den endelige placering af kompressostationen? Det ønskes
belyst hvilke vurderinger/kriterier der ligger til grund for det
udpegningsoverblik som fremgår af rapporten.
Anlægget skal have et langt højere driftstryk efter
kompressorstationen hvilket kræver øgede anlægsomkostninger
til rørføring - det ønskes belyst hvad denne merudgift anslår samt
hvordan det kan være økonimisk rentabelt at placere
kompressorstationen længst muligt inde i landet i forhold til de 13
mulige placeringer.
Det ønskes ligeledes belyst hvordan den ovennævnte merudgift til
rørføring kan anvendes mere fornuftigt i form af nabovenlige
De rejste spørgsmål vil hvor relevant i forhold til miljøvurderingen af Baltic Pipe Projekt blive
tiltag på en kystnær placering.
besvaret i miljøkonsekvensrapporteringen.
Hvorfor placeres anlægget ikke i umiddelbar nærhed af industri, i
noget af Danmarks højest liggende landskab og ikke bedre
integreret i lavere liggende landskab, i umiddelbar nærhed af
landsbyer hvor mange vil blive berørt istedet for i et noget mere
tyndt befolket område, i nærheden af institution for
omsorgssvigtede børn.
Der mangler konkrete fakta for lysforurening, øget
trafikbelastning, lugtgener.
Der ønskes maksimal borgerindflydelse såfremt anlægget ved
Tågeskov bliver en realitet - fra en lokal arbejdsgruppe med
rådgivning betalt af projektet.
MEGET LANG LISTE AF FORHOLD!

442

(116) Faxe Kommune: Påpeger vigtigheden i at elkablerne fra
strømforsyningen i Haslev til kompressorstationen i Næstved
Kommune som planlagt bliver nedgravede af hensyn til
landskabelige interesser, fugleliv og af hensyn til kommunens
borgere.

467

468

Al strømforsyning til kompressorstationen planlægges så vidt muligt nedgravet.
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443

(122) Forespørger om en alternativ placering, hvor der er grundlag
for at skabe et rentabelt fjernvarmeprojekt hvor overskudsvarme
udnyttes. Beskriver et langt forslag om en energioptimeret løsning
i sit høringssvar.
Med hensyn til tilkørselsforhold skal opmærksomheden henledes
De rejste spørgsmål vil hvor relevant i forhold til miljøvurderingen af Baltic Pipe Projekt blive
på at Hestehavevej har status af kirkesti og kan under særlige
besvaret i miljøkonsekvensrapporteringen.
omstændigheder være eneste mulighed for ambulancer og
redningskøretøjer at komme til og fra Tågeskov Overdrev, hvorfor
de nuværende tilkørselsforhold til Tågeskov Overdrev via
Hestehavevej ikke kan ændres. En omlægning kan dog tåles, hvis
det åbner mulighed for en bedre areal anvendelse.

444

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
(131) Bekymring for øget trafikpres og tung trafik på de små veje, som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
der ikke er egnet til dette.
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
Bekymring for skoler og institutioner i området.
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
for fx at opretholde nødvendige adgangsveje for beboere i området.

445

(132) Mener at energien fra kompressorstationen bør
Forslaget er taget til efterretning og vil indgå i forbindelse med afgrænsningen af
genanvendes i stedet for blot at sendes ud i luften til ingen nytte. miljøvurderingen for Baltic Pipe Project

446

(138) Med den modstand de rer mod placering af
kompressorstationne fra omgivelserne frygter ejer etablering af
anlægget kan give anledning til lukning af deres opholdssted, der
kan rumme op til 12 børn. Med stationen i baghaven vil det ikke
længere være attraktivt at anbrige sårbare og udsatte børn på
ejendommen.

