
From:                                 Allan Fischer
Sent:                                  Sat, 13 Apr 2019 00:18:29 +0200
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             Høringssvar Baltic pipe

Jeg henviser til mit tidligere høringssvar omkring placering af kompressor stationen ved Tågeskov 
Overdrev.

Til denne vil jeg særligt fremhæve at hensynet til at kunne udnytte procesenergien til andre formål 
end at fyre op for gråspurvene ved den valgte placering ikke muliggør udnyttelse af denne.

Endvidere vil det være ønskeligt at placere den økonomiske risiko der er ved projektet. Idet det må 
forudses at økonomien ikke holder og der derfor er et underskud der skal dækkes. Da det er landets 
gaskunder der evt. skal have en gevinst hvis økonomien holder må det vel også være dem der skal 
afholde et evt underskud.

Jeg er endvidere af den opfattelse at projektet ikke handler om at beskytte Polen mod afpresning af 
Russerne, Tyskerne har åbenbart ikke den samme frygt, men der i mod at vi skal hjælpe 
Nordmændene med at afsætte deres gas inden  Eu bliver fossil frit, hvorfor dette projekt ikke 
varetager Danske interesser, men tvært imod modarbejder alle bestræbelser på at fremme den 
grønne omstilling i strid med Parisaftalen.

Jeg forbeholder mig retten til at supplere dette høringssvar hvis der skulle fremkomme nye 
oplysninger.

Med venlig hilsen

Allan Sanhof 
Tågeskov Overdrev 10
4733 Tappernøje

Virusfri. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


From:                                 anna katrine christensen
Sent:                                  Mon, 18 Feb 2019 01:19:21 +0000
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             Farligt projekt - godkendt ?

Hej MST
Jeg skriver som en bekymret borger, på vegne af en berørt og trist landsby lidt uden for Næstved 
4700.
Vi der bor på landet er blevet overset. 
Vi er faktisk blevet set som værende ligegyldige og vi føler derfor ikke vores ord er blevet hørt. 
Derfor skriver vi nu for at håbe vores ord bliver læst og lyttet til.

Over en længere periode har dette projekt kaldet Baltic Pipe stået på, vi har ytret os og sagt vi ikke 
bryder os om at have en gasledning ved vores hus, vores ejendomme ligge inden i farezonen og 
vores børn vil derfor når de løber og leger i haven være i fare for at blive sprængt til døden. Hvilken 
forfærdelig katastrofe det vil være. 
Vi landsbybeboer har valgt det stille liv, vi har trukket os fra storbyernes osen, valgt at dyrke vores 
egne afgrøder og leve det grønne liv. Vi sætter gerne vindmøller i baghaven, for vinden er vores ven 
og vi nyder at vores elektricitet kommer derfra. 
Denne gasledning der nu skal bygges, er blevet godkendt af jer, i står bag dette projekts opførelse 
og er derfor medansvarlige for at sætte vores og vores børn og dyrs liv i fare, ved at transportere gas 
gennem landet. 

Fint står det skrevet at gas er en grøn energikilde, men gas er som olie, skabt i jorden gennem 
millioner af år, gas er derved et fossil brændstof og vil på et tidspunkt være opbrugt.

Kan det betale sig i længden at bruge så mange penge, på en gasledning der på et tidspunkt vil 
lægge tom ? 
Burde pengene ikke bruges på at bygge mere ‘rigtig’ grøn energi, f. Eksempel vindmøller og 
solceller ?

Faren ved denne gasledning er stor, i 2017 blev 19 medarbejdere dræbt ved et gasudslip og årsagen 
er stadig ukendt. 
Tænk hvis der sker gasudslip i min have, hvor min familie og jeg fredeligt opholder os og med ét 
ikke er mere.. Den tanke får jeg, mine naboer, venner og familie og den frygt vil ligge i os for altid.

Der må da kunne findes en bedre løsning ? Er det virkelig sådan vi reder kloden, vi sætter 
beboernes liv i fare ? 

Med venlig hilsen:
Anna Katrine H. Christensen 
+45 21623122 

tel:+45%2021623122


Annette Jensen

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Opfolgningsflag:
Flagstatus:

Annette Jensen
9. april 2019 14:44
Balticpipe@ mst.dk
Annette Jensen; kobbelskovl@gmail.com
MST-531-00003 indsigelse

Flag for follow up
Afmærket

Modtaget
MistyreIsen

i 1 APR. 2019

Vi bor Bjert Strandvej 1; 6091 Bjert, tæt ved Kolding.

Vi bor på en ejendom hvor jorden blev solgt fra i 1992 og vi har dræn i jorden der løber ud i marken og et godt
stykke ned mod skoven som i har udset til at skal være Motorvej for jeres Baltic pige Line.

Det bekymre os

Og hvad med vores ejendoms værdi ? Jeres Areal reservation er lige i vores have og gård....det er ikke særligt sjovt,
når vi ikke kan gennem skue jeres sider og planer.
Hvad med den, hvad får vi erstatning?

Jeres hjemmesider, som man nemt burde kunne se og læse sig rundt på er svære at gennem skue, der bliver ikke
svaret på noget og hele tiden bare oplyst henvisninger til mail addresser og personer som ikke tager telefonen og
ringer tilbage.

Vi føler os rullet over og er frustreret.
Henvend jer gerne på telefon 22300189 og vær lidt mere klar i konsekvenser og erstaninger.

Venlig hilsen
Morten og Annette Jensefl
BjertStrandvejl
6091 Bjert

Sendt fra min iPad

i



From:                                 ross@siverland.dk
Sent:                                  Tue, 2 Apr 2019 14:04:51 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Høringssvar - Baltic Pipe

Til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen,

Hermed fremsendes (vedhæftet) høringssvar til project Baltic Pipe.
Vedhæftet er et word dokument der beskriver høringssvaret, og en power point briefing (bilaget) 
der vier forslag til en mindre justering der vil gavne vores ejendom uden at skade andre.

Jeg vil bede Jer (begge instanser) bekræfte modtagelsen af høringssvaret, og at I har været i stand til 
at åbne de vedhæftede filer.

MVH
Anne Mette og Søren Ross
Hylkedalvej 141
6640 Lunderskov
ross@siverland.dk
30294117 / 30299117 / 75594117

mailto:ross@siverland.dk


Nuværende projekterede linieføring: sort stiplet
Forslag til mindre justering af linieføringen: Indtegnet med blå sammanhængende



Afstand nabo til justeret linie



Afstand mulig aftægtsbolig til forslået linieføring



Nuværende projekterede linieføring: sort stiplet
Forslag til mindre justering af linieføringen: Indtegnet med blå sammenhængende



Nuværende projekterede linieføring: sort stiplet
Forslag til mindre justering af linieføringen: Indtegnet med blå sammenhængende



From:                                 Lundegaard
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 22:03:56 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             SV: Baltic Pipe_Hoeringssvar_Everdrup_lokal borgergruppe

Hej Dana
 
Jeg har sendt to Høringssvar, hvoraf det ene først blev sendt med en forkert PDF. Disse er forskellige 
selvom de kommer fra samme afsenderadresse. Men jeg fik kun én enkelt auto-svar mail som bekræftelse i 
går aftes (det var på den aller første mail jeg sendte, som havde den forkerte fil vedhæftet i hht. Mailens 
ordlyd) derfor gensendte jeg så begge høringssvar i dag for at være sikker på de var kommet igennem.
 
Så har jeg i dag også sendt begge høringssvar til modtageadressen for høringssvar til Landsplansdirektivet, 
men det er naturligvis muligt, at du også har fået dem i samme indbakke bagom systemet, selvom  
mailadressen er forskellig?
 
Grunden til at jeg har sendt de samme høringssvar til både MKV… og LPD…. er, at der er bemærkninger til 
både Miljøkonsekvensrapport og Landsplansdirektiv i hhv. høringssvar fra borgergruppen i Everdrup og mit 
personlige høringssvar.
 
Nu vedlægger jeg begge høringssvar i denne mail, så du har dem én gang for alle. Men kan jeg regne med, 
at de via dig kommer til at være en del af sagsbehandlingen for både Miljøkonsekvensrapport og 
Landsplansdirektiv for Baltic Pipe?
 
Dbh. Tina Bjerregaard
Tlf. 21425000
 
Fra: MKV-BalticPipe [mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk] 
Sendt: 12. april 2019 15:07
Til: Lundegaard
Emne: SV: Baltic Pipe_Hoeringssvar_Everdrup_lokal borgergruppe
 
Kære Tina Bjerregaard
Jeg har nu modtaget 6-7 mails med høringssvar fra din adresse. Disse høringssvar er enslydende. Jeg vil 
venligst bede jer om at sende en mail, hvor I entydigt angiver, hvilket svar er jeres endelige svar, så vi ved, 
hvad vi skal tage udgangspunkt i.
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 
 
 

Fra: Lundegaard <lundegaard@sport.dk> 
Sendt: 12. april 2019 13:43

mailto:damoe@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/


Til: MKV-BalticPipe <MKV_BalticPipe@mst.dk>
Emne: Baltic Pipe_Hoeringssvar_Everdrup_lokal borgergruppe
 
Hermed fremsendes høringssvar i 2.høringsrunde vedr. Baltic Pipe projektet.
 
Fra:
f. Everdrup Bylaug, Kirsten Petersen, Oldermand og Mogens Hansen
f. Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne: Charlotte Roest 
f. den lokale borgergruppe: Tina Bjerregaard
Tlf. 21425000
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Til  

Miljøstyrelsen  

(i det følgende MST) 

 

Everdrup d. 11. april 2019 

Høringssvar vedr. Baltic Pipe for så vidt angår: 

 
- Landsplandirektiv  
- Miljøkonsekvensrapport m. tilhørende bilagssamling  

 

Til grund for nærværende høringssvar ligger, at vi er direkte berørt af projektet, både som bolig- og 

lodsejere. 

Vedr. gasledningens placering / tracé – læg den på havbunden! 
I givet fald projektet gennemføres, så mener vi fortsat at gasledningen bør placeres i et tracé på havbunden 

– også selvom det måtte indebære méromkostninger under anlæggelse og drift. Så flyttes regningen blot 

tilbage til projektet, fremfor at ligge i al tid fremover hos lodsejerne på dansk landjord. 

 

Vedr. elkabel fra Blangslev (tracé, placering og nedgravning af kabel) 
Tracé øst for Everdrup (mellem Everdrup Lund og Everdrup by): 

Hvis den østlige kabelføring udenom Everdrup vælges, vil det betyde, at kablet skal ind over et stykke af 

vores agerjord.  

Vores jord ligger indenfor skovbyggelinien ved Everdrup Lund, og der er et nærliggende fortidsminde i 

skovbrynet (Kong Evers grav). Samtidig er vores jord beliggende klods op ad Everdrup byzone, sportsplads 

og den vandboring, der forsyner Everdrup og omegn med drikkevand (gennem Everdrup Vandværk).   

Planer om etablering af skov  

Forholdene omkring ejendommen gør, at skovrejsning er oplagt hele vejen fra skovbryn til byzone. En 

linjeføring af elkablet over vores jord vil begrænse vores muligheder for at plante hele arealet til med 

skov – hvilket vi har et ønske om at gøre på sigt 

Hvis det østlige tracé vælges: 

Ønske: Elkabel placeres op til skel-linje tættest på landsbyen + uvildig 3.part godkender 

drænarbejde 

Vi ønsker i givet fald at kablet placeres op til skellet tættest på byen. Skellet går hele vejen på langs af 

vores agerjord og gravearbejde hér vil være mindst generende for os, både på kort og lang sigt. Alt 

arbejde med genetablering af dræn skal godkendes af uvildig tredjepart før tildækning. 

 Vælges en anden linjeføring, som går hele vejen på tværs af vores agerjord, vil det  

o begrænse muligheden for etablering af sammenhængende skov  

o ødelægge mere og forhindre optimal drift   

o forhindre os i at benytte foldene optimalt til vores dyr 
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Rådighedsret og gæsteprincip 

Set i lyset af den verserende retssag mellem Energinet og Landbrug og Fødevarer omhandlende fravigelse 

af gæsteprincippet i forbindelse med Kriegers Flak-projektet, kan vi personligt ikke acceptere et krav fra 

Energinet om fravigelse af gæsteprincippet og vi ønsker at bevare rådighedsretten over al vores jord.  MST 

bør notere sig problematikken i at tillade en godkendelse af Baltic Pipe projektet under sådanne betingelser 

fra Energinet – i hvert fald så længe der verserer en retssag herom.  

 

Vedr. kompressorstationen ved E47 (Tågeskov) 
 

1) Støjmålinger skal dokumentere at støjniveau overholdes i drift.  
 
Senest 3 mdr. efter idriftsættelse af kompressorstationen ønsker vi at Energinet skal dokumentere at 
støjniveauet på 40 DB overholdes i relation til de anførte afstande og boligområder i 
Miljøkonsekvensrapporten. Det skal ske gennem kontrolmålinger af støjniveauer i stedet for kun at henvise 
til beregninger, formodninger og antagelser som er nævnt i det nuværende materiale.  
 
2) Afskærmning:   Jordvolde, bredere plantebælte og tidshorisont  
 

- Plantebæltet øges til minimum den dobbelte bredde (=30 m), men gerne endnu mere og aller helst 
ser vi gerne at der etableres konkret skov på markerne hele vejen omkring kompressorstationen 

 
Sammensætningen af planter skal indeholde et bælte / en høj andel af stedsegrønne planterfor at 
sikre god tæthed i plantedækket også i vinterhalvåret.  

 
- Jordvolde m. beplantning indarbejdes i projektet som virkemiddel til:  

 
a. yderligere at modvirke risiko for støjgener  

 
b. at sikre en langt hurtigere visuel afskærmning af hele det tekniske anlæg ved at voldene 

tilplantes - hermed vil beplantningen synes højere og afskærmning opnås på kortere tid.  
 
Både beplantning og jordvolde ønsker vi etableret som varige foranstaltninger for kompressorstationen. 
 
Tidspunktet for etableringen af både jordvolde og beplantning ønskes allerede at være i anlægsfasen så 
fuld afskærmning (både for støj og udsigt) ikke sker med op til de tre års forsinkelse, som den nuværende 
ramme i Landsplansdirektivet giver mulighed for (jf. nuv. rammebetingelse for etablering senest 1 år efter 
færdiggørelsen af kompressorstationen.) 
 
3) Tryghed og sikkerhed – adgangsvej og redningstjeneste  
 
Vi ønsker at Energinet etablerer direkte adgangsvej fra Rønnedevejen til kompressorstationen idet: 
 

- Der er pt meget lang responstid og dårlige vejforhold for brand-og redningstjeneste til området 
omkring Hestehavevej og Tågeskov samt Everdrup.  

- Bløde trafikanter og generelt dårlige vejforhold på Hestehavevej og Tågeskovvej gør området 
yderligere sårbart for øget daglig og tung trafik. 

 
Etableringen af adgangsvejen til kompressorstationen kræver derfor skærpet opmærksomhed på 
bemandingsbehov, vej- og vejrforhold, både når det gælder sikring af kortere udrykningstid for beredskab 
til lokalområdet såvel som at minimere risikoen for trafikulykker med bløde trafikanter samt støj- og 
trafikgener i nærområdet.  
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4) Projekt- / statusgruppe hvor lokale borgere indgår.  
 
Sammen med det øvrige lokalområde anmoder vi om nedsættelse af arbejdsgruppe for fortløbende dialog 
om muligheder og udfordringer i relation til kompressorstationens- og projektets påvirkning af 
lokalområdet, således at eventuelle problemer kan tages i opløbet. Gruppen foreslår vi etableret forud for 
igangsættelse af anlægsfasen for kompressorstationen. Den kan fx bestå af 1 projektansvarlig fra Energinet, 
en bemyndiget medarbejder fra Næstved Kommune, samt 2-3 frivillige lokale borgerrepræsentanter.  
 
5) Økonomiske konsekvenser for landdistriktet 
 
Vi gør opmærksom på de voldsomme økonomiske konsekvenser kompressorstationens placering får for de 
mere end 390 beboere i landistriktområdet. I modsætning til de berørte lodsejere, får naboerne ikke en 
økonomisk kompensation, men har stadig de samme gener ved at have kompressorstationen i 
nærområdet.  
Mange risikerer at blive stavnsbundne til deres ejendomme som følge af manglende salgbarhed af 
ejendommene såvel som manglende belåningsmuligheder ved evt. ønske om udvikling af ejendom og /eller 
deres virksomhed pga. ejendomsværdiforringelse som følge af langt lavere attraktionsværdi og 
naturforringelse i området.  
 
Med andre ord flyttes regningen fra projektet til boligejerne, og det er ikke rimeligt uden kompensation. 

 

Forbehold: Yderligere materiale og kommentarer  
Vi forbeholder os ret til at eftersende yderligere kommentarer mv. i relation til Baltic Pipe projektet og 

kompressorstationens placering såvel som i relation til vores egen lodsejerrolle som følge af projektets 

omfang og kompleksitet, såvel som grundet afventning af udfaldet af den verserende sag om 

gæstepricippet. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Guldborg Jensen og Tina Bjerregaard Jensen 

Lundegaard I/S, CVR. 25613317 

Everdrupvej 27, 4733 Tappernøje 

Tlf. 21425000   

Mailadresse: lundegaard@sport.dk 



Til Miljøstyrelsen 
 

 

Everdrup d. 11. april 2019 

 

 

 

Høringssvar vedr. for Baltic Pipe projektet for så vidt angår: 

 
- Landsplandirektiv  

- Miljøkonsekvensrapport m. tilhørende bilagssamling  

 

Nærværende materiale afgrænser til at kommentere på forholdende omkring den planlagte 

kompressorstationen ved Everdrup.  

 

 

 

1) Støjmålinger skal dokumentere at støjniveau overholdes i drift.  

 

Senest 3 mdr. efter idriftsættelse af kompressorstationen ønsker vi at Energinet skal dokumentere at 

støjniveauet på 40 DB overholdes i relation til de anførte afstande og boligområder i 

Miljøkonsekvensrapporten. Det skal ske gennem kontrolmålinger af støjniveauer i stedet for kun at henvise 

til beregninger, formodninger og antagelser som er nævnt i det nuværende materiale.  

 

2) Afskærmning: Jordvolde, bredere plantebælte og tidshorisont  

 

- Plantebæltet øges til minimum den dobbelte bredde (=30 m), men gerne endnu mere og aller helst 

ser vi gerne at der etableres konkret skov på markerne hele vejen omkring kompressorstationen 

 

Sammensætningen af planter skal indeholde et bælte / en høj andel af stedsegrønne planterfor at 

sikre god tæthed i plantedækket også i vinterhalvåret.  

 

- Jordvolde m. beplantning indarbejdes i projektet som virkemiddel til:  

 

a. yderligere at modvirke risiko for støjgener  

 

b. at sikre en langt hurtigere visuel afskærmning af hele det tekniske anlæg ved at voldene 

tilplantes - hermed vil beplantningen synes højere og afskærmning opnås på kortere tid.  

 

Både beplantning og jordvolde ønsker vi etableret som varige foranstaltninger for kompressorstationen. 

 

Tidspunktet for etableringen af både jordvolde og beplantning ønskes allerede at være i anlægsfasen så fuld 

afskærmning (både for støj og udsigt) ikke sker med op til de tre års forsinkelse, som den nuværende ramme 

i Landsplansdirektivet giver mulighed for (jf. nuv. rammebetingelse for etablering senest 1 år efter 

færdiggørelsen af kompressorstationen.) 