469

470

471

472

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget.
Eftersom der er stor fokus på sikkerhed vurderes det ikke at anlægget vil medvirke lukning
eller give begrænsninger for ejers opholdssted for udsatte børn.
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447

(141) Næstved Kommune: Nærhed til vejadgang har i vurdering af
placering af kompressoranlægget fået højeste score, hvilket
kommunen er uforstående overfor, da eneste adgangsvej til
området er Hestehavevej, som er en meget smal lokalvej.
Der skal trækkes flere kilometer nyt elkabel fra eksisterende
transformerstationer i Haslev og Blangslev (evt. også Fensmark)
for at forsyne kompressorstationen med elektricitet - kommunen
er derfor ikke enig i at den valgte placering er optimal.
Der er planlagte vejprojekter som gasledningen bør tage hensyn
til - det drejer sig om en ny motorvejsforbindelse mellem Næstved
og Rønnede (Vejdirektoratet er myndighed) og en
forundersøgelse af en strækning mellem Næstved og Slagelse.
Desuden planlægges en forbindelse mellem Næstved og
Fensmark.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i det fremlagt projekt i 1. offentlighedsfase.
Det er muligt at etablere vejadgang fra Rønnedevej. Hestehavevej vil muligvis kunne indgå
som sekundær adgangsvej. Oplysningerne inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af
eventuelle kumulative effekter i forhold til vejprojektet og Baltic Pipe. De fremførte ønsker
indgår dermed i i afgræsningen af miljøvurderingen for Baltic Pipe Project. Derudover vil der
være fokus på, i videst mulige omfang, at koordinere anlægsfasen af de to projekter.

448

(144) Da det er blevet oplyst at hele anlægget skal forsynes med
lamper med nitrogen (gult lys) døgnet rundt så vil både Everdrup
og Tågeskov Overdrev have gener af det, fordi evt. bygnings
masse vil ligge fra kote 93 -100 m og skorstenstoppen vil komme
op i kote 133m og evt lys master omkring omkring kote 120m.
Dertil kommer at i Tågeskov Hestehave er et stort areal blevet
ryddet, så man har frit udsyn til evt .kommende lyshav/forurening.
Resten af overdrevet vil ligeledes få adgang til lysforureningen,
fordi resten af granbevoksningen snart har en alder så de skal
fældes. Mod syd vil det kunne ses helt til Bakkerne lige før Udby.
Sidstnævnte kan vi se fra vores ejen bakke 119m derudover kan
ses Borse og søen samt Præstø fjord.
Den lille kommunale Hesteavevej er om vinteren eneste farbare
for matrikler
på Tågeskov Overdrev

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
fx afskærmende beplantning for at mindske gener fra fx. lys og for at bevare eksisterende
adgangsforhold for områdets beboere.
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Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
(148) De trafikale forhold i området, vil blive belastet i meget stor
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
grad, specielt under en evt. etablering af anlægget. Der er ikke
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
veje i området som kan tåle denne belastning.
fx for at bevare eksisterende adgangsforhold for områdets beboere.
Er der i forbindelse med disse køleanlæg indtænkt evt. brug af
Forslaget om udnyttelse af overskudsvarme er taget til efterretning og vil indgå i forbindelse
”spildvarme” til opvarmning ?
med afgrænsningen af miljøvurderingen for Baltic Pipe Project

475

450

(150) DN: VVM for rute 54 belyser store dele af Baltic Pipeprojektets føring gennem Næstved kommune. DN vil anbefale, at
den forestående VVM for Baltic Pipe-projektet udarbejdes i
sammenhæng med denne foreliggende VVM, da området samlet
set oppebærer store naturinteresser.

Mulige kumulative virkninger i relation til projektet for rute 54 vil blive belyst i
miljøvurderingen for Baltic Pipe Project

451

(169) Hvilke adgangsveje har man påtænkt anvendt ved
konstruktion af anlæg/rørledning i området? Tågeskovvej og
Hestehavevej er i forvejen i temmelig ringe stand og en forøgelse
af svær trafik her vil uvægerligt påføre beboerne langs vejen store
gener med støj og sætningsskader. Skolebørn venter på bus ved
og færdes på vejen.
Vil det være muligt overhovedet at benytte Hestehavevej og
Tågeskovvej til rekreative formål medens konstruktionsarbejderne
står på, eller vil vi være afskåret herfra de næste tre-fire år?

Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet
som en del af MKR. Konkrete forhold der henvises til i høringssvaret vil indgå i overvejelserne
om en evt. tilpasning af projektet. Der vil ligeledes som en del af MKR blive vurderet om der
er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget
fx for at bevare eksisterende adgangsforhold for områdets beboere.

476

477

478

(9) Oplyser, at der på ejendomme, foruden dræn, findes
hensyntagen til
nedgravede ikke kortlagte vandledninger, telefonledninger, strøm
452 eksisterende anlæg og
og kloak. Har stadig problemer med at få reetableret dræn til
ledninger
samme effekt efter koakering.

453
479

Konkrete oplysninger om eksisterende anlæg og ledninger vil blive behandlet og medtaget i
en eventuel tilpasning af projektet og den endelige linjeføring. Kan det ikke lade sig gøre at
placere ledningen andet steds, vil nødvenidge afværgeforanstaltninger blive bekrevet og
vurderet som en del af MKR.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete oplysninger om eksisterende anlæg og ledninger vil blive behandlet og medtaget i
(21) Der ligger en vandledning på grunden - denne er indtegnet på
en eventuel tilpasning af projektet og den endelige linjeføring. Kan det ikke lade sig gøre at
et kort, som er medsendt høringssvaret.
placere ledningen andet steds, vil nødvenidge afværgeforanstaltninger blive bekrevet og
vurderet som en del af MKR.
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454

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(23) Der findes foruden dræn et lyslederkabel til radiokædetårnet Konkrete oplysninger om eksisterende anlæg og ledninger vil blive behandlet og medtaget i
i Fovslet samt højspændingskabler, kloakeringsrør og
en eventuel tilpasning af projektet og den endelige linjeføring. Kan det ikke lade sig gøre at
vandinsanlæg på grunden.
placere ledningen andet steds, vil nødvenidge afværgeforanstaltninger blive bekrevet og
vurderet som en del af MKR.

455

(33) Den fremsendte linjeføring krydser en kloaktrykledning til én
nyetableret kloak, hvilket er uhensigtsmæssigt. På samme matrikel
ligger ledninger til el, fibernet, faskiner samt dræn. Desuden er
der beplantning og natur at tage hensyn til. Det foreslåede trave
krydser ligeledes en hovedvandforsyningsledning samt dennes
fiberkabel og stærkstrømskabler.
Der er endvidere etableret nyt kloakanlæg samt jordvarme på
matrikel.

456

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(68) Der er i 2016 anlagt et hoveddræn på tværs af deres mark.
Konkrete oplysninger om eksisterende anlæg og ledninger vil blive behandlet og medtaget i
Røret har en diameter på 40 cm og har et antal sidedræn tilsluttet.
en eventuel tilpasning af projektet og den endelige linjeføring. Kan det ikke lade sig gøre at
Det ligger i 1-3 m dybde, lavest på den sydligste strækning. Ønsker
placere ledningen andet steds, vil nødvendige afværgeforanstaltninger blive bekrevet og
at gasledningen føres under dette dræn.
vurderet som en del af MKR.

457

(110) Det anbefales at tage kontakt til SEAS/NVE om at anvende
fælles trace til kabelføring, således at eksisterene master kan
nedtages og kablerne lægges i jorden.
Evt. samgravning i forbindelse med biogasanlæg, hvor der kan
være ønske om at nedlægge gasledning til levering af opgraderet
biogas til station i Haslev.

Forslaget vedr. et evt. fælles tracé sammen med SEAS-NVE vil blive inddraget i en evt.
tilpasninge af projektet og den endelige linjeføring.

458

(124) Den planlagte linjeføring vil gennemskærer 2
hovedledninger.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete oplysninger om eksisterende anlæg og ledninger vil blive behandlet og medtaget i
en eventuel tilpasning af projektet og den endelige linjeføring. Kan det ikke lade sig gøre at
placere ledningen andet steds, vil nødvenidge afværgeforanstaltninger blive bekrevet og
vurderet som en del af MKR.

459

(192) Ønsker god dialog omkring planlægning af kabelkrydsning

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Der er allerede etableret kontakt mellem Gaz-System og NordStream II med henblik på dette.