 

3) Tryghed og sikkerhed – adgangsvej og redningstjeneste  

 

Vi ønsker at Energinet etablerer direkte adgangsvej fra Rønnedevejen til kompressorstationen idet: 

 

- Der er pt meget lang responstid og dårlige vejforhold for brand-og redningstjeneste til området 

omkring Hestehavevej og Tågeskov samt Everdrup.  

- Bløde trafikanter og generelt dårlige vejforhold på Hestehavevej og Tågeskovvej gør området 

yderligere sårbart for øget daglig og tung trafik. 

 



Etableringen af adgangsvejen til kompressorstationen kræver derfor skærpet opmærksomhed på 

bemandingsbehov, vej- og vejrforhold, både når det gælder sikring af kortere udrykningstid for beredskab til 

lokalområdet såvel som at minimere risikoen for trafikulykker med bløde trafikanter samt støj- og 

trafikgener i nærområdet.  

 

4) Projekt- / statusgruppe hvor lokale borgere indgår.  

 

Lokalområdet anmoder om nedsættelse af arbejdsgruppe for fortløbende dialog om muligheder og 

udfordringer i relation til projektets påvirkning af lokalområdet, således at eventuelle problemer kan tages i 

opløbet.  

 

Gruppen foreslår vi etableret forud for igangsættelse af anlægsfasen. Den kan fx bestå af 1 projektansvarlig 

fra Energinet, en bemyndiget medarbejder fra Næstved Kommune, samt 2-3 frivillige lokale 

borgerrepræsentanter.  

 

5) Økonomiske konsekvenser for landdistriktet 

 

Vi gør opmærksom på de voldsomme økonomiske konsekvenser kompressorstationens placering får for de 

mere end 390 beboere i området, der i modsætning til de berørte lodsejere, ikke får en økonomisk 

kompensation, men stadig får de samme gener. Regningen flyttes så at sige fra projektet til boligejerne: 

 

Mange risikerer at blive stavnsbundne til deres ejendomme som følge af manglende salgbarhed af 

ejendommene såvel som manglende belåningsmuligheder ved evt. ønske om udvikling af ejendom og /eller 

deres virksomhed pga. ejendomsværdiforringelse som følge af langt lavere attraktionsværdi og 

naturforringelse i området.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

f. Everdrup Bylaug, Kirsten Petersen, Oldermand og Mogens Hansen  

f. Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne: Charlotte Roest  

f. den lokale borgergruppe: Tina Bjerregaard,  

Ved spørgsmål og dialog kontakt gerne  

Tina Bjerregaard på tlf. 21425000 eller  email: lundegaard@sport.dk 

 



From:                                 Nils Rasmussen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:44:35 +0000
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse;'erst@erst.dk'
Subject:                             Baltic Pipe

Kære Miljøstyrelse

Det er med nogen frustration, at vi nu igen skriver vores bemærkninger/høringssvar til mulig 
etablering af gasledningen Baltic Pipe.

 Vi skrev oprindeligt vores bemærkninger og forslag til ændret linjeføring i januar 2018. 

 Vi har interesseret fulgt pressens dækning af processen. 

 Vi har deltaget i borgermøde med Energinet om etablering af ledningen.  

Vi står som ejere af matrikel 23 b (CVR-nummer 10776139) og 14 a, (CVR-nummer 13750181) 
Gamborg by, Gamborg  præcis samme sted, som vi startede i januar 2018.

Vores oplevelse er, at hele den offentlige proces med høring og orienteringsmøder alene er kørt 
”fordi det står der i reglerne”. Vi har på intet tidspunkt følt os reelt hørt, eller for den sags skyld fået 
reelle svar på vores spørgsmål. 

Vi oplever en Energiminister og et Energinet, der på ingen måde vil tage stilling til vores situation 
som lodsejere på den foreslåede linjeføring, alt henvises til ekspropriation. En ekspropriation, der 
tilsyneladende pakkes ind i en spinkel businesscase, med mulighed for besparelser på op til 200 
kr. for en gennemsnitlig gasforbruger i en privatbolig. Man kunne sikkert opnå tilsvarende (bedre) 
økonomi ved at fusionere den eksisterende gasledning med A/S Storebæltsforbindelsen, endda 
helt uden at grave. Der ville givetvis også være kortere tilbagebetalingstid ved en beløbsmæssigt 
tilsvarende investering i SKAT. Og ja, begge eksempler er lige så relevante, som at blande den 
nuværende gaslednings økonomi sammen med Baltic Pipe. 

Med en forventning om, at Energinet ikke har til hensigt at ændre linjeføringen, fastholder vi vores 
krav om, at ledningen etableres med respekt af gæsteprincippet, hvor ledningsejer skal afholde 
enhver omkostning ved en efterfølgende flytning af ledningen. 

Vi bor bynært, og har i hele vores ejertid set de 2 omhandlede matrikler som vores 
pensionsopsparing i forlængelse af en fremtidig udstykning til boliger og byudvikling. Vi vil derfor 
allerede nu forbeholde os, en erstatning der kompenserer os for den værdinedgang, som 
etableringen af en gasledning med en sikkerhedszone på 400 meters bredde, vil betyde for vores 
ejendom.

Venlig hilsen
---
 
Frank Rosenberg Pedersen 
Østerbyvej 4
Gamborg
5500 Middelfart
Mobil  +45 2498 7929             
 
Nils Rasmussen
Gamborgvej 37



Gamborg
5500 Middelfart                                                                  
+45 4036 4602
 

 

 

 



From:                                 Sara Nyboe Blicher
Sent:                                  Thu, 31 Jan 2019 14:28:49 +0000
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             Næstved Kommunes bemærkning til partshøring ifm. ændringen af projektområdet 
for kompressorstationen, Baltic Pipe

Til Miljøstyrelsen
 
Næstved Kommune har læst materialet til partshøringen og bemærker, at udvidelsen af projektområdet for 
kompressorstationen bidrager til et mere udtømmende beslutningsgrundlag, når den endelige 
miljøkonsekvensvurdering skal godkendes.
 
Derudover har vi ikke bemærkninger til indholdet af partshøringen.
 
Venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima 

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon:+45 5588 6080

www.naestved.dk

Sara Nyboe Blicher
AC-medarbejder

Direkte:+45 5588 6210
Mobil: +45 5142 7643
E-mail: snbli@naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail,
bedes du venligst omgående underrette Sara Nyboe Blicher samt slette e-mailen. 
 



From:                                 Ole Tyrsted Jørgensen
Sent:                                  Sun, 7 Apr 2019 16:24:53 +0000
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             Baltic Pipe - høringssvar Landsplandirektiv

Hej MST
Den oplyste e-mail  i høringsbrev af 14. februar (MKV BalticPipe@mst.dk) giver fejlmeddelelse, 
derfor får i den i hovedpostkassen. Jeg skal anmode om at vedlagte høringssvar sendes videre til 
rette sted.
 

Med venlig
Ole Tyrsted Jørgensen 
Skalkendrupvej 45
5800 Nyborg







Nordenhuse, Nyborg den 7. april 2019 

 

Til Miljøstyrelsen 

Høringssvar Baltic Pipe linjeføring  

(primært landsplandirektiv) 

 

Der indsendes hermed høringssvar for ejendommen beliggende Skalkendrupvej 45, 5800 Nyborg, matrikel 

5b, Skalkendrup by, Aunslev, samt for virksomheden Nordenhuse Frugtplantage, CVR 27753108. 

Ud fra vedlagt kortudsnit af planlagte projektområde (kort 1) for linjeføring Baltic Pipe, skal vi hermed gøre 

opmærksom følgende: 

1) Projektområdet er lagt midt henover en æbleplantage. Der er tale om en intensiv dyrket 

æbleplantage opsat i espaliersystem og med etableret vanding. Der er tale om en højværdiafgrøde. 

Det vil ikke være muligt at grave en gasledning gennem plantagen uden ødelæggende 

konsekvenser for dyrkningsmulighederne. Samtidig vil en linjeføring tæt på plantagen begrænse 

muligheden for fremtidig udvidelse af plantagen. Dette vil ødelægge virksomhedens mulighed for 

fremtidig udvikling. Det er uacceptabelt at gasledningen på den måde kan ødelægge en 

virksomheds indtjeningsgrundlag nu og i fremtiden. 

 

2) Projektområdet rager stadig ind over nordvestlige del af haven for ejendommen Skalkendrupvej 45. 

Dette er ikke acceptabelt. Det er heller ikke acceptabelt at projektområdet generelt lægges så tæt 

på helårsbeboelse i det åbne land, hvor der principielt er åbent areal nok til at placere 

projektområdet. 

 

Det foreslås derfor følgende: 

 

1) Linjeføringen lægges så den går nord om æbleplantagen. Det ønskes at projektområdet indsnævres 

og gasledningen føres tæt på eksisterende gasledning nord om æbleplantagen. Den nye linjeføring 

vil således ligge vest – nord for plantagen. Denne placering vil give virksomheden fortsat mulighed 

for en udvidelse af plantagen mod syd og i mindre omfang mod vest i forhold til den eksisterende 

plantage.  Derimod ønske ikke en linjeføring syd om den eksisterende plantage, da det vil lukke den 

eksisterende plantage inde mellem to gasledninger og ødelægge den fremtidig mulighed for 

udvidelse af plantagen og udvikling af landbrugsvirksomheden. 

 

2) Projektområdet ændres så det ligger mindst 50 meter fra helårsbeboelse. Det betyder at 

projektområdet rykkes mod vest så der er 50 meter afstand mellem projektafgrænsningen til 

haverne rundt om ejendommen Skalkendrupvej 45 og ejendommen Skalkendrupvej 50. 

 

3) Alternativt kan projektområdet ændres så det føres syd om ejendommen Skalkendrupvej 50 og 

matrikel 2f, Skalkendrup by, Aunslev og efterfølgende drejes mod nord med et forløb der placeres 



øst for Skalkendrupvej 45 (matrikel 5b, Skalkendrup by, Aunslev) og vest for ejendommen 

Skalkendrupvej 51 (matrikel 12a, Skalkendrup by, Aunslev). Se vedlagte kort 2. Dette anses for den 

løsning med mindst påvirkning af de to ejendomme Skalkendrupvej 45 og Skalkendrupvej 50 og 

virksomheden Nordenhuse Frugtplantage. Det vil desuden heller ikke påvirke ejendommen 

Skalkendrupvej 51 og virksomheden der negativt. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Ole Tyrsted Jørgensen & Mette Bjarnt 
 
Skalkendrupvej 45  
5800 Nyborg 
 
Ejer af Nordenhuse Frugtplantage 
CVR 27753108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
./..Vedlagt kortbilag 



From:                                 Ruddi Hansen
Sent:                                  Wed, 3 Apr 2019 13:08:15 +0200
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             VS: Klage over projekt Baltic Pipe

Miljøstyrelsen
Jeg har forgæves forsøgt, at sende en mail vedr. Baltic Pipe,
hvis mailen ikke kan ekspederes denne vej vil jeg gerne have oplyst en korrekt mail adr.
 
Venlig hilsen
 
Ruddi Hansen
 

   Ruddi Hansen
   Tømrer- og Snedkerforretning
 

Varmarkvej 28
6092 Sdr. Stenderup

 
                             Telefon             75 57 12 42
                             Mobil                 40 42 88 78
                             Fax                      75 57 12 16
                             E-mail                 ruddi.hansen@mail.dk
                             Web                   www.ruddi-hansen.dk
 
 
 
Fra: Ruddi Hansen [mailto:ruddi.hansen@mail.dk] 
Sendt: 2. april 2019 18:16
Til: 'MKV'
Emne: Klage over projekt Baltic Pipe
 
Vedr. Baltic Pipe
Min klage/anke går på projektet som helhed og ødelæggelsen af lokalområder.
Det virker fuldstændig tåbeligt, at omlægge danske kraftværker fra gas til flis, for derefter, at eksportere 
norsk gas til Polen.
Polen har ca. 3 gange så meget skov, pr. indbygger, som Danmark, lad dem fyre med flis!
I Danmark importerer vi flis fra Norge, vi kunne bruge gas i stedet for.
Jeg vil gerne se en miljømæssig beregning der omhandler hele den nordlige del af EU.
 
Derudover vil projektet ødelægge tilværelsen for rigtig mange mennesker, hvordan kan det være vi skal
føle os trygge ved gas ledningen, når der kan være sikkerheds problemer ved Bornholm!
Helt lokalt ødelægger projektet fremtidige udstykninger i Sdr. Stenderup.
På min ejendom er der planlagt en fremtidig udstykning, Kolding kommune har en planlagt udstykning i 
nærheden,
mine naboer er utrygge, har i planlagt erstatninger?
I ødelægger Gl. Ålbo camping og højest sandsynlig det sidste fiske liv i Lillebælt.

mailto:ruddi.hansen@mail.dk
http://www.ruddi-hansen.dk/


Skal det endelig være, var det måske bedre og billiger, at føre ledningen gennem fugleområdet,
men det bliver  måske for politisk besværlig!
 
Jeg imødeser et svar og en kæmpe erstatning, hvis projektet fortsætter. 
 
Venlig hilsen
 
Ruddi Hansen
 

   Ruddi Hansen
   Tømrer- og Snedkerforretning
 

Varmarkvej 28
6092 Sdr. Stenderup

 
                             Telefon             75 57 12 42
                             Mobil                 40 42 88 78
                             Fax                      75 57 12 16
                             E-mail                 ruddi.hansen@mail.dk
                             Web                   www.ruddi-hansen.dk
 

mailto:ruddi.hansen@mail.dk
http://www.ruddi-hansen.dk/


Modtaget
Miljøstyrelsen

08 APR, 2019
Vedr. Baltic pipeline: Miljøstyrelsen
Høringssvar: 03 .04.2019 Haraldsgade 53
Beliggende Vridsløsevej 37, 4700 Næstved. 2100 København ø

Jeg vil gerne informere jer om, div. opgaver der skal løses i forbindelse med anlæg af gasledning,
tværs igennem mine ca 16 ha.

Der er i dag div. Græsfolde til køer og heste. Disse skal gennemskæres 6 steder.
Der skal opsættes midlertidigt hegn mod gravefeltet. Antal meter
Arealet på nord siden af graverenden vil ikke kunne bruges i arbejdsperioden, hvilket er en
forringelse af mit afgræsningsareal.
Efter gravearbejde skal der jo selvsagt etableres nyt græsareal.
Dette er allertidligst tjeneligt til afgræsning 2 år efter såning.
Gravearealet ca 32 m i breden, efter jeres udsagn, vil ikke være tjeneligt til dyrehold før efter ca 3-5
år, pga strukturskader med løs jord til følge.(Har prøvet det før).
Gravearealet skal således være indhegnet i 3 -?år.

Da det er en egn med mange Sten i jorden, vil der blive behov for opsamling af sten i gravefeltet,
typisk 2-3 gange efter reetablering, hvilke må foregå med indlejet maskine.

Der kan, som jeg ser det, etableres en overgangszone med en form for fast underlag, således at
dyrene kan benytte den nordlige del af arealet efter etablering og i en sådan stand at der også kan
køre traktorer til og fra arealet.

Jeg får et betydeligt værditab på: foderenheder (alm afgræsning af dyrene) ,slet til wrap og så
selvfølgelig tab af halm og korn, som jeg alt sammen er afhængig af til dyrene.
Da der bliver mindre foderenheder på marken skal dette også erstattes af udefra købt foder i en
periode på ca 2-3år, som selvfølgelig skal kompenseres. Dvs indkøb, hjemtransport mv.

Hegn skal reetableres til de eksisterende folde efter de ca år plus nyetablering af hegn i gravefeltet
i yderzonerne.

Oplags- og arbejdsplads, på knap halvdelen af min jord, kommer noget bag på mig. Det var ikke en
aftale. Det er ca 60-70% af min jord der bliver berørt af gravearbejde og oplagsplads, hvilket må
siges at være et ganske betragteligt indgreb i min ejendom.

Af hensyn til markplan, gødnings- og sprøjteplan, må jeg vide , hvor længe i forventer at have
oplags-/arbejdsplads på min matrikel.

OBS: Med et forholdsvis lille sving, nord om min ejendom, vil i kunne grave i kommunal
landbrugsjord, uden særlig gene til følge.

Dette er et foreløbigt udpluk afforringelsen af min ejendom.

Venlig hilsen
Ulla Andersen
Vridsløsevej 37
4700 Næstved



From:                                 Aalborg Stift
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 09:07:07 +0200
To:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk
Cc:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Fremsendelse af høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. Baltic Pipe (STPR F2: 
451878)

Til Erhvervsstyrelsen 
 
I henhold til aftale med Kirkeministeriet fremsendes hermed høringssvar vedrørende Baltic Pipe på 
vegne af Kirkeministeriet og samtlige stifter i Danmark. 
 

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Aalborg Stift 
KMAAL@KM.DK 

Læs mere om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata

 

 

https://aalborgstift.dk/_Resources/Persistent/6/5/9/0/6590c17898bccac9d5c691787e387849e629f8a0/L%C3%A6s%20mere%20om%20hvordan%20Aalborg%20Stift%20behandler%20dine%20persondata.pdf
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Høring af forslag til Landsplansdirektiv for Baltic Pipe  

 

 

Plancenter Aalborg har modtager høringsmateriale fra Kirkeministeriet vedrørende forslag til 

Landsplansdirektiv for Baltic Pipe med tilhørende miljøvurdering.  

 

Centeret har på vegne af alle stifter i Danmark gennemgået det fremsendte materiale og har 

nedenstående bemærkninger.  

 

Direktivet giver mulighed for etableringen af ca. 210 km gastransmissionsledning fra Blåbjerg i 

Vestjylland over Jylland, Fyn og Sjælland til Faxe Bugt. I den forbindelse skal der etableres en ny 

kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, udbygningen af den eksisterende 

modtagerterminal i Nybro i Varde Kommune samt etableringen af 13 nye linjeventilstationer langs 

gastransmissionsledningen.  

 

Efter en gennemgang af direktiv og miljøvurdering, kan Plancenter Aalborg konstatere, at flere kirker 

er placeret forholdsvis tæt på det areal, der skal reserveres til anlægget af gastransmissionsledningen.  

Dette gør, at der i forbindelse med selve anlægsarbejdet skal tages hensyn til de nærved liggende 

kirker, da disse kan blive påvirket i forbindelse med fx gravearbejdet.  

 

Derudover bør der være særligt fokus og tages størst muligt hensyn til følgende kirker: 

 

Roholte Kirke, Tryggevælde Provsti, Roskilde Stift (Faxe Kommune): 

Kirken er placeret på grænsen af det reserverede areal, således at ca. halvdelen af kirkebyggelinjen er 

placeret inden i det reserverede areal og dermed meget tæt på selve graveområdet for 

gastransmissionsledningen. Ligeledes er der ca. 1,1 km. til den en linjeventilationen. 

 

  

Everdrup Kirke, Næstved Provsti, Roskilde Stift (Næstved kommune): 

Kirken er placeret i ca. 1 kilometer fra den nye kompressorstation, hvor der blandt andet skal etableres 

skostene på op til 45 meter. Her bør der være fokus på at det planlagte beplantningsbælte, etableres 

således at kompressorstationen, får mindst mulig indflydelse på Everdrup kirke.  

 

Gimlinge Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift (Slagelse kommune): 

Kirken er placeret ca. 950 meter fra en linjeventilstation. Gimlinge kirke er omkranset af en 

kirkebeskyttelseszone.  



 

Aunslev Kirke, Nyborg Provsti, Fyens Stift (Nyborg Kommune): 

Kirken er omgivet af en kirkefredning, der bliver berørt af det reserverede areal. Dette er nævnt i det 

fremsendte materiale, men der er ikke nævnt hvilke hensyn, man i den forbindelse agter at iværksætte.  

 

Skellerup Kirke, Kerteminde Provsti, Fyens Stift (Nyborg Kommune):  

Kirken er omgivet af en kirkefredning. Ligeledes er kirken og den dertilhørende 

kirkebeskyttelseszone placeret i det reserverede areal. I det fremsendte materiale, der man 

opmærksomme på kirkefredningen. Men der er ikke i materialet nævnt, hvilket forholdsregler, man 

agter at iværksætte for at tages størst muligt hensyn til kirken i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Allerup Kirke, Hjallese Provsti, Fyens Stift (Odense Kommune): 

Kirken er placeret på grænsen af det reserverede areal, hvilket gøre at kirkebeskyttelseslinjen rækker 

væsentligt ind i det reserverede areal. Der er ca. 500 meter fra kirken til linjeventilstationen. Der bør 

tages forholdsregler for at sikre at Allerup kirke beskyttes mest muligt og at der ved anlæg af 

linjeventilstationen tages størst muligt hensyn til kirken og dens frie placering.  

 

Bellinge Kirke, Hjallese Provst, Fyens Stift (Odense Kommune): 

Kirken er placeret inden i det reserverede areal, og dermed meget tæt på graveområdet. Ligeledes er 

linjeventilstationen placeret ca. 1,7 km. fra Belling Kirke.  

 

Ørslev Kirke, Middelfart Provsti, Fyens Stift (Middelfart Kommune): 

Kirken er omgivet af en kirkebeskyttelseszone, der kommer i berøring med det reserverede areal. 

Ligeledes er der ca. 1. km fra kirken til linjeventilstationen.  

 

Sønder Stenderup, Kolding Provsti, Haderslev Stift (Kolding Kommune):  

Kirken er omgivet af en kirkebeskyttelseszone der umiddelbart ser ud til at omfattet den placering 

som er tiltænkt den nærliggende linjeventilstation. Der er ca. 850 meter fra linjeventilstationen til 

Sønder Stenderup kirke.  

 

De ovenstående kirker er dem, der umiddelbart bliver mest påvirket af gasransmissionsledningen.  

 

Det er vigtigt, at er tages størst muligt hensyn til kirkerne og at der er særligt fokus på, at flere af 

kirkerne vil blive påvirke af enten selve anlægsarbejdet, men i særdeleshed også af de 

linjeventilstationer, der er planlagt langs strækningen.  

 

Af det fremsendte materiale fremgår det ikke, hvorledes udformningen af de nævnte 

linjeventilstationer er. Det er vigtigt, at disse anlæg bliver skærmet fx med beplantning, der tilpasses 

de omkringliggende kirker, således at der sker mindst muligt påvirkning af kirkerne.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

På stifternes vegne 

 

 

 

Marie Johansen 

Juridisk specialkonsulent 

 

 



From:                                 Sanne Ubberup Nielsen
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 09:56:25 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Lars Kjærsgaard Bendtsen (FST)
Subject:                             - 511608 - Høringssvar i forbindelse med miljøvurdering af Baltic Pipe projektet

 
 
 
Vedhæftet er høringssvar på vegne Peter Brandt, Hans Holger Pedersen og Patrick Strander Nielsen.
 
 
Med venlig hilsen
Martin Steen Andersen
Advokat (L)

 

ADVODAN
Trianglen ∙ Rengegade 2 ∙ 4660 Store Heddinge
Tlf:  5650 2900 ∙  
Mail: mksa@advodan.dk
CVR nr: 31745152 ∙ 
www.advodan.dk ∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev
 

  
 
 

http://www.advodan.dk/
http://www.advodan.dk/nyhedsbrev/
http://www.linkedin.com/company/advodan
https://twitter.com/advodanDK






From:                                 Allan Buch
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 15:16:44 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar

Til Miljøstyrelsen
 
Hermed Høringssvar vedr. Miljøkonsekvensvurdering og landsplandirektiv i forbindelse med 
Baltic Pipe.
 
Venlig hilsen
 
Allan Buch
 
Telefon + 45 64 41 60 01
Mobil + 45 20 46 16 01
 





Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Middelfart den 12 april 2019

Høringssvar vedr: miljøvurdering af Baltic pipe og landsplandirektiv for Baltic pipe.

Som ejer af mat. 14 d, ved Skrillinge Strand hvor i landføring af gasledning påtænkes har jeg 
følgende bemærkninger.

Jeg vil indledningsvist komme med en kraftig kritik af den fremgangsmåde hvorpå Energinet 
har opført sig på indtil nu. Det handler om manglende overholdelse af aftaler, forskellige 
udmeldinger i landføring og ikke mindst Energinets udmeldinger til mine naboer om at jeg var 
tilfreds med det de forslag som de kommer med. Jeg tillader mig at sende mit svar fra februar 
2018 med, da der ligger mange uafklarede spørgsmål og så er det hele samlet i et skriv.

Det har for mig som lodsejer været magtpåliggende at få flyttet gasledningen langt mod syd, 
(Fiskeriforeningen og Borgerne på Skrillinge Strands forslag) alternativt længere ind i fjorden, 
kort vedlagt. Vi bliver hele tiden mødt at det ikke kan lade sig gøre fordi det er et Natura 2000 
område, men Natura 2000 er ikke et forbudsområde, men et område hvor der skal tages 
hensyn til udpegningsgrundlaget, men det skal man åbenbart ikke 100 m. derfra. Under 
borgermødet i Middelfart kom det klart frem, det alternativer kun var vurderet på papir, og 
noget der slet ikke var prøvet af. Energinets egne folk har endda fortalt at fremlagte løsning 
ikke var den bedste tekniske løsning(jeg kan eftersende referat) derfor er det med stor 
underen at man ikke prøver alternativer for at skåne naturen. Jeg vil henlede opmærksom på 
et enkelt nedslag på side 59 5.1 nederste pind. Det viser at dem der har udarbejdet dette, ikke 
kender noget til naturen i dette område men kun afviser muligheder forholde fast i et 
naturødelæggende forslag.

På mit min ejendom vil man med gasledningen skabe begrænsninger på mine, muligheder for 
bygge en ejendom i forbindelse med fiskeriet og ikke mindst udvidelses muligheder for min 
virksomhed og da det er fiskeri, er det jo ikke noget man bare flytter. 

I forbindelse med forslag til landsplandirektiv stiller jeg spørgsmål, ved den ødelæggelse der 
sker af området ved Middelfart og det naturskønne områder der lægges restriktioner på. 
Retten til at bruge § 73 i grundloven, mener jeg ikke har været dokumenteret. Der her ikke 
tale om gavn for almenvellet, jeg vil her gerne henlede opmærksomheden på afsnit 2.2.1 side 
19 i miljøkonsekvensvurderingen. Der står man først laver en BEK nr 1520 15/12/17 og 
tillader rørledning til Danmark fra Norge og derefter kan den BEK danne grundlag for 
ansøgning i henhold til LBK 1101 af 18/11/2005. Der er efter min opfattelse tale om 
manipulation med borgene af værste skuffe. I samme forbindelse henviser jeg til Middelfart 
Kommunes spørgsmål til Klima og Energiministeren i brev af 5. april 2019.

Jeg skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på at jeg er enig i indholdet af svar på 
høringsskrivelse fra: Danmarks fiskeriforening PO, Middelfart Kommune, Borgene på Skrillinge 
Strand, Fænø Gods og Middelfart Golfklub.

Allan Buch
Lodsejer Skrillinge Strand 22 og 74
5500 Middelfart.



Bemærkninger til Baltic pipe Februar 2018

Som ejer af mat. 14 d, ved Skrillinge Strand hvor i landføring af gasledning påtænkes har jeg 
følgende bemærkninger.

Fiskeriet som jeg driver har været drevet fra pladsen i ca. 150 år og er en del af kommunens 
kulturmiljø og omtales i Fynske kyst miljøer som fiskerleje og det sidste aktive, med folk 
fuldtidsbeskæftiget. Området vil landskabeligt blive ødelagt og der vil gå år inden det vil være 
reetableret igen. Min virksomhed er bygget op på at fiskeriet foregår fra området, med 
sammenhæng mellem bro og redskabshus samt nødvendig plads til håndtering af 
pæle og garn. Det område som man midlertidigt vil inddrage er livnerven i denne 
fiskerivirksomhed og vi har ikke andre muligheder når vi skal håndtere pæle, garn og 
fisk. Vi driver fiskehandel med de fisk vi fanger og kan kunderne ikke få frisk fisk 
forsvinder forretningsgrundlaget for min virksomhed. Da øvrige kystfiskere i området vil 
også vil blive berørt og virker som om man helt overser den politiske dagsorden med at hjælpe 
kystfiskerne. 

Der er ikke tale om ordentlighed når man ikke kommer med alternative i landføringer, af de 
grunde vi blev oplyst om på offentlige møde i Middelfart. Grundene som blev os oplyst på 
mødet, var blandt andet at det økonomisk var dyrere, men i et projekt til mellem 12 og 16 
milliarder er det nok ikke et særligt velbegrundet argument hvis man kan skåne naturen og 
undgå at ødelægge vores kulturarv (bundgarnsfiskeriet) på dette sted. Ligeledes var man 
bange for at komme med et forslag i Natura 2000 området af frygt at det vi blive påklaget til 
EU, men det er vel ikke anderledes end i de andre Natura 2000 områder man går i gennem. 
Går man gennem Natura 2000 længere sydpå vil man undgå mange problemer med af 
dækning af ledningen da bunden er mere jævn hele vejen over bæltet.

Der lægges ligeledes begrænsninger på byggeri i en afstand af 200 m. Det vil alt andet end 
lige begrænse hele områdets muligheder og ikke mindst skabe en frygt for dem der har 
ejendomme inden for denne grænse som i sætter.

Det er uforståeligt at man vil lave et gennemgribende indgreb på  et så bynært område, 
begyndelse med Kystkultur, golfbane og kommende byudvikling for Kommunen.

Jeg har ikke sendt alternative placeringer med da både Golfklubben og Fiskeriforeningen har 
fremsendt det og går ud fra der bliver en yderligere dialog.

Jeg vil ikke undlade at stille nogle spørgsmål, som der ønskes et dokumenteret svar 
på.

Hvis man fastholder linjeføringen:
Hvad vil der helt præcist komme af deklarationer på min ejendom???

Vil det være muligt at opføre en enkelt bolig ved siden af min virksomhed.

Hvad vil anlægsperioden være på min ejendom være??

Vil i landføringen af ledningen kunne flyttes så langt mod nord, at den ikke kommer i 
land på min ejendom, hvis man mod forventning holder fast i linjeføringen.

Hvad vil der ske af deklarationer på de øvrige huse på Skrillinge Strand (ejer nr. 74)



Øvrige spørgsmål:
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?

Hvorfor bruges det nuværende gas trace ikke til en yderligere ledning med fx en 
udskiftning af det ene rør under bæltet??

Er det korrekt forstået at gasledningen nogle steder skal bruges som den er, uden 
der skal lægges en ny ledning??

Da der ikke skal lægges en ny ledning over Storebælt må man antage at disse rør har 
en væsentlig større dimension, hvad er forskellen på de nuværende rør under 
Lillebælt og dem der ligger i Storebælt? 

Er det ikke korrekt at man går gennem flere Natura 2000 områder?? Og hvorfor har 
man undladt at undersøge i Natura 2000 området i Lillebælt på samme måde som i 
det foreslåede trace??

Har man på samme intensive måde undersøgt om det er muligt med en ekstra 
gasledning i det nuværende gastrace, som i det foreslåede.?? 

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

Er det muligt at foretage en ekspropriation på dansk jord i forhold til Grundloven, til 
fordel for et andet land??

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

Kan man dokumentere at reetablering forventes overholdt og ikke kommer i samme 
situation som med elkablerne.

Vil bede om fuld dokumentation, på de stillede spørgsmål.

De fiskerimæssige forhold vil blive fremhævet gennem Fiskeriforeningens høringsskrivelse.

Venlig hilsen

Allan Buch

Telefon + 45 64 41 60 01
Mobil + 45 20 46 16 01



From:                                 Allan Fischer
Sent:                                  Sat, 13 Apr 2019 00:27:23 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Fwd: Høringssvar Baltic pipe

---------- Forwarded message ---------
Fra: Allan Fischer <taageskov10@gmail.com>
Date: lør. 13. apr. 2019 kl. 00.18
Subject: Høringssvar Baltic pipe
To: <mst@mst.dk>

Jeg henviser til mit tidligere høringssvar omkring placering af kompressor stationen ved Tågeskov 
Overdrev.

Til denne vil jeg særligt fremhæve at hensynet til at kunne udnytte procesenergien til andre formål 
end at fyre op for gråspurvene ved den valgte placering ikke muliggør udnyttelse af denne.

Endvidere vil det være ønskeligt at placere den økonomiske risiko der er ved projektet. Idet det må 
forudses at økonomien ikke holder og der derfor er et underskud der skal dækkes. Da det er landets 
gaskunder der evt. skal have en gevinst hvis økonomien holder må det vel også være dem der skal 
afholde et evt underskud.

Jeg er endvidere af den opfattelse at projektet ikke handler om at beskytte Polen mod afpresning af 
Russerne, Tyskerne har åbenbart ikke den samme frygt, men der i mod at vi skal hjælpe 
Nordmændene med at afsætte deres gas inden  Eu bliver fossil frit, hvorfor dette projekt ikke 
varetager Danske interesser, men tvært imod modarbejder alle bestræbelser på at fremme den 
grønne omstilling i strid med Parisaftalen.

Jeg forbeholder mig retten til at supplere dette høringssvar hvis der skulle fremkomme nye 
oplysninger.

Med venlig hilsen

Allan Sanhof 
Tågeskov Overdrev 10
4733 Tappernøje

Virusfri. www.avast.com

mailto:taageskov10@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


From:                                 Ane Popp-Kristensen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 12:41:25 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar til Baltic Pipe

Att.
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Sendt pr. mail til: MKV_BalticPipe@mst.dk
 
Jeg skal bede om en kvittering for modtagelse. 

Med venlig hilsen

Ane Popp-Kristensen
Afdelingsleder • VKST Politik & Kommunikation

Direkte telefon 5786 5086 • Mobil 2330 2077
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø • Hovednr. 7027 9000 • vkst.dk/gefion 

Gefion er din, min og vores landboforening med fokus på, at påvirke den politiske dagsorden for, at sikre de bedste vilkår for os landmænd. Vi lægger alle 
kræfter i, med ønsket om at have stor gennemslagskraft på lokal og landsplan. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om brevhemmeligheder. Har du 
modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.
 

mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
http://vkst.dk/gefion/
http://vkst.dk/gefion/bliv-medlem/


 

 

Gefion  I  Fulbyvej 15  I  4180 Sorø  I  7027 9000 I  info@gefion.dk  I  vkst.dk/gefion 
 

Att. 
Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
Sendt pr. mail til: MKV_BalticPipe@mst.dk 

 
 
Den 12. april 2019  
 

Landboforeningen Gefions høringssvar til 
miljøkonsekvensrapport mv. for Baltic Pipe  
 
Landboforeningen Gefion er interesseorganisation for 1500 landmænd på Sjælland og 
repræsenterer dermed en meget stor del af de landbrug, der påvirkes af Baltic Pipe (BP) på 
Sjælland. Foreningen har nedenstående bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt 
udvalgte bilag mm.  

 

Usikkerhed omkring de samfundsøkonomiske fordele  
Det fremgår af introduktion og samlet konklusion, at danske gasforbrugere vil få lavere tariffer 
på, hvad der svarer til ca. 125 kr. for en husstand pr. år1. Samtidig kan vi konstatere, at uvildige 
aktører som blandt andet Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet, der er professor i offentlig 
økonomistyring, stiller spørgsmålstegn ved hele businesscasen2.  
 
Landboforeningen Gefion ønsker derfor, at der laves en redegørelse, der viser, at de 125 kr. pr. 
husstand og økonomien i øvrigt er tilstrækkelig til at kunne etablere Baltic Pipe med henvisning 
til almenvellets interesser.  
 

Beslutningsgrundlaget 
Ved gennemlæsning af høringsmaterialet fremgår det ofte, at det er vurderinger, der ligger til 
grund for konklusioner og anbefalinger i rapporten, eksempelvis:  
 
”Energinet, der står for transmissionen af gas i Danmark, har ikke en samlet vurdering af Baltic 
Pipes påvirkning på gasforbruget i Danmark, men kan konstatere at, der er effekter der 
trækker i begge retninger og at nettoeffekten sandsynligvis er meget lille.3”  
 
Tilsvarende er det vurderinger der ligger til grund, når rapporten konkluderer, at landbrugsjord 
ikke påvirkes efter anlægsfasen. Landboforeningen Gefion finder det kritisabelt, at det er 

                                                                 
1 Introduktion og samlet konklusion side 4.  
2 https://ing.dk/artikel/milliarddyr-gasledning-graver-hele-danmark-polakkernes-skyld-212589 
3 Side 12, Introduktion og samlet konklusion.  
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vurderinger og ikke underbygget viden, der ligger til grund for konklusionerne omkring BP og i 
særdeleshed projektets konsekvenser for de lodsejere, der skal lægge jord til projektet.  
 

Fravigelse af gæsteprincippet og lovligheden af ekspropriation  
Landboforeningen Gefion finder det yderst kritisabelt, at BP etableres på ikke-gæstelignende 
vilkår4 uden en erstatning, der modsvarer dette. Vi kan ikke acceptere, at der ikke gives 
erstatning for den meget omfattende rådighedsindskrænkelse som BP er.  
 
Erfaringen fra etablering af ledningen til Kriegers Flak viser, at erstatningerne ved 
ekspropriation ikke modsvarer den rådighedsindskrænkelse og forringelse af 
ejendomsværdien, der er tale om ved så store anlæg.  
 
I forbindelse med Kriegers Flak er der rejst en sag for at afklare lovligheden af, hvorvidt man 
kan gennemtvinge en fravigelse af gæsteprincippet gennem ekspropriation.  
 
Den samme situation kommer til at gælde BP, og derfor har Landboforeningen Gefion sammen 
med 11 andre landbrugsforeninger været i dialog med Energinet om en procesaftale, der skal 
sikre, at lodsejerne i BP omfattes af udfaldet af retssagen om Kriegers Flak. I den sag er der 
netop lavet en procesaftale. Derfor undrer det os meget, at Energinet ikke har ønsket at lave 
en procesaftale i sagen om BP, der omfatter langt flere lodsejere. Det betyder reelt, at hver 
enkelt lodsejer skal anlægge en sag, hvis man ønsker at få afprøvet lovligheden i, at BP 
anlægges på ikke-gæstelignende vilkår. Det finder vi ikke rimeligt, og vi ønsker uddybet, 
hvorfor man ikke vil indgå en procesaftale.  
 