480

481

482

483

484

485

D

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Konkrete oplysninger om eksisterende anlæg og ledninger vil blive behandlet og medtaget i
en eventuel tilpasning af projektet og den endelige linjeføring. Kan det ikke lade sig gøre at
placere ledningen andet steds, vil nødvendige afværgeforanstaltninger blive bekrevet og
vurderet som en del af MKR.
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(10) Ejer oplyser, at deres jordareal skattemæssigt ligger lige på
grænsen til om arealet er stort nok til at fortsættes som landbrug.
Frygter at etablering af gasledningen og Energinets
rettighedsovertagelse af en del af jorden medvirker, at de bliver
omfattet af parcelhusreglerne, hvilket vil have store
skattemæssige konsekvenser.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Der tinglyses en servitut, der giver medfører en rådighedsindskrænkning for ejer, men denne
ændrer ikke på ejerforhold. Nuværende ejer vil således fortsat stå som ejer af det samlede
areal, og Energinet vil blot overtage rettighederne over det stykke jord hvor ledningen ligger.

9

460 Skattergler

486

461 Generelt vedr. diverse sikkerhedsgrænser
(17) Spørgsmål vedr. afstand fra ledning til nærmeste beboelse

Der er en del faktorer, der spiller ind når Energinet beregner mindsteafstanden til bygninger
til ophold for mennesker. Typisk anvendes der tykkere materialer til gasledninger, der ligger
nær bebyggelse, da dette minimerer minimumsafstanden. Det er på nuværende tidspunkt
ikke muligt at sige hvad den konkrete afstand til bebyggelse langs ledningen bliver, da dette
afhænger af den endelige linjeføring. Som udgangspunkt vil minimumsafstanden til bygninger
komme til at ligge mellem 20 og 90 m for Baltic Pipe ledningen.

487

462

463

(42) Vil gerne have bekræftet at sikkerhedsafstanden er 60 m og at
den øges lineæar med trykforøgelsen over 80 bar. Vil der være en De konkrete forhold omkring sikkerhedsafstande til boliger og anlæggets sikkerhedsklasse
afstand på min 200 m , hvis det er muligt, således at det ikke
inddrages i forbindelse med planlægningen og anlæg af Baltic Pipe
indebærer en særlig servitut på ejendommen?

488

489

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige hvad den konkrete afstand til bebyggelse
langs ledningen bliver, da dette afhænger af den endelige linjeføring. Som udgangspunkt vil
minimumsafstanden til bygninger komme til at ligge mellem 20 og 90 m for Baltic Pipe
ledningen. Under alle omstændigheder vil der være stor vægt på sikkerhed.

(31) Mener ud fra oplysninger fra informationsmødet i Næstved,
at deres hus ligger langt under almindelig sikkerhedsafstand (6090 m) og på grænsen
af teknisk sikkerhedsafstand (20m)
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Høringssvaret giver ikke anledning tilændring af projektafgrænsningen, fremlagt i 1.
offentlighedsfase. De fremførte oplysninger inddrages i MKR. MKR vil omfatte en vurdering af,
hvor vidt der kan gentilplantes eller etableres vådområde ovenpå ledningen, i de konkrete
områder.

464

(66) NST vil gerne vide om om der må gentilplantes ovenpå og
omkring gasledningen eller om der skal være et fritlagt bælte og
hvor stort dette i så fald skal være. Må der gennemføres
vådområdeprojekter ovenpå gasledningen?

465

(74) Gefion Landbrugsforening: Det er uklart hvor stor
sikkerhedsafstanden er for forskellige bygningstyper.
Det fremgår at der udlægges en zone med restriktioner for
opføring af bygninger til ophold af mennesker og brandfarligt
materiel - mener at lodsejer har krav på at vide præcis hvilke
restriktioner der kan forventes.

Ved etablering af gasledningen tinglyses der et servitutbælte, som indskrænker råderetten
over et areal på 10 m omkring ledningens rørmidte. Inden for en afstand af 2 meter på hver
side af ledningen må der ikke etableres beplantning af nogen arte foruden almindelige
landbrugsafgrøder og inden for en afstand af 5 meter på hver side af ledningen må der ikke
plantes træer med dybdegående rødder uden forudgående tilladelse fra Energinet. Der er
muligt efter aftale at indskrænke forbudszone for træer og buske med dybdegående rødder til
2 meter på hver side af gasledningen. Det er desuden muligt at plante træer og buske uden
dybdegående rødder over ledningen efter aftale med Energinet.