Påvirkning af vandløb og fjorde  
Gennemgravning af vandløb 
Det fremgår af materialet, at vandløb som udgangspunkt gennemgraves, når BP skal krydse 
vandløb, dog er store vandløb undtaget dette. Det fremgår dog ikke af miljøvurderingen, om 
ledningen graves ned efter den regulativmæssige bund eller den faktiske bund. 
Landboforeningen Gefion ønsker som udgangspunkt, at ledningen placeres i forhold til den 
regulativmæssige bund.  
 
Det er foreningens erfaring, at der i praksis ikke er overensstemmelse mellem den faktiske 
bund og den regulativmæssige bund og at den faktiske bund ofte er højere end den 
regulativmæssige bund. Hvis ledningen i sådanne tilfælde placeres efter den faktiske bund 
udelukker det efterfølgende, at vandløbet renset op efter den regulativmæssige bund, da man 
så vil overskride sikkerhedsafstanden til ledningen. 
 
På lodsejermøde i Slagelse den 7. marts 2019 svarede ledningsejer, direkte adspurgt, at der 
ville blive 1 meter jord fra ledningens top til den regulativmæssige bund. Vi skal bede om, at 
det også fremgå af beskrivelserne for, hvordan vandløb gennemgraves og genetableres.  
 

                                                                 
4 Miljøkonsekvensrapport på land, afsnit 3.7.1.1 Servitut vedr. gasrørledning 
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Det kan i perioder af året være meget afgørende for dyrkningen af jorden, at vandløbene kan 
aflede de nødvendige mængder vand. Derfor skal vi indstille, at man er særlig omhyggelig med 
at lave bypass og lignende, der sikrer et godt flow i vandløbet.  
 
Hensyn til klimaforandringer  
I forhold til underboring af og gennemgravning af vandløb, bør det ske på en sådan måde, at 
der i fremtiden bliver mulighed for at klimasikre vandløbene gennem fx dobbeltprofiler i 
vandløb eller mere direkte uddybning af vandløbene.  
 
GEUS har beregnet, at der bliver 40 pct. større behov for vandafledning i 2050 i forhold til 
2014. Klimasikring kan fx ske ved, at der etableres miniådale eller dobbeltprofiler i vandløbene, 
metoder som fx Næstved Kommune allerede arbejder med. I begge metoder graves der en 
fordybning i vandløbets midte, mens den øvrige bund gøres bredere. For at sikre, at det også 
fremover er en mulighed, bør ledningen placeres så dybt – eksempelvis med 2 meter fra 
ledningstop til regulativmæssig bund – at der er mulighed for at uddybe vandløbet for at 
klimasikre vandløbet.  
 
Konsekvenser i forhold til opfyldelse af mål i vandplanerne 
Vi finder det positivt, at der tages hensyn til ålegræsbedene i forbindelse med etableringen af 
BP5. Men vi skal samtidig gøre opmærksom på, at ålegræs er meget afhængigt af lys og at 
sediment, der hvirvles op i forbindelse med etablering af BP kan udgøre en trussel.  
Landboforeningen Gefion finder det nødvendigt, at der laves en analyse af, hvordan BP 
påvirker de målsatte vandløb og kystvande, hvor ledningen nedgraves eller underbores – og 
om arbejdet har betydning for, om målsætningen kan nås.  
 

Påvirkninger af og konsekvenser for landbrugsdriften  
Påvirkning af landbrugsdriften i anlægsperioden og efterfølgende 
Landboforeningen Gefion kan på ingen måde genkende den konklusion, som fremlægges i 
afsnit 9.3.2.1 hvor det fremgår at:  
 
”Strækningsanlæg Inden for projektområdet for strækningsanlæggene er landbrugsdrift det 
overvejende erhverv karakteriseret hovedsagelig af moderne intensiv landbrugsdrift. (…)Det, 
der især karakteriserer landbrugsdriften, er brugen af tungt maskinel, brugen af forædlede og 
meget produktive planter og dyr med den dertil knyttede nødvendige anvendelse af gødning 
(handels- eller husdyrgødning) samt ofte sprøjtningen med pesticider mod skadevoldende 
planter og dyr. Landbrugsdriften i forhold til disse karakteristika påvirkes ikke ud over den 
periode, hvor anlægsarbejdet finder sted”6. 
 
Erfaringer fra andre anlægsarbejder viser, at anlægsarbejde af denne omfattende karakter 
laver endog meget store og langsigtede skader. Således kan man op til 10 år efter etablering af 
tilsvarende ledninger se permanente ødelæggelser af jordens dyrkningsevne, der giver 
udbyttetab på mellem 25 og 30 pct. i hele anlægs- og arbejdsområdet. De langsigtede, 
dyrkningsmæssige konsekvenser undervurderes, og vi skal bede om den dokumentation, der 

                                                                 
5 Introduktion og samlet konklusion, side 15 
6 Miljøkonsekvensrapport på land, afsnit 9.3.2.1. 
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ligger til grund for, at man kan konkludere, at landbrugsdriften ikke påvirkes udover 
anlægsfasen.  

 
”Ud fra ovenstående, samt det forhold at de midlertidige arbejdsarealer i de fleste tilfælde 
udgør en relativ lille del af den enkelte ejendom og samlet set for projekt udgør kun ca. 700-
750 ha, er vurderingen, at landbrugsdriften kun påvirkes i begrænset omfang. Aktiviteterne vil i 
de fleste tilfælde være begrænset til en dyrkningssæson og ulemperne vil være forbigående.” 7    
 
Landboforeningen er ikke af den opfattelse, at ulemper vil være forbigående, og vi kan ikke 
acceptere, at der sker så omfattende gennemgravning af landbrugsjord ud fra det, der alene 
fremstår som ”vurderinger” og ikke egentlig dokumentation.  

 
Påvirkning af dræn 
Stort set hele Sjælland er drænet og det har meget stor betydning for mulighederne for at 
dyrke jorden, at drænene er velfungerende. Derfor er Landboforeningen Gefion yderst 
bekymret over de mange dræn, der skal graves op og genetableres i forbindelse med BP. Det 
var vi allerede været i dialog med Energinet om, og Energinet har imødekommet nogle af vores 
ønsker.  
 
Det ændrer dog ikke ved, at det er problematisk, at hele bevisbyrden ligger hos lodsejerne, 
hvis det senere viser sig, at der er forhold, som ikke er i orden:  
 
”Såfremt skaden på drænet for eksempel skyldes manglende vedligeholdelse af 
drænledningen, kan skadevolder være den nuværende eller tidligere ejer. I så fald kan 
Energinet ikke stilles til ansvar.” 8 
 
Gefion finder det meget problematisk, at hele bevisbyrden påhviler den enkelte lodsejer, der 
overfor en stor virksomhed skal bevise, at en skade skyldes projektet. Det fremgår desuden 
ikke, hvordan man afgør tvisten i det tilfælde, at ledningsejer og lodsejer ikke er enige om, 
hvad der er årsag til skaden på drænet. Det fremgår heller ikke hvordan man forholder sig til i 
de tilfælde, hvor der ikke er tale om en egentlig og direkte skabe, men hvor der er tale om at 
dræn ikke fungerer så godt som de gjorde inden etablering af BP.  
 
På lodsejermødet i Slagelse den 7. marts 2019 sagde ledningsejer til forsamlingen, at når der 
graves konstaterer man hvor drænene ligger, og herefter bestemmes dybden for ledningen i 
forhold til de dræn, der ligger, kun hvis der er en anden mulighed for at afvande arealet, kan 
det princip fraviges. Det vil sige en mulighed, hvor vandet selv kan løbe og aldrig en 
pumpeløsning. Vi skal bede om, at det bekræftes skriftligt.  
 

Vi er ikke enige i, at ”Samlet set vurderes projektets indvirkning på dræn at være ikke-
væsentlig”9 og ønsker, at ledningen placeres dybere i jorden således, at konsekvenserne for 
drænene minimeres.   

                                                                 
7 Miljøkonsekvensrapport på land, afsnit 9.4.2.1   
8 Miljøkonsekvensrapport på land, afsnit 9.4.1.3 
9 Miljøkonsekvensrapport på land, afsnit 9.4.1.4 
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Påvirkning af Natura2000 områder 
Landboforeningen Gefion anerkender, at der er lavet et omfattende stykke arbejde med at 
beskrive mulige konsekvenser for de mange Natura2000 områder, som BP gennemskærer. 
Men vi er af den opfattelse, at der skal foretages en fuld konsekvensvurdering af projektets 
virkningerne på Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger - uanset konklusionerne i den 
foreløbige konsekvensvurdering. Der sker ud fra den betragtning at Natura2000 områderne 
”skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i området”10.   
 
Det skal bemærkes, at et 70 cm højt dige i et Natura2000 område ved Jyllinge gav anledning til, 
at Natur- og Fødevareklagenævnet stoppede arbejdet, fordi det kunne have en potentiel 
påvirkning på miljøet i Natura2000 området.11  
 

Afsluttende bemærkninger 
Landboforeningen skal afslutningsvis henvise til, at foreningen sammen med 11 andre lokale 
landbrugsorganisationer har haft en god og konstruktiv dialog med Energinet, hvor mange 
forhold vedr. etablering af BP er drøftet og beskrevet nærmere.  
 
Det ændrer dog ikke ved, at Gefion forholder sig meget kritisk overfor projektet og de store 
konsekvenser det har for landbrugsdriften.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torben Hansen 
Formand for Landboforeningen Gefion  
 

                                                                 
10 https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-omraaderne/ 
11 https://roskilde.dk/nyheder/diger-standses-midlertidigt-af-staten 



From:                                 Ane Hansen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 10:16:13 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Ane Hansen, Stendyssevej 3, 4684 Holmegaard
Subject:                             Høringssvar

Baltic Pipe – gasledning gennem Danmark. ?????
 
Holme-Olstrup, 12.04.2019
 
Som lodsejer er jeg blevet berørt at det planlagte gasledning til stor gene for vort landbrug, det er jo ikke 
spørgsmålet om at låne et stykke jordområde i en kort periode, men at Baltic-Pipe vil kræve flere 
rettigheder til vores jord. Påstanden om vi kan dyrke jorden alligevel -MEN i mange år fremover vil udbyttet 
være væsentligt forringet, vores muligheder for at beplante vor mark med træer – miljøvenligt – er ødelagt. 
Vores mulighed for at sælge ejendommen er forringet når der er nedlagt disse kæmperør – og så kun 1,2 
meter nede.
 
Som jordbesidder er vi meget berørte over at det kan besluttes at beslaglægge så store arealer uden en 
realistisk godtgørelse for tabt fortjeneste de næste 50 år.
 
Den beslutning er taget af mennesker der ikke har forståelse for et erhverv som landbruget. HVORFOR 
BRUGER MAN IKKE HAVET OMKRING OS. 
TÆNK JER OM ENDNU ENGANG OG SE ANDRE MULIGHEDER.
 
 
NB! Jeg har hørt at det er en god forretning for Danmark – MEN det er svært at se fra landboernes side – 
hele landbrugserhvervet er drænet for realistisk forståelse for den økonomiske situation efter Baltic-Pibe 
har indtaget jordområderne.
 
Hilsen
Ane Hansen
Stendyssegård, Stendyssevej 3
4684  Holmegaard
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Høringssvar BP

Vedlagt mit høringssvar til Baltic Pipe.
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Mvh 

Anja Jochimsen
Tågeskov By 3
4733 Tappernøje.

Google Docs: Create and edit documents online. 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

You have received this email because someone shared a document with you from Google Docs.

mailto:anja.jochimsen@gmail.com
https://drive.google.com/


Miljøstyrelsen 11. April 2019 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
MVK_BalticPipe@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar ift. Baltic Pipe 
 
 
Vedr. processen 
Allerførst vil jeg kritisere den proces vi har været vidne til, og den såkaldte borger ’indragelse’ og 
informationen ift. Baltic Pipe projektet:  
 
Det er kun knap 1 år og 4 mdr. siden befolkningen for første gang overhovedet blev orienteret 
om at der var tanker om en gasledning. Netop til juleaften 2017 modtog vi 1. orienteringsbrev, 
med høringsrunde, og informationsmøder i starten af januar. - Var man på jule-/vinterferie, 
kunne muligheden for information og muligheden at aflevere 1. høringssvar allerede være forbi.  
 
Det kan undre hvorfor borgerne har skullet holdes uvidende om disse planer så langt hen i 
processen, at det ved første præsentation fremgik somom det allerede vár vedtaget, så mange 
på forhånd helt opgav at gøre indsigelser.  
 
Først et årstid efter kom næste information i sagen, med indkaldelsen til 2. lovpligtige 
høringsrunde. Igen var folks frustration og forvirringen, samt angsten for det kæmpe gasanlæg 
stor. Der har været stort fremmøde på informationsmøderne ifm. denne sidste høring, og det har 
af møderne tydeligt fremgået, at der har været flere væsentlige forhold man fra myndighedernes 
side stadig ikke har kunnet redegøre for. 
 
Det blev på disse informationsmøder bl.a. nævnt, at man i det mellemliggende år har været ude 
og bese områderne, og har talt med alle berørte lodsejere. Det véd vi ikke er rigtigt; i Tågeskov 
By - placeret under 500 meter fra den planlagte kompressorstation, har vi ikke haft besøg af 
Elnet eller andre involverede instanser. - End ikke en lodsejer der står for at skulle få 
eksproprieret en stykke af sin jord, har haft besøg! 
 
Fremlæggelserne på informationsmøderne var tydeligvis koordinerede, - hvilket viste sig 
tydeligst ift. de forhold INGEN ønskede at komme ind på, - men som borgerne søgte svar på. 
  



Og gennem alle møder har det undret, at ingen politiker har ønsket at stille op til forsvar for 
dette projekt?  
 
Baltic Pipe - overordnet set. 
Overordnet er jeg imod Baltic Pipe. Jeg finder det helt uforståeligt og uacceptabelt, at danske 
politikere vi skære landet op på tværs, for at Norge skal kunne få afsat deres fossile gas til 
Polen, inden ingen mere vil, eller må, købe denne sorte energi.  
 
For os som borgere har det været vanskeligt at få reel information om HVORFOR man 
overordnet kan finde på at sælge ud af et så lille land - med en så begrænset vild natur, og så 
begrænsede landbrugsarealer? 
Efterhånden er det kommet frem, at det virkelige mål med dette uforståelige projekt er 
geopolitisk; - et signal til EU om at man adlyder ordre, og vil hjælpe Polen væk fra en evt. 
afhængighed af russisk gas. Det lyder jo som et ædelt motiv, - når nu Tyskland ikke vil lægge 
land til, - så hvorfor har det skullet holdes så hemmeligt, hvorfor har projektet ikke være bragte 
frem i lyset, hvorfor har ingen politiker i den igangværende valgkamp fremhævet sig ved sin 
kamp for dette projekt? 
Da her er tale om fossil gas, har det været fremført, at det desuden er for at hjælpe Polen væk 
fra den beskidte kul som energikilde. Så hvorfor holde en så ‘positiv’ fortælling ude af de 
landsdækkende medier?  
  
Jeg er i disse forhold enig i den kritik der efterhånden er kommet frem: 
1) At det ikke det er at hjælpe Polen, at fastholde landet i en fortsat afhængighed af fossil energi 
fra andet land.  
2) At etableringen af et nyt stort anlæg til fossil energi, vil forsinke den snarlige overgang til grøn 
energi, som verdensmålene på klimaområdet kræver. 
 
Det har som modsvar været nævnt, at Polen ikke er klar til en overgang til grøn energi. 
Men, - med en investering på de forventede ca. 16 miliarder, og en tidshorisont på de minimum 
15 år Baltic Pipe kan garantere gas, - virker det så ikke sandsynligt, at man ved i stedet at 
investere dette beløb og denne tidshorisont i etablering af sol, vind, vand, og jordenergi i Polen, 
ville kunne hjælpe Polen langt ift. ejerskab over egen energi. Samt hjælpe vore børnebørn, 
oldebørn og deres børnebørn, mod en Verden de måske alligevel stadig vil kunne leve i.  
 
På trods af de mange protester, fra forskere, klima-aktive landsorganisationer, kommuner, 
lokalråd, borgergrupper, og lodsejere på tværs af landet, har vi dog erfaret, at regeringen i nov. 
2018 er lykkedes med at få politisk flertal Folketinget for det videre arbejde med Baltic Pipe. 
Jeg finder det rystende, at ‘ansvarlige’ partier, som kalder sig grønne, i praksis agerer modsat!  
Men hvis projektet skal gennemføres, vil jeg ikke undlade at kommentere konkrete dele: 
 
Vedr. linjeføringen af Baltic Pipe. 
Hvis Baltic Pipe skal etableres, mener jeg helt klart at gasledningen bør lægges i vandet. 
Dette ønske om dog at skåne landet, og placere en evt. gasledning i vandet omkring DK, har fra 



starten været fremført af forskellige, igen og igen, men afvises med, at det vil være for dyrt. Der 
har aldrig været henvist til beregninger hvor meget dyrere det vil være, at sikre vores land?  
 
Jeg kan ikke acceptere, at landets regerende partier ikke finder, at vores danske landskab, 
natur, erhverv, og levesteder er værd at kræve betaling for at beskytte!  
 
Vedr. placering af en kompressor-station. 
Der vil være tale om Nordeuropas største kompressorstation, - en type anlæg man ikke har 
erfaringer med fra tidligere, som det blev oplyst på informationsmødet i Holmegårdhallen.  
Hvis et eksperiment med Nordeuropas største kompressorstation alligevel ønskes placeret på 
dansk jord, mener jeg placeringen ved Tågeskov er forkert. Området er et af de højstliggende 
på Sjælland. Et naturskønt, åbent sydsjællandsk landskab, med flere fredede dyrearter, natur-, 
og landbrugsområder, og herregårdslandskaber.  
Det har været nævnt, at man har undersøgt forskellige mulige placeringer af 
kompressorstationen, før man besluttede sig for at indstille placeringen ved Tågeskov. 
På informationsmøderne har alternativer dog ikke været beskrevet, - men det blev på et møde i 
Næstved Arena nævnt, at et par alternative placeringer ganske vist ville have berørt færre 
borgere - men, at det ville have været dyrere. 
 
Igen er det mig uforståeligt, - især med regeringens decentraliseringspolitik - at bosættelser på 
landet værdisættes så lavt! 
 
Vedr. afskærmning af kompressorstationen 
Hvis denne kæmpe kompressorstation ønskes placeret på i et så højtliggende naturområde 
som placeringen ved Tågeskov er afskærmning vigtig, på flere måder: 
1) At anlægget males brunt, eller fremstilles i et materiale der ruster. 
Og allervigtigst er det, at ingen dele af dette store industrianlæg skinner blankt ! 
2) Jorden, der fjernes ifm. de forskellige anlæg bør lægges som en høj vold omkring 
anlægget, som synsafskærmning, og for at dæmpe lyd og lys fra denne store arbejdsplads. 
Jordvolden bør straks sås til med græs som hurtigt kan gøre den grøn, og tilplantes med buske 
og træer som med tiden vil gro til. 
3) Omkring jordvolden bør desuden anlægges et skovbælte på minimum 30 meter. 
Skovbæltet bør bestå af en inderkreds af stedsegrønne træer, og de stedsegrønne bør samlet 
udgøre 50% af beplantningen.  
 
Afskærmningen er både vigtig ift. Landevejen, Tågeskovvej, Sydmotorvejen, og på længere sigt 
i, samt nu også oppefra, - ift. egnens berømte turistsatsning: Camp Adventures udsigtstårn 
som stikker ca 50 meter i højden, - hvorfor også tagene i kompressorstationen bør fremstå med 
brunlige naturfarver.  
 
 
 
 



Vedr. støjmålinger:  
Det forventes der foretages støjmålinger både før, under, og efter anlægsarbejdet, samt med 
mellemrum herefter. - Både når kompresserstationen kører, under ‘udluftning’, og under 
‘grisens’ rensning af røret!  
 
Vedr. placering af adgangsvej/e: 
Ift. placeringen af en adgangsvej til den foreslåede placering af kompressorstationen, mener jeg 
placeringen af en adgangsvej direkte fra landevejen er mest hensigtsmæssig. Både fordi 
det i tilfælde af en katastrofe vil være den hurtigste adgang for udrykningskøretøjer, - og fordi en 
adgang direkte fra hovedvejen vil kunne etableres specifikt til kørsel af tungt materiel. 
 
En alternativ adgangsvej via Tågeskovvej og Hestehavevej vil kræve udbedring af begge veje, 
ift. at kunne bære tungt materiel, snerydning, samt etablering af cykelsti til de cyklende 
skolebørn, og motionscyklister på Tågeskovvej der er skiltet som naturskøn cykelrute.  
Det kan desuden nævnes, at Tågeskovvej allerede idag er trafikalt belastet (her henvises til 
trafikmåling for - ca. 1-2 år siden), og belastet af landbrugsmaskiner og lastbiler i et uheldigt 
samspil med bløde trafikanter som børn på skolevejen, og ældre gående borgere. 
 
Desuden skal det allerede nu påpeges, at kørsel af tungt materiel og lastbiler gennem den 
nærmeste landsby Everdrup ikke bør finde sted, pga de smalle gader, børn, og andre 
fodgængere til bus, kirke, Aktivitetshus, Klubhus, og Samlingshus, samt pga. sætning i de 
omkringliggende huse ved rystelser fra tung trafik. 
Såfremt man under anlægsarbejdet skal bruge materialer fra Mogenstrup, er det derfor vigtigt, 
at man også der er opmærksom på at benytte de store landeveje til transport. 
 
Vedr. sikkerhed:  
Beredskabet skal opdateres, bl.a. med hurtigere reaktionstid end de nuværede 20 min., og ift.: 
1) Et brandberedskab ved brand og eksplosion. 
2) Et katastrofeberedskab mht. ambulancetjeneste og lægehjælp for omkringboende.  
3) Et politiberedskab ift. terrorhandlinger mod en så stor, og central, europæisk energienhed.  
4) Da kompressorstationen kun vil være bemandet på hverdage, mellem ca. 8-16, og resten af 
tiden vil være computerstyret, vist fra et kontor i Egtved, så skal denne del af beredskabet 
desuden hele tiden opdateres ift. den omsiggribende Hacking.  
 
Vedr. erstatning. 
Landbrugs-, erhvervsjord, naturområder, og privat ejendom kan eksproprieres, - såfremt det er 
til fordel for ‘Almenvældet’. Det har imidlertid været påpeget, at en gaslinje mellem Norge og 
Polen, ikke er til fordel for ‘Almenvældet’ i DK. Til det har svaret været, at danske gasforbrugere 
evt også kunne få gas fra Baltic Pipe, hvis man skulle mangle. - Hvilket dog passer dårligt med 
at gas skulle være under udfasning i DK! Det har også været nævnt, at DK nok vil kunne tjene 
op til 2 milliarder - men over mindst 15 år. - Muligheden for et nedslag på op til 125 kr årligt pr 
gasbruger har også været nævnt, - men det har ikke været nævnt hvilke beløb der i projektet er 
afsat til erstatninger til skadeslidte danske borgere.  



 
De lodsejere som ifm. Baltic Pipe direkte mister jord, bygninger, eller anvendelse af disse skal 
ved ekspropriering naturligvis tildeles erstatning. 
Desuden vil jeg understrege vigtigheden af at ‘gæsteprincippet’ fastholdes, så berørte 
lodsejere ikke i fremtiden selv skal risikere at skulle varetage det nedlagte udstyr..  
 
Andre lodsejere, hvis ejendom der (som mín) falder i værdi; fra en beliggenhed i et naturskønt 
område, - til nabo til Nordeuropas største gasanlæg, - må også erkendes erstatning ift. tab af 
herlighedsværdi, - og den stavnsbinding som planerne om et evt. kommende industrianlæg 
allerede nu i over et år nu har afstedkommet.  
 
Jeg forventer således vi vil modtage information om muligheden for erstatning i fremtidig 
kommunikation!  
  
Afslutningsvis vil jeg forbeholde mig ret til evt. senere at kunne indsende yderligere materiale, 
alt efter hvorledes sagen omkr. Baltic Pipe udvikler sig.  
 
 
 
Mvh 
 
Anja Jochimsen 
 
Tågeskov By 3 
4733 Tappernøje. 
 
anja.jochimsen@gmail.com  
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Høringssvar Vedr. Baltic Pipe, i forhold til matr. nr. 3hø Skrillinge by, Kauslunde, del af Skrillingegården, 

beliggende Vandværksvej 53, 5500 Middelfart. 

 

Miljøkonsekvensrapport med den endelige linjeføring for Baltic Pipe gastransmissionsledningen er nu i 

offentlig høring. Dette afføder følgende spørgsmål og kommentarer. 

Arealreservation og arealanvendelsesmuligheder 

 

Af Energinets hjemmeside 

https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dd7b009b6ede488db45d9c598e413286 

fremgår, at linjeføringen medfører en arealreservation på min ejendom matr. nr. 3hø Skrillinge by, 

Kauslunde, del af Skrillingegården, beliggende Vandværksvej 53, 5500 Middelfart. 

Herunder matrikelkort: 

 

Herunder skærmprint af Energinets hjemmeside for lokaliteten, med ejendomsgrænsen markeret med blå 

kant og den relevante matrikel markeret med hvid skrift.  



 

Arealreservationen rækker ca. 170 meter (250 m afstandsgrænse) henholdsvis 120 meter (200 m 

afstandsgrænse) ind på min ejendom, jf. opmåling i Energinets hjemmeside (skærmprint herunder). 

 

Korteste afstand fra gasledningen til min ejendom er 80 meter, jf. opmåling i Energinets hjemmeside 

(skærmprint herunder). 



 

Ejendommen er, som tidligere drøftet med Energinet, ifølge godkendt kommuneplan, i sin helhed udlagt til 

bebyggelse med boliger åben/lav og tæt/lav samt mulighed for enkelte institutioner, opført i højst 2 etager, 

med indtil 30 % bebyggelse, for tæt/lav og institutionsbyggeri indtil 40 % bebyggelse. 

Jeg har tidligere opfordret Energinet til at lægge gastransmissionsledningen mindst 200 meter fra 

ejendomsgrænsen, for at sikre, at gastransmissionsledningen ikke giver påvirkninger eller gener for 

byudviklingsmulighederne for ejendommen. 

Energinet har tidligere, ved seniorprojektleder Bent Sømod via email af 13.02.2018, samt ved konsulent 

Peter Møller Bartholomæussen via email af 04.10.2018 oplyst til ejer, at Baltic Pipe 

gastransmissionsledningen ikke vil have betydning for byudviklingsmulighederne og anvendelsen for 

arealet, så længe byudviklingen sker indenfor den ramme, der er angivet i kommuneplanen. 

Vedr Baltic Pipes påvirkninger/restriktioner for ejendommen matr.nr. 3hø Skrillinge By, Kauslunde fremgår 

ifølge email af 04.10.2018 fra konsulent Peter Møller Bartholomæussen (citat): ”I henhold til Cirkulære nr. 

183 af 26/11/1984 skal de enkelte kommuner underrette Energistyrelsen (i praksis Energinet) om 

lokalplanforslag, der åbner op for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger inden for 200 meter 

fra gastransmissionsledningen. Energistyrelsen har derefter mulighed for at fremsætte indsigelser mod 

lokalplanforslaget. 

Eventuelle indsigelser til lokalplanforslag følger Class Location regelsættet, som bl.a. definerer ud fra 

sikkerhedsmæssige betragtninger, hvor mange beboelsesenheder, der kan tillades omkring en 1600m 

strækning langs gastransmissionsledningen og op til 200m på hver side af ledningen. I Danmark opererer 

man i praksis med Class Location 1, 2 og 3, hvor der i Class Location 3 kan tillades over 46 beboelsesenheder 

pr. 1600m strækning og op til 3 etagers byggeri. Er der bebyggelser med mere end 3 etager vil man skulle 

op i Class Location 4 og der skal indhentes en særlig/speciel tilladelse fra Arbejdstilsynet. Ved Class location 

1 og 2 kan der tillades færre beboelsesbygninger på den 1600m strækning. 

Det følger endvidere af Vejledning nr. 9005 af 01/06/2001, at fastlæggelse af Class Location for 

gastransmissionsledningen skal ske på grundlag af de for området gældende kommunale planer 



(kommuneplanrammer og evt. lokalplaner) på ansøgningstidspunktet for gastransmissionsledningen. Idet 

matr.nr. 3hø Skrillinge By, Kauslunde ved ansøgningstidspunktet for transmissionsledningen er omfattet af 

Kommuneplanramme B.03.20, som udlægger området til boligområde åben/lav, tæt/lav i maksimalt 2 

etager, er der valgt at placere gastransmissionsledningen som Class Location 3 ud for bl.a. matr.nr. 3hø 

Skrillinge By, Kauslunde. Baltic Pipe skal derfor respektere de udbygningsmuligheder, som den gældende 

kommuneplanramme åbner op for og vil ikke påvirke byudviklingen i regi af denne kommuneplanramme. 

Vil der i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslag blive fremsat nye kommuneplanrammer, der 

afviger fra eksisterende kommuneplanramme B.03.20 med f.eks. højere bebyggelsesprocent eller byggeri 

med mere end 3 etager, vil der skulle udarbejdes en sikkerhedsvurdering af det konkrete 

bebyggelsesprojektet sammenholdt med Class Location regelsættet. Regelsættet gælder udelukkende 

indenfor 200m fra gastransmissionsledningen. 

Afslutningsvis kan det derfor opsummeres til, at Baltic Pipe ikke vil have konsekvenser for byudviklingen 

på matr.nr. 3hø Skrillinge By, Kauslunde, sålænge byudviklingen sker i henhold til den gældende 

kommuneplanramme B.03.20. Ved en ændring af kommuneplanrammerne vil der skulle udarbejdes en 

sikkerhedsvurdering af det konkrete lokalplanforslag, hvor Energinet vil have mulighed for at gøre 

indsigelse.” 

 

Lokalplanlægningen for ejendommen pågår p.t. Samtidig er der høring vedr. gastransmissionsledningen, og 

der fremgår en arealreservation, der rækker ind over ejendommen, jf. herover. Jeg lægger til grund, at 

Baltic Pipe anlægges så det ikke vil have konsekvenser for byudviklingen på matr.nr. 3hø Skrillinge By, 

Kauslunde, så længe byudviklingen sker i henhold til den gældende kommuneplanramme B.03.20., altså 

bebyggelse med boliger åben/lav og tæt/lav samt mulighed for enkelte institutioner, opført i højst 2 

etager, med indtil 30 % bebyggelse, for tæt/lav og institutionsbyggeri indtil 40 % bebyggelse. 

Samtidig lægger jeg til grund, at hverken Energinet, Arbejdstilsynet eller andre vil stille krav af nogen art, 

hverken i forhold til bebyggelse, vejbetjening fra eksisterende vejnet med de tilpasninger, der 

nødvendiggøres af bebyggelsen, eller andet, der er almindeligt for udbygning af området i 

overensstemmelse med kommuneplanrammen.  

Da afstanden fra ejendomsgrænsen til gastransmissionsledningen er ned til 80 meter, lægger jeg til grund, 

at gastransmissionsledningen på den pågældende lokalitet er dimensioneret efter at kunne ligge indenfor 

80 meters afstand fra bygninger, jf. tabel 4-1 i notatet ”Restriktioner omkring gasrørledning” af 16.01.2019, 

fremlagt som bilag ved høringen. Tabel 4-1 er indsat som skærmprint her: 



 

Afledning af overfladevand fra byudvikligsprojektområdet på Skrillingegården 

Åben afledning til havet 

Som en del af lokalplanlægningen for ejendommen Skrillingegården, med areal i alt 43,16 ha, bliver der 

udarbejdet en plan for håndtering af overfladevand.  

Middelfart Kommune og de øvrige aktører omkring lokalplanlægningen er enige om, at en afledning af 

overfladevand fra projektområdet direkte til havet som åben afledning på overfladen vil være en 

fremtidsorienteret og offensiv metode, der vil bidrage til klimasikring af det nye boligområde. I 

planlægningen arbejdes derfor med en sådan løsning. Der forventes derfor planlagt et teknisk anlæg med 

form som et åbent vandløb direkte til havet fra det sydvestlige hjørne af matr.nr. 3hø Skrillinge by, 

Kauslunde. 

Det forventes, at vandløbet vil blive placeret indenfor det område, der er markeret med blåt på 

nedenstående kort.  



 

Den endelige placering forventes at være kendt indenfor få måneder. Baltic Pipe vil komme til at krydse 

dette nyanlagte vandløb. Vandløbets bundkote forventes ved krydsningen med Baltic Pipe at være ca. kote 

15,0, og ikke under kote 14,0. 

Der henstilles til, at der sker koordinering af anlæg af Baltic Pipe med anlæggelsen af dette tekniske anlæg. 

Hoveddræn 

Opmærksomheden henledes på, at der eksisterer et større hoveddræn indenfor markeringen med blåt i 

nedenstående kort, som afdræner drænvand fra hele det større område markeret med rødt i 

nedenstående kort.  

Da der er tale om et vigtigt hoveddræn for hele det angivne område, henvises til opmærksomhed og 

omhyggelighed ved reetablering, såfremt hoveddrænet påvirkes af anlægget.  

 

 



Placering af arbejdsareal 

Det fremgår af høringsmaterialet, at det planlægges at udlægge et arbejdes- og oplagsareal lige overfor 

byudviklingsarealet, markeret med gult i vedhæftede kort.  

 

Det fremgår af høringsmaterialet, at gasrørene vil blive kørt til oplagsarealerne for derefter indenfor ret 

kort tid at blive udlagt og nedgravet, og at hele anlægsprocessen, fra udkørsel af rør til oplagspladsen, og 

indtil anlæggelsen er afsluttet, er få (indtil 6) uger.  

Såfremt dette er denne brug, der planlægges på det aktuelle arbejdes- og oplagsareal, er dette helt 

uproblematisk. 

Såfremt brugen af arbejds- og oplagsarealet er knyttet til anlægget af den del af ledningen, der krydser 

Lillebælt, som er planlagt til at være af et helt års varighed, vil anvendelsen være i konflikt med 

interesserne omkring byudviklingen, idet det er forventningen, at der vil være sammenfald mellem 

anvendelsen af oplagspladsen, som må forventes i perioden at være væsentligt skæmmende, og forventet 

salg af byggegrunde på byudviklingsarealet, som må forventes at være afhængigt af oplevelsen af 

lokalitetens normalt ugenerte og naturskønne beliggenhed. Placeringen af arbejds- og oplagsarealet kan i 

så fald medføre tab for mig i kraft af dårligere omsættelighed af byggegrunde. 

Såfremt der er tale om anvendelse i op imod et år, skal det af hensyn til at undgå konflikt med 

byudviklingsplanerne (og dermed tab for mig) venligst anmodes om, at arbejds- og oplagsarealet forlægges 

til en placering, der ikke vil være i konflikt med byudviklingsplanerne.  

Placering af linjeventilstation 

Der er planlagt en linjeventilstation ”Svendstrup”, og området mellem byudviklingsarealet og kysten er p.t. 

udpeget som muligt anlægsområde. Jeg skal venligst henstille til, at linjeventilstationen flyttes så langt mod 

øst som muligt, således at den ikke skæmmer det kystnære landskab og udsigtsmulighederne fra det nye 

boligområde. Jeg skal herunder bifalde, at linjeventilstationen p.t. er planlagt østligt i projektområdet. 

Ved den nuværende placering bliver linjeventilstationen placeret forholdsvis højt i landskabet. I øjeblikket 

er der udsigtsmuligheder fra de højest beliggende dele af det nye boligareal på Skrillingegården til Ellebæk 

Vig og Gamborg Fjord mod sydøst – vist på nedenstående kort.  



 

 

Disse udsigtsmuligheder kan blive forringede ved anlæggelsen af linjeventilstationen på den relativt høje 

beliggenhed. Hvorvidt dette vil være tilfældet, kan afdækkes med en simpel analyse af udsigtslinjer i 

forhold til landskabets højder og ventilstationens placering, som vist i de tre illustrationer herunder. 

 

 



 

 

En langt mere diskret placering, med langt bedre indpasning i landskabet, vil kunne ske i forbindelse med 

beplantningen i det nærliggende, relativt skjulte, lave areal. Her er desuden udmærket vejadgang til 

ventilstationen via eksisterende overkørsel over det nærliggende vandløb. Vist i to nedenstående kort. 

 



 

Det foreslås, at linjeventilstationen flyttes til den viste placering.   

Erstatningskrav for tab 

 

I det omfang, Baltic Pipe anlægget giver anledning til, at jeg får tab, herunder på grund af begrænsninger i 

anvendelsen af mit areal, eller andre gener og ulemper, forbeholder jeg retten til at kræve hel og fuld 

erstatning herfor. 

 

 

Venlig hilsen 

Jan Hjeds 

 

Elvedgårdsvej 6 

5474 Veflinge 

hjeds@c.dk 

+45 64801010 

+45 28801010 

 

 



From:                                 Karin Kærgaard
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 07:23:55 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Kim Walsted Knudsen
Subject:                             Høringssvar til 2. høringsperiode

Hermed høringssvar fra Assens Kommune 
 
Venlig hilsen

Karin Kærgaard
Planlægger

Plan og Kultur - Team Plan
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Afdelingsnummer: 64 74 75 20
Telefon: 64 74 72 38
www.assens.dk

 
 

https://www.assens.dk/vision2030


4. april 2019

Side 1 af 1

Assens Kommunes kommentarer til miljøvurderingen af Baltic Pipe projektet

Assens Kommune anmoder om, at der tages hensyn til krydsning af vandløbene, 
Graverende og Viberenden på strækningerne markeret med rødt på kortet herunder. 
Krydsninger skal udføres udenfor de markerede strækninger, da vandløbene indgår i et 
omfattende nationalt forsøg med grødeskæring i perioden 2019-2022. 

Assens Kommune ønsker dialog forud for anlægsarbejdet, så en evt. midlertidig påvirkning 
af miljø og vandføringsevne undgås mest muligt.

Derudover ønsker Assens Kommune at gøre opmærksom på, at der på side 40 i 
miljøvurderingsforslaget er henvist til en forældet kommuneplan (2013) for Assens 
Kommune. 
Den gældende Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune blev godkendt af Byrådet 
den 30. august 2017, og er offentliggjort på Plansystem.dk den 12. oktober 2017.