490

491

466

492

(77) Hvor tæt på bebyggelse placeres rørledningen?

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Efter ledningens etablering må der ikke opføres bebyggelse inden for en afstand af 20 m på
hver side af ledningen. De præcise omstændigheder omkring sikkerhedsafstande vil fremgå af
miljøkonsekvensrapporten og vil indgå i forbindelse med ekspropriationsforretningen

Ledningen placeres ikke tættere på eksiterende bebyggelse end at den kan overholde de overordnede krav ser stilles til sikkerhedsafstande. Der kan anvendes stålrør med en større
tykkelse o.lign. Hvilket mindsker kravene til minimumsafstand til bebyggelse.
Som udgangspunkt vil minimumsafstanden til bygninger komme til at ligge mellem 20 og 90 m
for Baltic Pipe ledningen.
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467

(93) Bekymret for sikkerhed, da ejendom ligger 0-100 m fra
gasledning - vil gerne oplyses om sikkerhedsafstande.
Ligeledes oplysning om sikkerhedsgrænser i forhold til etablering
af dræn, skovrejsning, ny bebyggelse mm.

Der er en del faktorer, der spiller ind når Energinet beregner mindsteafstanden til bygninger
til ophold for mennesker. Typisk anvendes der tykkere materialer til gasledninger, der ligger
nær bebyggelse, da dette minimerer minimumsafstanden. Det er på nuværende tidspunkt
ikke muligt at sige hvad den konkrete afstand til bebyggelse langs ledningen bliver, da dette
afhænger af den endelige linjeføring. Som udgangspunkt vil minimumsafstanden til bygninger
komme til at ligge mellem 20 og 90 m for Baltic Pipe ledningen.
Dræn må som udgangspunkt etableres i en afstand af 2 m fra ledningens midte efter
forudgående tilladelse fra Energinet. I en afstand af 2 m på hver side af ledningen må der ikke
etableres beplantning af nogen art, med undtagelse af almindelige landbrugsafgrøder og i en
afstand af 5 m på hver side af ledningen må er ikke etableres beplantning med dybdegående
rødder uden forudgående tilladelse fra Energinet.
For bygninger til ophold for mennekser skal sikkerhedsafstanden på min 20 . fra ledningens
midte overholde.

468

(94) Afstand fra gasledning til eksisterende husstande i byzone og Sikkerhedsafstanden afhænger af gasledningens dimensioner, tryk og sikkerhedsklasse og
landzone?
anlægget vil blive sikkerhedsgodkendt jf. gældende regler

469

(100) Forventer, at der som nævnt i idéoplægget, tages hensyn til Sikkerhedsafstanden afhænger af gasledningens dimensioner, tryk og sikkerhedsklasse og
at der skal være 200 m fra pipeline til beboelse.
anlægget vil blive sikkerhedsgodkendt jf. gældende regler

470

(144) Sikkersheds afstandene rør 20m samt anlæg 200m må anses
for at være meget små når man ved at Valby Gasværk gav en
Sikkerhedsafstanden afhænger af gasledningens dimensioner, tryk og sikkerhedsklasse og
effekt på Frederiksberg samt Bispebjerg bakke. Dansk Sojakage
anlægget vil blive sikkerhedsgodkendt jf. gældende regler
uheldet gav ligeledes ødelæggelser længere væk end 200m.

471

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
(168) Oplyser at der ligger en stor fibernet ledning tværs over Fyn,
Konkret oplysninger om en fibernetledning på tværs af Fyn vil medtges i den endelige tilsom konflikter med ledningen.
pasning af projektet

9

493

494

495

496

497

498

Hvilke muligheder hvis (17) Spørger ind til hvilke muligheder man har som lodsejer hvis
472 man ikke
man ikke
accepterer linjen
accepterer linjeføringen.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Projektet gennemføres ved ekspropriation og derfor kan man ikke med sikkerhed undgå at
projektet etableres på ens ejendom.
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473 Skade på gasrør

(27) Lodsejer mener, at der bør være en øvre grænse for hvor
stort et beløb,
som lodsejer kan blive stillet til ansvar for ved eventuel skade på
gasrøret.
Bør ikke være højere end det beløb, der er fastsat for den