Venlig hilsen 

Kim Walsted Knudsen – naturmedarbejder og 
Karin Kærgaard – planlægger 



From:                                 Direktionssekretariatet
Sent:                                  Thu, 4 Apr 2019 16:08:39 +0200
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Cc:                                      Hevin Önder (HVOD)
Subject:                             Vs: Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af 
Baltic Pipe projektet (BDK ID: 1122180)

Kære Dana,
 
Hermed får du Banedanmarks høringssvar til miljøvurderingen af Baltic Pipe-projektet.
 

Banedanmark henleder opmærksomheden på tidligere fremsendt høringssvar dateret d. 23. 
januar 2018: 
Det fremgår af det fremsendte, at gasledningen skal krydse jernbanen (Banedanmarks) adskillige 
steder, både i Jylland, på Fyn og på Sjælland. 
Banedanmark har ingen indvendinger mod dette, men 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. 

Det er ikke på foreliggende grundlag muligt at kommentere på de enkelte lokaliteter. 

Ansøgning om krydsning af banen indsendes via http://ledningsx.dk. Det kan anbefales, at der 
søges på et tidligt tidspunkt og evt. tidligt tager et møde med Banedanmarks 
ledningssagsbehandlere. Ledningssagsbehandlerne kan kontaktes på ledningsx@bane.dk 

Banedanmark skal dog gøre opmærksom på, at der er følgende tilføjelser til de tidligere nævnte 
høringssvar fra henholdsvis Elektrificeringprogrammet samt Ringsted-Femern Banen. 
Bemærkningerne følger herunder: 

Elektrificeringsprogrammet bemærkninger: 
Følgende forhold skal tages i betragtning ved anlæg af gasledningen: 
Gasledningen krydser jernbanen nord for Næstved, hvor Elektrificeringsprogrammet placerer en 
transformerstation vest for banen imellem km 86.000 og 86.200 ( se vedhæftede tegning 
TNORX_1_86000_002 ). 
Anlægsperioden for transformerstationen forventes at være før anlægsperioden for gasledningen, 
men der er mulighed for at der kan ske et sammenfald. 
Der skal i anlægsperioden og i hele transformerstationens levetid kunne udføres anlægsarbejder 
og tung transport til og fra transformerstationsområdet. 
På baneanlægget over gasledningen, vil der sammenfaldende med anlægsperioden for 
gasledningen, blive nedrammet fundamenter for køreledningsanlæg. 
Baltic Pipe projektet skal respektere Elektrificeringsprogrammets design for placering af 
fundamenter. I tilfælde af ønske om ændring af designet, skal Elektrificeringsprogrammet have 
refunderet alle omkostninger til denne designændring. 

Gasledningen skal kunne tåle de elektromagnetiske forhold der vil være omkring 
transformerstationen og den elektrificerede bane. 

Ringsted-Femern Banens bemærkninger: 
Den i Miljøkonsekvensrapporten viste linjeføring for gastransmissionsledningen krydser Sydbanen 
(Ringsted - Femern Banen) ved Gangesbro nord for Næstved. Krydsningen af jernbanen på den 
angivne lokalitet vil være i konflikt med de arealer, som Banedanmark midlertidigt eksproprierer 
til brug for anlægsaktiviteterne i 2020. Arealerne, som Banedanmark skal anvende i forbindelse 



med anlægsarbejderne i 2020, fremgår af de vedhæftede ekspropriationsplaner 
(TNORX_1_86000_004-1 og TNORX_1_84000_004_1).

 
 
Du bedes bekræfte modtagelsen af denne mail.
 
 
Med venlig hilsen
 
Hevin Önder
Studentermedhjælper 
Banedanmark 
Direktionssekretariatet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V   
M: +45 2025 9856 
hvod@bane.dk 
www.banedanmark.dk 
  
Facebook l LinkedIn
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi 
til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
 
 
 
Fra: Dana Marilena Østergaard [mailto:damoe@mst.dk] 
Sendt: 15. februar 2019 15:39
Til: Dragan Milinkovic <drm@at.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; post@brk.dk; EFKM - 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet <efkm@efkm.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle 
postkasse <em@em.dk>; kommunen@faxekommune.dk; crose@faxekommune.dk; 
kommune@nyborg.dk; elos@nyborg.dk; kommune@kerteminde.dk; bjla@vejen.dk; 
muj@kerteminde.dk; teknik@vejen.dk; post@vejen.dk; post@vejle.dk; lacbu@vejle.dk; 
blthj@assens.dk; annba@assens.dk; kns@odense.dk; fmk@fmk.dk; olboj@fmk.dk; plan@slagelse.dk; 
chrsr@slagelse.dk; naestved@naestved.dk; somul@naestved.dk; fmn@fmn.dk; GST - Geodatastyrelsens 
hovedpostkasse <GST@gst.dk>; kommunen@kolding.dk; laurs@kolding.dk; $Kystdirektoratet (kdi) 
<kdi@kyst.dk>; middelfart@middelfart.dk; jprgen.knudsen@middelfart.dk; Miljø- og 
Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse 
<nst@nst.dk>; Transportministeriet <trm@trm.dk>; um@um.dk; vardekommune@varde.dk; 
slyn@varde.dk; VFK@mil.dk; km@km.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; Banedanmark Post 
<banepo@BANE.dk>; brs@brs.dk; info@byoghavn.dk; Trafikstyrelsen <info@Trafikstyrelsen.dk>; 
vd@vd.dk; fes@mil.dk; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; Mail (FST) <mail@fiskeristyrelsen.dk>; Henrik 
Bechmann Nielsen <hebec@mst.dk>; MST Østjylland postkasse <ojl@mst.dk>; NST - Nationalpark 
Vadehavet <vadehavet@danmarksnationalparker.dk>; info.ronne@sibelco.com; hans@bcff.dk; 
Danmarks Fiskeriforening <mail@dkfisk.dk>; dn@dn.dk; info@danishshipping.dk; dof@dof.dk; 
account@danpilot.dk; ds@sejlsport.dk; dsf@sportsdykning.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
dce@au.dk; aqua@aqua.dtu.dk; fr@friluftsraadet.dk; geus@geus.dk; Info DK 
<info.dk@greenpeace.org>; peter.hindsberger@ineos.com; Landsforeningen Levende Hav <llh@levende-
hav.dk>; noah@noah.dk; Offshore Center Danmark <info@offshorecenter.dk>; info@oilgasdenmark.dk; 
info@wwf.dk; Elin Lilleland Aase <ell@Gassco.no>; Harald Martinsen <hma@Gassco.no>; 
Bruno.Haelg@nord-stream.com; info@nord-stream.com; Samira.KieferAndersson@nord-stream2.com; 
info@nord-stream2.com; dcu@dcu-cykling.dk; post@jaegerne.dk; info@dkvind.dk; 
danskakvakultur@danskakvakultur.dk; dcf@dcf.dk; info@skovforeningen.dk; danva@danva.dk; 
info@dkmuseer.dk; info@kolonihave.dk; NST - Nationalpark Vadehavet 
<vadehavet@danmarksnationalparker.dk>; museum@vikingeskibsmuseet.dk; 
info@strandingsmuseet.dk; langeland.museum@langelandkommune.dk; bibliotek@kff.kk.dk; 
nexoebibliotek@brk.dk; roennebibliotek@brk.dk; bibliotek@faxekommune.dk; bibliotek@middelfart.dk; 
Kolding Folkebibliotek <bibliotek@kolding.dk>; biblioteket@vardebib.dk
Emne: Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af Baltic Pipe 
projektet

mailto:hvod@bane.dk
http://www.banedanmark.dk/
https://www.facebook.com/banedanmark/
https://www.linkedin.com/company/banedanmark/
http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/


 
Vedlagt høringsbrev vedr. ovenstående.
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 

mailto:damoe@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/


From:                                 Bente Egede Pedersen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 22:30:20 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

I forbindelse med Baltic Pipe har vi bemærkninger til følgende:

 Linjeføringen, herunder afstand til beboelse og erstatning i forbindelse med sikkerhedszone
 Arbejdsplads nr. 111, beliggende i skov

Linjeføringen
Vi er bekymrede over den skitserede linjeføring, idet vores beboelse kun kommer til at ligge ca. 110 
meter fra gasledningen. 
Vores bekymring går dels på det sikkerhedsmæssige ved at bo så tæt på gasledningen og delspå 
forringelsen af vores ejendoms værdi. 
Vores ejendom - matrikel 15c og 15d Nørre Tvede by, Toksværd - udgør knap en hektar, og hele 
arealet kommer til at ligge inden for sikkerhedszonen på 200 m. 
Vi konstaterer med tilfredshed, at vores ejendom/arealet ikke indgår i projektområdet for 
gasledningens linjeføring. 
Kan vi forvente at blive kontaktet af myndighederne i forbindelse med erstatning for tab af 
ejendomsværdi, når arealet ikke er en del af projektområdet? I tilfælde af, at vi ikke automatisk 
bliver kontaktet bedes I oplyse, hvor og hvordan vi kan rette henvendelse.
Vi ønsker naturligvis linjeføringen så langt væk for vores beboelse som muligt.

Arbejdsplads nr. 111
Der er skitseret to oplags-/arbejdspladser øst og vest for Nr Tvedevej lige syd for Nr.Tvedevej 10.
Arbejdsplads nr. 111 er skitseret øst og vest for Nr Tvedevej, den østlige del ligger på 
landbrugsjord, hvorimod den vestlige del ligger i skov på matrikel 2b Nørre Tvede by, Toksværd
Arbejdsplads nr. 112 er skitseret øst for Nr Tvedevej og er beliggende på landbrugsjord.
På borgermødet i Holmegaardhallen den 13. marts 2019 blev det oplyst at arbejdsområdets bredde 
ved etablering af gasledningen kan reduceres til det halve i skovområder. En oplysning vi 
notererede  med stor tilfredshed, da det selvfølgelige gælder om at bevare så meget skov som mulig 
og skæmme skoven mindst muligt.
Vi er derfor meget forundrede over, at man samtidig vælger at reservere et areal til oplags-
/arbejdspladser i skoven, der blev etableret for ca. 10 år siden. (Arbejdsplads 111 vest for Nr 
Tvedevej)
At denne arbejdsplads kun ligger ca. 40 m fra vores beboelse, grænser op til haven og resten af 
grunden mod syd gør det selvfølgelig ikke bedre, men værst er det, hvis skoven ryddes .
Vi håber derfor, at skoven kan bevares og arealet øst for Nr Tvedevej på arbejdsplads 111 samt 
arbejdsplads 112 er tilstrækkelig.

Med Venlig hilsen

Erling og Bente Egede Pedersen
40351707 og benteegedepedersen@gmail.com

Nr Tvedevej 10, 4684 Holmegaard

mailto:benteegedepedersen@gmail.com


Matrikel nr. 15c og 15d Nørre Tvede by, Toksværd, Næstved Kommune



From:                                 Bent-Ole Rasmussen - Erika Bromose
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 20:05:18 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe høringssvar

Hej med jer

Hermed høringssvar.

Mvh
Bent-Ole Rasmussen
Fruenshøj
Dystedvej 24
4684 Holmegaard



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retsgrundlaget for gasledningen på dansk jord ikke er i almenvellets interesse, hvorfor projektet helt burde 

afvises og ikke etableres. 

 

Etablering af  gasrørledning i henhold til gæsteprincippet. 

Det oplyses af  Energinet vil fravige gæsteprincippet ved placeringen af  Baltic Pipe gasledning, dette kan vi 

ikke går med til, hvorfor gæsteprincippet skal gælde hvis etablering af  Baltic Pipe gasledning skal ske på 

vores ejendom. 

 

Høring af  Energinet fremadrettet. 

Efter etableringen af  Baltic Pipe vil der på hver side af  ledningen være en opmærksomhedszone på 200 m 

jævnfør lovgivningen, efter etableringen af  Baltic Pipe gasledning vil vores bygningssæt fremad rettet ligge 

inden for denne opmærksomhedszone, hvorfor Energinet skal høres forud for planlægning af  udvidelse 

på vores ejendom, det kan vanskeliggøre fremtidige udvidelser af  ejendommens aktiviteter der vil blive 

hæmmet af  placeringen af  Baltic Pipe gasledning, så tæt på vores bygningssæt. 

 

Gasrør dybde placering i forhold til dræn.  

Ved dræning af  landbrugsjord anbefales det at dræne i mindst 1,2 meters dybde, pga.de store 

terrænmæssige forskelle i vores område, kan det nemt blive nødvendigt at placere dræn dybere, derfor vil 

vi kræve mindst 1,5 meter jorddække af  gasledningen og helst 2,0 meter jorddække af  gasledning. 

 

Gasrør dybde placering i forhold til afgrøders roddybde. 

Der blev på informationsmøde i Holmegaard Hallen oplyst at der ikke tidligere er etableret så stor 

størrelse af  gasledninger i Danmark, dvs. man har ingen tidligere erfaringer med påvirkningerne af  

landbrugsafgrødernes manglende mulighed for stort rodnet. 

Nyeste forskning viser af  landbrugsafgrøden laver rødder i op til 2,5 meter dybde. 

Da det er Energinet som påføre os en udefra kommende hændelse ved at etablerer gasledningen på vores 

ejendom, må det også være Energinet der skal bevise ingen udbyttetab pga. manglede mulighed for 

afgrøderne at lave godt rodnet ved gasledningsplacering i jorden. 

 

Faldende ejendomsværdi og mindre belåning. 

Etablering af  Baltic Pipe på vores ejendom vil medføre at vores ejendom falder i værdi i forhold til 

omkring liggende landbrug, som derved vil reducere de fremtidige lånemuligere og vanskeliggøre den 

fremtidige udvikling af  vores landbrug.  

 

 

 

 

 

Gårdejer: 
Bent-Ole Rasmussen 

Fruenshøj 
Dystedvej 24 

4684 Holmegård 
 

12. april 2019 

 Att.: 

Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

Høringssvar vedr. Baltic Pipe  



Erstatning ved etablering af  Baltic Pipe 

Hvis et så stort projekt som Baltic Pipe skal gennemskære vores ejendom, bevirker det at værdien af  

jagten er betydelig forringet under anlægsarbejdet, som kræves erstattet. 

Alle fremtidige arbejde i jorden omkring gasledningen, som kræver ekstra omkostninger, skal betales af  

ledningsejer i dette tilfælde Energinet, da det ikke er ejers ønske at gasledningen placeres på vores 

ejendom. 

Når man lavet et så voldsomt indgreb i jorden som det er at grave og køre med mange tons tunge 

maskiner, sker der betydelig skade af  jorden som vil tage årtier at blive genoprettet, derfor kræver vi fuld 

erstatning for afgrødetab i de kommende årtier.  

På grund af  opmærksomhedszone fremtidige vanskeligheder ved udviklingen af  ejendommen kræves 

erstatning.  

På grund af  faldende ejendomsværdi og mindre lånemuligheder, kræves erstatning. 

 

Vi forbeholder os ret til at komme med yderligere materiale i sagen. 

 

 

 

 

 

 

Bent-Ole Rasmussen 
     Fruenshøj 

Dystedvej 24 
     4684 Holmegård 
 



From:                                 wauw hund
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 23:49:19 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe - skriftlig bemærkning

Hermed vedhæftet skriftlig bemærkning vedr. offentlig høring for Baltic Pipe.



1 
 

Offentlig høring vedr. miljøvurdering samt landsplandirektiv for Baltic Pipe, j.nr 

MST-531-00003 

Vedr. matrikel på adressen Vibeholmsvej 6, Aunslev, 5800 Nyborg. Ejendommen ligger indenfor 

arealereservation og bliver pålagt servitut. 

Vi har en hel masse bekymringer og spørgsmål omkring den kommende gasledning. Bekymringerne gælder 

både under etableringen af ledningen, samt efterfølgende. Vi har kigget i tilsendte materiale, i materiale fra 

møde på OCC d. 12/3-19, søgt på nettet, deltaget i møde på OCC d. 12/3-19 og føler os fortsat usikre og 

utrygge, i vildrede og rendt over hovedet. Vi føler os på ingen måde inddraget eller hørt i processen 

omkring etableringen af gasledningen og betydning af den arealreservation og servitut der pålægges vores 

ejendom. 

Under etablering: 

På møde på OCC d 12/3-2019, blev det oplyst, at man forventer arbejde vedr. nedgravning af ledning m.m. 

vil strække sig over ca 2 mdr. pr stykke / pr. mark. Vi kører erhverv på vores ejendom som bla. består af 

undervisning/træning af hunde og heste. Vi er bekymrede for at larm/støj og støv m.m. vil påvirke og 

forringe vores erhvervsmæssige aktivitet, samt de heste vi privat har gående på marken som ligger op af 

hvor ledningsarbejdet skal foregå !. – I plenum på mødet (OCC, 12/3-19) blev sagt at det var ikke noget 

problem, for det kan man løse ved at Energinet sætter afskærmning op mens arbejde står på. Da vi spurgte 

yderligere ind til dette i ”pausen”, hvor man kunne stille spørgsmål, blev der svaret at det ikke forstyrrer 

vores heste og at det forstyrrer ikke hunde på en træningsplads !! Til dette må jeg bare svare, at jeg både 

har større viden, uddannelse og erfaring ift at vide hvad der påvirker heste og hunde og synes det var 

uartigt at det skulle blive en diskussion….bla kan nævnes at støj fra radio kan give heste mavesår…. 2 mdr. 

med daglige forstyrrelser i 8 timer KAN og VIL give nogle udfordringer ift. både vores dyrehold OG ift. vi står 

udenfor meget tæt på ledning og underviser. 

Vi er meget bekymrede over påvirkningen på vores dyr i mens etablering finder sted. Og vi er bekymrede 

for gener og evt. erhvervsmæssigt tab imens etablering finder sted.  

Så jf. dette har vi brug for at vide, hvis der opstår for store støjgener, støvgener for erhverv og for dyrehold, 

problemer med at komme frem for kursister/kunder, kørevejen hertil bliver beskadiget, spærret m.m. 

hvordan løser vi så dette ?  

Følgende andre ting vi tænker på ifm. Etableringen: Vejen herude er meget smal, det ikke muligt at 

passerer store køretøjer flere steder. Asfalt ophører ved vores ejendom. Vores erfaring er at det giver 

udfordriger med at komme frem og tilbage samt passere store køretøjer på den meget smalle vej ! 

Grundvandet står ekstrem højt herude, og der er hver eneste gang der har været nogen former for 

gravearbejde i området herude, været problemer og massive forsinkelser, fordi der har skulle 

pumpestationer til at aflede grundvand væk – vi er bekymrede for at arbejdet kommer til at vare meget 

længere end 2 mdr. og for hvor vandet ledes hen ?!?  

På OCC d. 12/3-19, blev oplyst, at der ifm ledningsarbejde vil være døgnovervågning, fra helikopter og  til 

fods – er det hver dag ? eller hvordan ? dette er relevant for os ift dyrehold og erhverv !! 
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Arealreservation / sikkerhedszone: 

På tegning over projektområde og arealreservation, ligger projektområdet (den gule del) uden for vores 

matrikel. Arealreservations- / sikkerhedsområdet (den røde streg) ”slår lige en bue”, således at vores 

ejendom, herunder bygninger ligger i  arealreservationsområde området (rød streg) !!! Resten af vejen 

ligger den rød linie lige op og ned af  projektområde (det gule område). Have den røde linie fortsat fulgt det 

gule område forbi vores ejendom, så havde vores ejendom ikke ligget i arealreservationsområde !! – 

hvorfor ?! 

Det må være muligt, at flytte gasledning eller linie for arealreservation, således vores ejendom ikke ligger 

indenfor området. På mødet på OCC, talte vi med en dame, hvor man efter hun havde udvist sin bekymring 

over at ligge tæt på gasledning og i arealreservationsområde/sikkerhedszone, havde sendt hende en ny 

tegning, hvor stregen for arealreservation/sikkerhedsområde var flyttet således hendes ejendom ikke 

længere lå i området. Hun viste os papirerne. Så når man hos én borger kan flytte linien (selvom hendes 

ejendom lå i det gule område/projektområde og derved tættere på selve ’forventet linjeføring for 

gesledning’ end vores ejendom, så må det også kunne lade sig gøre for vores ejendom. 

Rystelser jernbane. Der er mange gange dagligt voldsomme rystelser fra jernbanen. Disse rystelser mærkes 

tydeligt og voldsomt i vores bygninger m.m. – Hvad betyder disse rystelser for en gasledning ? – Der må 

unægtelig være en forhøjet risiko for sikkerhedsmæssige problemer med så voldsomme rystelse når nu 

ledningen skal gå lige under jernbanen. – Vi er meget bekymrede og utrygge omkring dette. 

Grundvand / privat borring – Vi har på ejendommen privat vandforsyning og vandboring. Vi har 

bekymringer omkring evt. læk på gasledning !! Grundvandet står MEGET højt herude, graves der ca 60 cm i 

jorden er der grundvand. Bliver vores vand forurenet ?!?  

Hvad hvis vi skal have lavet en ny vandboring ?!?!? – Kan vi så være 100 procent sikre på at vi kan få 

foretaget dette uden problemer, når ejendom kommer til at ligger inden for arealreservation !?!? 

Ejendomsværdiforringelse – På mødet d. 12/3-19, blev der spurgt til ejendomsværdiforringelse på de 

ejendomme der bliver berørt af arealresevation / pålagt servitut !! Vi spurgte da der var spørgerunde hos 

de enkelte, hvortil svar var ’ at det IKKE vil give en ejendomsværdiforringelse’… !! I plenum spurgte en 

anden, hvortil svar var ’ vi FORVENTER ikke med det får betydning for ejensomværdiforringelse !!!! – der er 

meget langt fra ’det giver ikke’ til ’ vi forventer ikke’ !!!!!! 

Efterfølgende har vi haft kontaktet to uafhængige ejendomsmæglere. De må være de bedste til at kunne 

give et reelt svar – samt vi ønsker ikke at bo på en ejendom, hvor vi bliver pålagt arealreservation / servitut 

og føler os utrygge pga sikkerhedsrisiko pga en gasledning, så vi havde ønske om et evt salg. 

Til dette kan vi oplyse at begge ejendomsmæglere siger, at det VIL give en ejendomsværdiforringelse når 

gasledningen er etableret, pga af ejendommen bliver underlagt arealreservation / servitut – OG at det vil 

blive meget svært, nærmere umuligt, at sælge vores ejendom pt. pga af al den usikkerhed m.m. der ligger 

omkring etablering af baltic pipe…. De oplyser at de ikke vil kunne finde købere som trygt vil købe en 

ejendom med en kommende gasledning ”i baghaven” og heraf en kommende arealreservation/servitut. 
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Ét er vi ikke kan sælge vores ejendom nu og her og er stavnsbundne indtil evt gasledning ligger i jorden, 

noget andet er at det vil give en ejendomsværdiforringelse på ejendommen i fremtiden, som  (Energinet på 

OCC 12/3-19) nægter !! Noget helt treide er, at man på ingen måde har tænkt sig at kompensere 

økonomisk for de ejendomme som kommer til at ligge i arealzoneområde og får en 

ejendomsværdiforringelse !!! De bønder, som ejer markerne giver man økonomisk kompensation, de 

ejendomsejere hvis huse bliver berørt af arealreservation får en forringelse af værdien på sin ejendom ! 

 

Fremtidig bebyggelse, samt udvidelse af erhverv. Vi havde planer om udvidelse af privat bebyggelse, samt 

udvidelse af erhverv inden for de næste 1-7 år. Dette betyder eksempelvis etablering af ny kørevej, 

etablering af ny ridebane, udvidelse af privat bebyggelse og evt. udvidelse bebyggelser til brug af erhverv !! 

Alt dette i område som bliver underlagt arealreservation !!– På occ d 12/3-19 spurgte vi indtil hvad 

arealreservation vil få af betydning ift udvidelse af både privat bebyggelse, sam udvidelse af erhverv ! – Til 

dette blev svaret ’ det skal I ikke regne med bliver et problem’ – Det er ikke godt nok ! – Vi skal VIDE det 

IKKE bliver et problem. ’Ikke regne med’ er simpelthen en al for usikker termologi, når man snakker ens 

levebrød og ens hjem !! – Vi har ingen tillid og tryghed omkring vores fremtidige planer pga den gasledning. 

Vi kunne på mødet på OCC d12/3-19 ikke få et klart og entydigt svar på hvilke begrænsninger en 

arealreservation giver, samt om sagsbehandlingstiden for udvidelse af bebyggelser m.m. vil blive forlænget 

! 

Sikkerhed: 

Vi har absolut INGEN tillid til sikkerheden omkring den kommende gasledning. Efter mødet på OCC d 12/3-

19, er vi endnu mere bekymrede og usikre. Der var så mange modstridende svar fra panelet fra Energinet 

og mange usikre, vage svar på borgernes spørgsmål og bekymringer omkring sikkerheden. 

Bla. Blev der gjort meget ud af sige der nærmest ikke er nogen sikkerhedsrisiko omkring gasledningen ! –

Samtidig er der en arealreservation/sikkerhedszone på 200 m.m på hver side af gasledningen !! Hvis der 

ikke er en stor sikkerhedsrisiko, hvorfor er det så nødvendigt med så stort et område (400 m i alt) for 

arealreservation/sikkerhedszone ?? –det gør os meget urtygge 

Da der blev spurgt til en evt eksplosion, kom der en lang forklaring som ingen forstod og den endte ud i at 

der blev sagt at man jo netop havde lagt ledning så langt fra by og tæt bebygget område, for at hvis der 

skete et uheld / eksplosion så ville det ikke berøre så mange menneskeliv !!  

Hvilket må betyde min mand, min søn, mit og vores dyrs liv ikke samme værdi som folk i bebygget område 

!! – og det så er ”lige meget” der ryger 3 (os), men ikke lige meget hvis der ryger flere i et bebygget område 

!? Der blev sagt, at de meget få steder man kom i nærheden af tættere bebyggelse, vil rørenes tykkelse 

være tykkere end på resten af ledningen. – Vi forventer selvfølgelig også at hvis ledning ikke rykkes længere 

væk fra vores ejendom,  så at ledningen som minimum også er tykkere på det stykke der ligger tæt op af 

vores ejendom, hvor vores søn leger og vores dyrehold går. ? – Kan I garanterer dette ?, så vi kan føle os en 

lille smule mere trygge ? 
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Vi føler os på ingen måde trygge ved at skulle bo så tæt på en gasledning af den størrelse og slet ikke efter 

mødet på OCC d 12/3-19. Der var alt for mange indviklede, usikre, modstridende, vage forklaringer og svar 

på spørgsmål omkring sikkerheden.  

Der blev sagt på møde på OCC og vi har læst, at man så vidt muligt lægger ledning så langt fra bebyggelser 

og mennesker som muligt. Hvorfor ligger man så ikke ledning længere væk fra vores ejendom ? Der er 

masser af ”mark og plads” væk fra vores ejendom.  

Andet: 

På mødet på OCC d 12/3-19, blev oplyst at EnergiNet har været i dialog med lodsejere, banestyrelsen m.m. 

– Hvorfor har man ikke været i dialog med de ejendomme som bliver berørt af ledningsarbejdet, 

arealreservationen og får en servitut på sin ejendom ??  

Vi er uforstående overfor, hvordan man kan etablere så stor og lang en gasledning gennem DK, med 

argumentation for billigere gas til forbrugerne i DK, når alt tyder på at gaskunder er stærkt nedadgående. 

På den ene side blev der på OCC sagt at det var jo ikke helt fastlagt mht projektet endnu og på den anden 

side blev der sagt ’ jamen det er bestemt’… Vi er ikke blevet spurgt eller hørt før, og vi tvivler på hvorvidt 

denne skrivelse overhovedet har betydning, når ’det jo allerede er bestemt’….  

 

Vi har alt for mange bekymringer, vi føler os utrygge, vi føler os ikke spurgt, hørt eller inddraget på nogen 

måde, vi føler os fremmedgjort på eget sted og stavnsbunde og meget usikre omkring vores fremtid privat 

og erhvervsmæssigt.  

Vi har absolut ikke tillid til projektet og Energinet og vi er meget utrygge omkring sikkerheden. Vi kan ikke 

sælge vores ejendom pt uden et kæmpe tab, og når gasledning er etableret kan vi efter nogle år når der er 

faldet ”ro på” omkring gasledningen sælge med en ejendomsværdiforringelse pga arealreservation og 

servitut (iflg. Ejdendomsmæglere), dette får vi ingen kompensation for. Vi skal bare ”finde os i” at sådan er 

det. Det simpelthen ikke i orden. 

 Vi har ikke tillid til de svar der blev givet på OCC d. 12/3-19. Der var selvmodsigelser, vage besvarelser og 

forklaringer og vi oplevede også en smule provokation omkring besvarelser der vi gik rundt og spurgte i 

spørgerunde. Vi håber at vores bekymringer og meninger tilgodeses og at man dropper etablering af 

gasledningen eller som minimum flytter gasledning og/eller arealreservation således vores ejendom ikke er 

underlagt, samt at man sikkerhedsmæssigt sørger for at vi må ingen måde skal føle os usikre. Og at der 

etableres tykkere rør nær vores ejendom. 

 

 Bettina Bengtsson, Vibeholmsvej 6, 5800 Nyborg 



From:                                 Birgitte og Henrik
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 19:20:04 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      kdn@stil-design.com;Ejvind Mørtz
Subject:                             Høringssvar vedrørende Baltic Pipe

Til Miljøstyrelsen
 
Vi bor i Højby i det sydlige Odense ud til åbne marker, hvor vi, der bor tættest på,  får Baltic pipe beliggende 
ca. 60 meter fra vores skel. I forbindelse med projektet bliver der nogle arealreservationer i forhold til 
ledningen og det er her vores spørgsmål opstår.
 
I forbindelse med etableringen af gasledningen indlægges der et reservationsareal på 250 meter på hver 
side af ledningen. Når ledningen er anlagt, ændres arealreservationen til en zone på 200 meter på hver side 
af ledningen, hvor der ikke, uden en konkret vurdering af sikkerheden i forhold til ledningen og den 
konkrete anvendelse, kan planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse. Når vi læser dette, 
tænker vi, at vi får nogle restriktioner pålagt i forhold til vores grunde. 
Til mødet afholdt den 12. marts i Odense Congress Center blev det fremlagt , at selv ved eksisterende 
boligområder, skal der søges om tilladelse ved  Energinet, hvis der skal ske en tilbygning eller ske en ændret 
arealanvendelse. Vi forstår det således, at Energinet faktisk har vetoret, indenfor det markerede 
reservationsareal på 200 meter til hver side, når ledningen er anlagt.
Ovenstående vil jo blive tinglyst, og vil komme til at være belastende i en salgssituation. 
 
Kan der bare pålægges os grundejere en arealreservation uden, at der gives en form for kompensation?
 
Med venlig hilsen
 
Kirsten og Kent, Kærsagerhaven 8,  Charlotte og Ejvind, Kærsagerhaven 20 samt Birgitte og  Henrik, 
Kærsagerhaven 12, 5260 Odense S
 
 



From:                                 Henrik Egedorf
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 21:54:21 +0200
To:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk;MKV-BalticPipe
Subject:                             Høring om Baltic Pipe

Til Erhvervssstyrelsen og Miljøstyrelsen

Vedlagt fremsendes høringssvar til offentlig høring af Baltic Pipe projektet.

Med venlig hilsen

Henrik Egedorf - på vegne af Birkum Beboer- og Forsamlingshusforening



Erhvervsstyrelsen Birkum, 11. april 2019
Email: LPD_BalticPipe@erst.dk

Miljøstyrelsen
Email: MKV_BalticPipe@mst.dk

 

Vedr.: Høring om Baltic Pipe

Tirsdag den 12. marts 2019 blev der afholdt et borgermøde i Odense Congress Center. 
Formålet var at informere om Baltic Pipe-projektet, lige som borgerne kunne stille spørgsmål 
til et panel, der rummede repræsentanter for blandt andet Energinet og Erhvervsstyrelsen. 

Af spørgsmålene fra salen fremgik det tydeligt, at mange ikke var bekendt med den 1. høring, 
der blev gennemført i slutningen af 2018. Denne første høring blev givetvis afholdt i 
overensstemmelse med reglerne for høringer, men var altså ikke kendt af ret mange. 

 For mange blev borgermødet derfor et første møde med planerne om Baltic Pipe, og der var 
kritiske røster fra de fremmødte. Fremlagte plancher, der også findes på nettet, viste, at der – 
med henblik på Birkum - planlægges en linjeføring, der går lige syd om Tingkærskolen, 
krydser Ørbækvej mod øst, og herefter krydser Tingkærvej i nord-østlig retning.

 Den linjeføring gav anledning til både forbavselse og bekymring.

1.     Den store gasledning, der skal forsyne Polen med gas, går tæt på en eksisterende skole 
med mange elever og lærere. 

2.     Gasledningen har herefter en linjeføring, der vil gå på tværs af et område, der er 
reserveret en fremtidig omfartsvej uden om Birkum. 

3.     Der planlægges en arbejdsplads/oplagsplads nær Ørbækvej/Tingkærvej, der muligvis 
tænkes placeret sydligere, dvs i Birkum.

 På borgermødet blev udleveret materiale, Baltic Pipe. Ikke-teknisk resumé af 
miljøkonsekvensrapporterne for Baltic Pipe, februar 2019. På side 34 kan man læse om 
begrænsningerne i brugen af jorder, hvor rørledningen tænkes lagt_:_ 

”Herudover  vil der være begrænsninger på de ejendomme og arealer, som ligger 
indenfor den såkaldte class location zone på 200 m på hver side af gasledningen, da 
der ikke uden forudgående vurdering af sikkerheden kan tillades ny bebyggelse eller 
ske ændring i arealanvendelsen til veje, vindmøller, sportspladser mv.”

Der opereres endvidere med en 20 meter forbudszone."

 Beboerne i Birkum har i årtier ventet på en omfartsvej. Anlægget af gasledningen skal derfor 
ikke hindre en kommende omfartsvej.
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 Repræsentanter for Energinet kom med ”beroligende” svar på begge ovenstående punkter – 
at man kunne forstærke ledningen både ud for skolen, og dér hvor der er reserveret plads til 
en kommende omfartsvej. Med hensyn til omfartsvejen kom det åbenbart bag på Energinet, 
der ikke havde kendskab til eventuelle vejplaner. Der blev taget godt imod informationerne, 
for så kunne man på forhånd træffe foranstaltninger, der fremover ikke ville hindre 
anlæggelsen af en vej.

Den foreslåede linjeføring er mildest taget bekymrende. Den går tæt mellem en beboet 
landejendom og en skole med 400 elever. Selvom røret gøres tykkere ud for skolen, er det en 
meget uheldig placering, der skaber bekymring for skolens lærere, elever og deres forældre.

Ledningen, der efter den foreliggende linjeføring skal krydse Tingkærvej sydfra, og fortsætte 
nord for denne, bør – allerede før skolen – lægges mere nordligt, så den ikke lægges så tæt på 
skolen og anden bebyggelse. Nord for skolen og Tingkærvej findes store åbne marker. Her 
står tre vindmøller, som der må tages hensyn til. Afstanden fra møllerne til Tingkærvej er dog 
450-500 m, så der bør kunne findes plads. 

Efter henvendelse fra Beboerforeningen til Odense Kommune har sidstnævnte oplyst os om, 
at oplagspladsen ikke vil blive godkendt af kommunen og politiet på den foreslåede placering, 
og at pladsen foreslås etableret syd for traceet. Dette synes vi er en rigtig dårlig idé: Det vil 
blot flytte problemet over på borgere og især skolebørn i Birkum, som dagligt følger Ørbækvej 
til skolen.

Så vidt vi kan vurdere, vil en nordligere linjeføring indebære flere fordele:

*Undgå skolen  - sund fornuft: Udeluk faren ved at justere marginalt på ruten
*Undgå krydsning af den arealreserverede omfartsvej
*Undgå oplagsplads i Birkum
*Jorden nord for skolen er tidligere grusgrav, og god landbrugsjord vil ikke blive påvirket

Venlig hilsen 

Henrik Egedorf
Formand for Birkum Beboer- og Forsamlingshusforening



From:                                 birthehertz@tdcadsl.dk
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 07:01:35 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar Baltic pipe

Hermed høringssvar fra ejendommen:

Tågeskovvej 2, 4733 Tappernøje

Med venlig hilsen

Birthe  Hertz
birthe.hertz@mail.dk
+45 20 30 19 09

mailto:birthe.hertz@mail.dk


                                                                                                      Tågeskov, d 11.04.2019

         HØRINGSSVAR BALTIC PIPE   
Undertegnede beboere på ejendommen Tågeskovvej 2 , Tågeskov, 4733 
Tappernøje indgiver hermed høringssvar til den kommende Baltic Pipe 
Kompressorstation ved Everdrup med tilhørende vejanlæg.

Det fremgår af Miljøkonsekvensrapporten at Tågeskovvej skal fungere 
som adgangsvej til kompressorstationen. Nogle steder i rapporten nævnt 
som sekundær adgangsvej, men dette betinget af, at det bliver muligt at 
etablere en ny primær adgangsvej direkte fra Rønnedelandevejen rute 
151, ellers som den primære. Dette foruroliger os kraftigt, idet 
Tågeskovvej er i meget dårlig stand med udtalte revner og huller, slet ikke 
funderet oprindeligt til så tung trafik som anlægsfasen i 
Miljøkonsekvensrapporten har beregnet vil generere i form af 
gennemsnitlig 10 personbiler og 10-20 tunge komponenter (lastbiler og 
anlægsmaskiner formoder vi.) Næstved kommune lægger i deres 
høringssvar (referat ekstraordinært byrådsmøde 9.4.2019) op til at der 
må stilles krav om en dybdegående renovering af Tågeskovvejs 
overfladebehandling, men omtaler ikke en ny fundering! 

Tågeskovvej er en smal sognevej og ikke kategoriseret som en landevej 
som angivet i Miljøkonsekvensrapporten. Tågeskovvej fungerer som 
primær adgangsvej til Everdrup og smutvej til Næstved for områdets 
beboere, hvilket indebærer en del biltrafik, kørsel med varer til 
lokalområdet, landbrugsmaskiner og skolebus. Vejen fungerer som 
cykelvej for områdets skolebørn og som del af en motionscykelrute for 
flere cykelhold dagligt. Disse trafikale forhold kombineret med den 



nævnte anlægstrafik til kompressorstationen vil skabe mange trafikfarlige 
situationer og vil være stærkt bekymrende.