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Spørgsmålet vil blive belyst i forbindelse med ekspropriation af rettigheder til anlæg af
gasledningen

474

(94) Fast beløb som lodsejer max skal betales hvis der opstår
skade på gasrøret.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Spørgsmålet vil blive belyst i forbindelse med ekspropriation af rettigheder til anlæg af
gasledningen

475

(125) Stiller som vilkår at evt. skader på ledningen, forårsaget af
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
ejer maksimeres til et beløb som er overkommeligt for lodsejer og Spørgsmålet vil blive belyst i forbindelse med ekspropriation af rettigheder til anlæg af
som står i forhold til den evt. ydede erstatning.
gasledningen

499

500

501

502

(32) Giver anlægget anledning til permanente gener ud over
byggefasen?
476 Projektets gener for lodsejer
Og kompenseres disse efterfølgende af bygherre? Hvem vurderer
om der er tale om gener?

477

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. I
(42) Vil gerne have bekræftet, at gasledningen placeres således at
forbindelse med planlægningen af gasledningens placering afvejes en lang række interesser
den
herunder hensynet til gener for lodsejer. Endvidere inddrages disse forhold igen når der
medfører færrest mulige gener for naboer.
gennemføres ekspropriation

478

(77) Er der lys og lugt gener i forbindelse med en
linjeventilstation?

479 Forsvaret

(50) Forsvarsministeriet anbefaler, at der gennemføres en Uxo
survey inden
de planlagte aktiviteter gennemføres. Desuden ønsker de at blive
oplyst
Projektet vil følge gældende lovgivning på området.
om evt. observationer af ammunitions- eller kemiske
efterladenskaber
efter 2. verdenskrig.

503

504

505

506

Som udgangspunkt vil der ikke være hverken lys- eller lugtgener i forbindelse med linjeventilstationerne.

(87) Kan man være sikker på, at det er et danskejet selskab der
ejer gasledningen i hele dens levetid eller kan man forestille sig, at
480 Ejerskab på gasledning
Spørgsmålet ligger udenfor rammerne af miljøvurderingen af Baltic Pipe Project
den bliver solgt til en kapitalfond med andre retningslinjer end vi
kender fra Danmark?
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(137) Slagelse Kommune: såfremt der findes et V1 eller V2 kortlagt
område efter jordforureningsloven inden for projektområdet,
ansøges om § 8 tilladelse jf. jordforureningsloven hos kommunen.
Nogle matrikler indenfor projektområdet er omfattet af
kommunens område-klassificering af letter forurenet jord. Det
skal derfor, i henhold til jordflyt-ningsbekendtgørelsen, anmeldes
til Kommunen inden bortskaffelse og hånd-tering af jord derfra.
Hvis der under jordarbejder konstateres uforudset forurening i
jord, skal Kommunen straks kontaktes jf. § 71 i
jordforureningsloven.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet afgrænsningen fremlagt i 1.
offentlighedsfase. De konkrete oplysninger vil indgå somet opmærksomhedspunkt i
forbindelse med den myndighedsbehandling, der pågår forud for etablering af rørledningen.
Der vil som en del af udarbejdelsen af MKR være fokus på at beskirve områder, hvor der
er registreret forurenet jord. Der er ligeledes opmærksomhed omkring nødvendigheden af
at dette, såfremt der skal udføres gravearbejde, behandles korrekt efter gældende lovgivning og at det anmeldes til kommunen såfremt der stødes på områder med forurening.

9

481 Jordforurening

507

(174) Kan trykket i de nuværende gasledninger over bæltet ikke
øges hvorved man kan forøge den gasmængde der skal gennem
rørene i årene fremover, i takt med Damarks gasforbrug
mindskes?
Er det korrekt forstået at gasledningen nogle steder skal bruges
som den er, uden der skal lægges en ny ledning?
De rejste spørgsmål vil hvor relevant i forhold til miljøvurderingen af Baltic Pipe Projekt blive
482 Øvrige spørgsmål vedr. gasledning
Da der ikke skal lægges en ny ledning over Storebælt må man
besvaret i miljøkonsekvensrapporteringen.
antage at disse rør har en væsentlig større dimension, hvad er
forskellen på de nuværende rør under Lillebælt og dem der ligger
i Storebælt?
Kan man dokumentere at reetablering forventes overholdt og ikke
kommer i samme situation som med elkablerne.
508

483 Geodatastyrelsen

509

(176) Ingen bemærkninger til miljøvurderingen, men forventer:
1: at bliver orienteret om tilladelsen umiddelbart
2: at blive inviteret til de efterfølgende møder mellem de
maritime myndigheder og
selskabet bag Baltic Pipe. (Det blev GST forud for etableringen af
gasledningen Nord Stream 1)
3: at Baltic Pipe søger om en søopmålingstilladelse og opfylder de
generelle vilkår for søopmåling. Se
http://gst.dk/soekort/soeopmaaling/privat-soeopmaaling/
GST forventer bl.a. at modtage tegningsmateriale samt
koordinater på gasledningen (både projekterede og as-build) til
brug for tilføjelse af gasledningen i søkortene

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase. Det
er vurderet at forespørslen under punkt 2, kan efterkommes.
1. Geodatastyrelsen er høringspart i forbindelse med offentliggørelsen af den endelige
tilladelse.
3. Projektet vil følge gældende lovgivning i forbindelse med havbundskortlægning.
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484 Banedanmark
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(181) Ingen bemærkninger til MKR.
der er dog en række tekniske betingelser, der skal opfyldes for de
enkelte krydsninger, herunder krav til læggedybde og krav om
tilnærmelsesvis vinkelret krydsning. Derudover er det et krav, at
gasledninger lægges i beskyttelsesrør. Dette har Energinet
tidligere fået dispensation for.
Derudover er det et lovgivningskrav, at krydsningerne, enkeltvis,
skal signifikansvurderes.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Oplysningerne vil blive inddraget i den videre proces omkring projektarbejdet. Der er
opmærksomhed omkring Banedanmarks krav til krydsninger af jernbanen samt
lovgivningskravet omkring signifikansvurdering af de enkelte krydsninger.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
Oplysningerne vil blive inddarget i den videre proces omkring projektarbejdet.

485 Markeringspæle

(191) Styrelsen bedes venligst overveje at udvikle
ledningsmarkeringspæle, således at de udover at opfylde
funktionen tillige tilstræbes indpasset i naturen, så teknificering af
det åbne land minimeres. Der er vedlagt inspiration til
høringssvaret.

486 Energi Fyn

(107) Energi Fyn oplyser, at der i forbindelse med etablering af
projektet med stor sandsynlighed vil opstå praktiske udfordringer
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase.
hvor gasledningen kommer i nærheden af eller krydser Energi
Der er opmærksomhed omkring Energi Fyns ønske om inddragelse i det videre forløb.
Fyns infrastruktur. Vil gerne involveres i forbindelse med videre
planlægning .

487

(2, 5, 46, 47, 53, 84, 92, 97, 119, 128, 133). Høringssvar hvor
respons ikke er relevant. Høringssvar med oplysninger om "ingen
bemærkninger", spørgsmål og kommentarer der ikke er relevante
for miljøvurderingen, helt generel utilfredshed eller "nej tak" til
projektet, ikke specifik indsigelse

Forslaget omkring brug af markeringspæle der ikke virker skæmmende for naturen, er ikke en
mulighed, da der er fastlagte retningslinjer for afmærkningsstandere. De er enten gule med
orange top, orange med gul top eller helt gule. Afmærkningsstanderne har forskelligt
udseende,
afhængig af hvilken type ledning der markeres.

511

512

513

514

Ikke besvaret

Ingen forslag eller konsekvens

(223) Lodsejer ønsker ikke anlægget på sin ejendom. Anlægget vil
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af projektet fremlagt i 1. offentlighedsfase, men
ødelægge mulige fremtidsplaner for landejendommens arealer.
488 anlæggets placering/Jord og jordarealer
vil indgå i forbindelse med fastlæggelse af linjeføringen af gasledningen. Synspunkter og
Bland andet etablering af frugtplantage og ciderproduktion.
overvejelser Indgår i den videre planlægning og forberedelse af rettighedserhvervelser.
Linjeføringen ønskes flyttet væk fra ejendommens arealer.
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