Hvis Tågeskovvej vælges som adgangsvej til Kompressorstationen kan vi 
som beboere langs vejen frygte at det på grund af den tunge trafik vil få 
konsekvenser for vores boliger i form af skader på bygningerne. Vi 
forventer derfor at der vil blive taget højde for vægtbelastningen af vejen 
og mulighed for at få erstatning, hvis der optræder sætningsskader.

Miljøkonsekvensrapporten har beregnet det forventede støjniveau ved 
daglig drift af kompressorstationen til at være omkring 40 dB og med 
afblæsningsstøj på 77 dB ca. 1 gang om måneden i den afstand fra 
kompressorstationen, hvor vi bor. Der bliver nævnt at vi i forvejen har en 
motorvej med en basisstøj på 55-70 dB og at vi derfor ikke vil kunne høre 
kompressorstationen, da lyden fra denne vil blive overdøvet, men der er i 
beregningerne ikke taget højde for terrænforholdene og den kumulerede 
udbredelse af støjen sat i forhold til bygningsudbredelse og åbenhed i 
terrænet. Der lægges op til at der skal foretages faktiske målinger af 
støjen 3 måneder efter idriftsætning af kompressorstationen, hvorfor vi 
vil bede om at dette indgår i målingerne.

I Miljøkonsekvensrapporten nævnes den mest dominerende konstante 
støjkilde ved kompressorstationen at være køleblæserne. Her vil en 
enkelt måling 3 måneder efter idrifttagningstidspunktet ikke give et 
retvisende resultat jf. den varme sommer 2018. For at tage højde for de 
fremtidige høje sommertemperaturer, jf. Klimaprognoserne, forventer vi, 
at man løbende monitorerer støjen fra køleblæserne med faktiske 
målinger i deres spidsbelastningsperioder om sommeren i dagtid og 
støjafskærmer efter dette.



Vi kan fuldt ud tilslutte os Næstved kommunes høringssvar ang. Støj fra 
kompressoranlægget. (Jf. referat fra det ekstraordinære byrådsmøde d. 
9.4.2019) I dette svar stilles der krav om støjafskærmning med en 
jordvold og en bred beplantning. Dette vil føre lyden opad. Den brede 
beplantning ser vi gerne bestå af 50 % stedsegrønne planter idet ren 
løvfældende beplantning ikke vil reducere indkig og støj i vinterhalvåret.

Der er endvidere ikke givet svar på, hvorvidt den planlagte 
transformatorstation vil give støjgener for radiokommunikation i 
kortbølgeområdet. Der er flere radioamatører i det umiddelbare 
nærområde, som frygter deres hobby umuliggjort.

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på at planerne om en kommende 
kompressorstation som nabo har givet faldende huspriser i området med 
frygt hos beboerne for ikke at kunne låne penge i friværdi til 
boligændringer og indfrielse af kommunens krav om 
spildevandshåndteringsanlæg. Man føler sig som husejer stavnsbundet 
uden mulighed for at kunne sælge sit hus.

På vegne af beboerne Tågeskovvej 2, Tågeskov, 4733 Tappernøje

Birthe Karen Hertz
Henning Thygesen Hertz
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Bramstrup, Bramstrup 1, 5792 Årslev.
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kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
Niels Langkilde
 
 
 
Vedhæftede filer:
 
2019 04 11 - Høringssvar for Bramstrup vedr. Baltic Pipe.pdf
(3 A4 sider)
 
Bilag 1:
2018 01 22 - Høringssvar for Bramstrup vedr. Baltic Pipe.pdf
(4 A4 sider)
 
 



21. januar 2018  
 

 
 

 

Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
  
Vedr: ”Baltic Pipe”   

  
 

 
Baltic Pipe - Høringssvar 

 

Bemærkninger til linjeføringen ved Bramstrup Gods 

Den 10. januar 2018 afholdt Energinet informationsmøde i Årslev på Fyn. På mødet blev jeg som 
ejer af Bramstrup for første gang orienteret om de konkrete planer for projektet Baltic Pipe, 
herunder projektets energipolitiske baggrund samt Energinets tanker om traceets forløb over 
Bramstrups jorder. 
 
Af det kortmateriale, der blev vist på mødet, kunne jeg se adskillige problemer ved linjeføringen, 
og jeg blev derfor opfordret til at sende mine bemærkninger til Miljøstyrelsen. 
 
 
Overordnede bemærkninger til projektet ”Baltic Pipe” 

Der var på mødet ingen lydhørhed for, at gas var en forældet fossil energikilde, som burde være 
under udfasning, men der blev til gengæld redegjort for projektets gode økonomi, 
nødvendigheden i forhold til forsyningssikkerhed og målet om at nedbringe et stort og endnu 
mere forurenende kulforbrug i Polen og Baltikum. Her til skal lægges en række geopolitiske 
(forsvarsmæssige) forhold vedr. gasforsyningen til Østeuropa – forhold som ikke bør ende med at 
udgøre en økonomisk byrde og binding for de mange lodsejere, der berøres af projektet. 
 
Stillet over for ovennævnte fait accompli gør jeg mig ikke store forhåbninger om at kunne ændre 
noget i forhold til beslutningen om at anlægge Baltic Pipe, men det burde dog være tilladt høfligt 
at gøre Miljøstyrelsen opmærksom på, at Energistyrelsen og Energinet er i gang med at 
gennemføre et projekt, som kan være i modstrid med overordnede, globale miljøinteresser.  
 
Uanset hvordan man ser på de globale miljøudfordringer, bør dette omfattende anlægsarbejde 
dog ikke komme de berørte til skade og ej heller hæmme de enkelte ejendommes 
udviklingsmuligheder på sigt. Således bør anlæggelsen af Baltic Pipe følge det såkaldte 
gæsteprincip således, at de enkelte ejendomme stadig har udviklingsmuligheder og ikke afskæres 
fra omverdenen set ud fra et infrastrukturmæssigt synspunkt. 
 
Ved at udvise respekt for gæsteprincippet sikres min ret som lodsejer til også i fremtiden at 
udvikle ejendommenes erhvervsaktiviteter herunder, at der eksempelvis kan etableres 
nødvendige vejpassager hen over ledningen. Ikke mindst vil respekt for gæsteprincippet sikre, at 
de ved ekspropriation pålagte restriktioner på den enkelte ejendom vil blive sløjfet, så snart 
ledningen ikke længere er i brug, og mere miljøansvarlige løsninger er fundet. 
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Natur- og landskabsinteresser 

Bramstrup er domineret af en meget vigtig natur- og spredningskorridor langs den beskyttede 
Lindved ådal, og den påtænkte linjeføring for Baltic Pipe går lige tværs gennem dette område. 
Specielt kan fredskoven Store Langholm risikere at blive ramt – først ved en gennemskæring 
under anlægsarbejdet og siden gennem en øget stormfølsomhed, som kan føre til en 
ødelæggelse af skoven. Det planlagte tracé går lige gennem et område med rugende isfugl. Der 
findes vandstær og havørne, og der er i det hele taget et meget rigt men sårbart dyre- og 
planteliv. 
 
Desuden bemærkes det, at det ikke er lykkedes at udbedre skaderne fra anlæggelsen af den 
eksisterende gasledning fra Egtved til København i de på Bramstrup berørte områder. Trods 
forsøg på udbedring af dræn er skaderne stadig synlige fra anlægsarbejdet i 1980’erne, og 
udbredelsen af GPS-teknologien i landbruget har påvist, at det ikke var korrekt, da daværende 
Kommissarius for Øerne dengang påstod, at skaderne ville klinge ud efter en kortere årrække.  
 
Ovennævnte forhold har for Bramstrups miljø haft den konsekvens, at et vigtigt og sårbart 
engområde er blevet påvirket af den eksisterende gasledning, og det må forventes, at den 
sårbare natur omkring Bramstrups lavtliggende marker og enge vil blive yderligere skadet af 
projektet Baltic Pipe.  
 
Som ejer af Bramstrup siden 1985 skal jeg dog tilføje, at mange skader fra det tidligere projekt 
opstod som følge af et usædvanligt dårligt samarbejde mellem det daværende DONG’s 
anlægsfolk og lodsejerne i området og en meget beklagelig afvisning af at tage hensyn til 
forholdene på stedet. Efter en positiv og imødekommende dialog på mødet den 10. januar i 
Årslev Forsamlingshus har jeg grund til at tro, at Baltic Pipe har et større fokus på samarbejdet 
med de berørte jordejere, og at mange skader derfor kan undgås ved anlæggelsen af Baltic Pipe. 
 
 
Forsøgsarbejde 

Selv om indtægter fra landbruget udgør en væsentlig del af Bramstrups økonomiske fundament, 
er indtægterne fra Bramstrup Videncenter væsentlige, og forsøgsarbejdet er af stor betydning for 
Videncenterets partnere, som blandt andet udgøres af store eksportvirksomheder som DLG og 
DLF-Trifloleum.  
 
Videncenterets arbejde består blandt andet i at screene korn- og frøsorters dyrkningsegenskaber 
under danske forhold. Desuden afholdes Åbent-hus arrangementer i forsøgsmarkene på 
Bramstrup, hvor den nyeste planteavlsviden formidles. Ifm. arrangementer testes og 
demonstreres nyeste maskinteknologi. I alle de nævnte forhold er det meget væsentligt, at 
landbrugsjorderne på Bramstrup har en stor ensartethed, som giver forsøgsresultaterne en høj 
statistisk signifikans. Det ses som en stor trussel mod dette vigtige forsøgsarbejde, at der igen skal 
gå et stort anlægsarbejde gennem Bramstrups jorder, som for altid vil ødelægge de berørte 
markers egnethed til forsøg. 
 
Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at jeg sammen med mine rådgivere og samarbejdspartnere 
inden for natur og miljø har påbegyndt og fået støtte til et demo-projekt, som skal synliggøre 
værdien af vildt- og naturpleje på en ejendom som Bramstrup. Baltic Pipe er ødelæggende for 
dette arbejde, og der vil blive rejst krav om erstatning for alle gener herunder blandt andet for 
tabt jagtleje. 
 



Sammenfattende skal jeg, jf. gennemgangen af ejendommens natur- og landskabsinteresser og 
på baggrund af beskrivelsen af de specielle forhold omkring forsøgsgårdens jorder, anmode 
Miljøstyrelsen om, at der findes en anden linjeføring end den af Energinet foreslåede. Det har 
simpelthen for store skadevirkninger og medfører for store omkostninger at gennemføre et så 
omfattende projekt på specielt denne ejendom. 
 
 
Kulturarv, råstoffer og landskabsprojekter 

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.  
 
For de kulturelle arrangementer og for arbejdet i Bramstrup Videncenter har Bramstrup 
modtaget flere priser og udmærkelser, og senest er herregården udpeget som et af de 5 
kulturmiljøer i Faaborg-Midtfyn Kommune med størst potentiale i Fonden Realdanias såkaldte 
Collective Impact gennemgang. 
 
Alligevel kunne Bramstrup på grund af Odenses vækst stå foran en periode med stigende pres for 
byggemodning af bynære arealer - herunder også Bramstrups markante åbne landskab, som 
afgrænses af skovklædte bakker og af moserne i ådalen. Fundet af store mængder grus og sten i 
området mellem Bramstrup og storbyen har imidlertid ændret dette scenarie, idet Region 
Syddanmark i september 2011 gav tilladelse til at udlægge et råstofgraveområde nord for 
Bramstrup Avlsgård med et tilknyttet landskabsprojekt, som har til formål at beskytte og øge 
områdets landskabsmæssige og miljømæssige værdier trods ejendommens bynære beliggenhed. 
 
Landskabsprojektet blev udarbejdet af Årstiderne Arkitekter i samarbejde med blandt andet 
undertegnede som ejer af Bramstrup, og projektet indgår i Regionens vedtagelse af 26.09.2011. 
Det bemærkes, at der efter de offentlige høringer for den kombinerede råstof- og landskabsplan 
ikke fremkom nogen klager overhovedet, hvilket er ret enestående for et sådant projekt, men det 
afspejler, at blandt andet naboer og Danmarks Naturfredningsforening havde bidraget med 
væsentlig inspiration til planerne.  
 
Landskabsprojektet vil i sin endelige udstrækning fremstå som en attraktion med flere søer, skove 
og græsningsenge – en biopark som vil beskytte og understøtte truede pante- og dyrearter tæt på 
en voksende storby. Planerne herfor ligger klar og er gennem de seneste år i væsentlig grad 
gennemført. Det var derfor meget bekymrende, at Baltic Pipe ifølge de fremlagte planer også 
skulle berøre dette område af Bramstrup, og jeg skal derfor med nærværende høringssvar 
anmode Miljøstyrelsen om at beskytte Bramstrup ved at anmode Energinet om at føre Baltic Pipe 
uden om ejendommen. Alternativt må der ved samarbejde findes løsninger, der gør passage af 
Bramstrup så skånsom og hensynsfuld som overhovedet muligt. 
 
Dette er særligt vigtigt, fordi det på mødet i Årslev Forsamlingshus blandt andet kom frem, at 
man overvejede om nødvendigt at fylde jord i den centrale grundvandssø, så Baltic Pipe kunne 
passere. På grund af søens store dybde vil et sådant indgreb ikke kunne lade sig gøre uden, at 
store dele af søen langsomt fyldes med udskridende jord med meget store erstatningskrav til 
følge. Samtidig vil det udsætte alle i området for fare, da det ikke kan forventes at opfyldningen 
kan udgøre et stabilt underlag for en gasledning af de påtænkte dimensioner. 
 
 



Konklusion 

Som det fremgår af nærværende høringssvar, er det min opfattelse, at der bør findes en anden 
linjeføring end det af Energinet foreslåede tracé gennem Bramstrup, idet projektet Baltic Pipe har 
for store skadevirkninger og vil medføre for store omkostninger på specielt denne ejendom. 
 
Det er derfor meget vigtigt for Bramstrup, at der ikke tages beslutninger om linjeføringen over 
Bramstrup, før jeg som ejer har haft mulighed for at gennemgå de faktiske naturgivne og 
menneskeskabte forhold i området med projektets interessenter. Specielt skal jeg gøre 
opmærksom på, at Baltic Pipe projektet kan komme til at ødelægge ejendommens bynære 
udviklingsmuligheder og naturmæssige ressourcer, herunder den allerede påbegyndte 
anlæggelse af veje, skove, parker mv. 
 
Jeg er klar over, at en offentlig høringsrunde Ikke mindst har til formål at opsamle lokal viden og 
erfaring, og det er det, jeg med nærværende høringssvar har bestræbt mig på at bidrage med. 
Der tegner sig imidlertid så mange udfordringer af økonomisk og miljømæssig karakter, at mit 
høringssvar ikke her kan gives fyldestgørende, og jeg ønsker derfor senere at kunne følge 
høringssvaret op med yderligere informationer om de faktiske forhold på stedet, hvis Energinet 
skulle vælge at arbejde videre med en linjeføring over Bramstrup. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Langkilde 
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Af det kortmateriale, der blev vist på mødet, kunne jeg se adskillige problemer ved linjeføringen, 
og jeg blev derfor opfordret til at sende mine bemærkninger til Miljøstyrelsen. 
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under udfasning, men der blev til gengæld redegjort for projektets gode økonomi, 
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mere forurenende kulforbrug i Polen og Baltikum. Her til skal lægges en række geopolitiske 
(forsvarsmæssige) forhold vedr. gasforsyningen til Østeuropa – forhold som ikke bør ende med at 
udgøre en økonomisk byrde og binding for de mange lodsejere, der berøres af projektet. 
 
Stillet over for ovennævnte fait accompli gør jeg mig ikke store forhåbninger om at kunne ændre 
noget i forhold til beslutningen om at anlægge Baltic Pipe, men det burde dog være tilladt høfligt 
at gøre Miljøstyrelsen opmærksom på, at Energistyrelsen og Energinet er i gang med at 
gennemføre et projekt, som kan være i modstrid med overordnede, globale miljøinteresser.  
 
Uanset hvordan man ser på de globale miljøudfordringer, bør dette omfattende anlægsarbejde 
dog ikke komme de berørte til skade og ej heller hæmme de enkelte ejendommes 
udviklingsmuligheder på sigt. Således bør anlæggelsen af Baltic Pipe følge det såkaldte 
gæsteprincip således, at de enkelte ejendomme stadig har udviklingsmuligheder og ikke afskæres 
fra omverdenen set ud fra et infrastrukturmæssigt synspunkt. 
 
Ved at udvise respekt for gæsteprincippet sikres min ret som lodsejer til også i fremtiden at 
udvikle ejendommenes erhvervsaktiviteter herunder, at der eksempelvis kan etableres 
nødvendige vejpassager hen over ledningen. Ikke mindst vil respekt for gæsteprincippet sikre, at 
de ved ekspropriation pålagte restriktioner på den enkelte ejendom vil blive sløjfet, så snart 
ledningen ikke længere er i brug, og mere miljøansvarlige løsninger er fundet. 
 

Bramstrup 1 

5792 Årslev 
 

T:  70 27 55 71 
 

nl@bramstrup.dk B 

www.bramstrup.dkB 
 



 
Natur- og landskabsinteresser 

Bramstrup er domineret af en meget vigtig natur- og spredningskorridor langs den beskyttede 
Lindved ådal, og den påtænkte linjeføring for Baltic Pipe går lige tværs gennem dette område. 
Specielt kan fredskoven Store Langholm risikere at blive ramt – først ved en gennemskæring 
under anlægsarbejdet og siden gennem en øget stormfølsomhed, som kan føre til en 
ødelæggelse af skoven. Det planlagte tracé går lige gennem et område med rugende isfugl. Der 
findes vandstær og havørne, og der er i det hele taget et meget rigt men sårbart dyre- og 
planteliv. 
 
Desuden bemærkes det, at det ikke er lykkedes at udbedre skaderne fra anlæggelsen af den 
eksisterende gasledning fra Egtved til København i de på Bramstrup berørte områder. Trods 
forsøg på udbedring af dræn er skaderne stadig synlige fra anlægsarbejdet i 1980’erne, og 
udbredelsen af GPS-teknologien i landbruget har påvist, at det ikke var korrekt, da daværende 
Kommissarius for Øerne dengang påstod, at skaderne ville klinge ud efter en kortere årrække.  
 
Ovennævnte forhold har for Bramstrups miljø haft den konsekvens, at et vigtigt og sårbart 
engområde er blevet påvirket af den eksisterende gasledning, og det må forventes, at den 
sårbare natur omkring Bramstrups lavtliggende marker og enge vil blive yderligere skadet af 
projektet Baltic Pipe.  
 
Som ejer af Bramstrup siden 1985 skal jeg dog tilføje, at mange skader fra det tidligere projekt 
opstod som følge af et usædvanligt dårligt samarbejde mellem det daværende DONG’s 
anlægsfolk og lodsejerne i området og en meget beklagelig afvisning af at tage hensyn til 
forholdene på stedet. Efter en positiv og imødekommende dialog på mødet den 10. januar i 
Årslev Forsamlingshus har jeg grund til at tro, at Baltic Pipe har et større fokus på samarbejdet 
med de berørte jordejere, og at mange skader derfor kan undgås ved anlæggelsen af Baltic Pipe. 
 
 
Forsøgsarbejde 

Selv om indtægter fra landbruget udgør en væsentlig del af Bramstrups økonomiske fundament, 
er indtægterne fra Bramstrup Videncenter væsentlige, og forsøgsarbejdet er af stor betydning for 
Videncenterets partnere, som blandt andet udgøres af store eksportvirksomheder som DLG og 
DLF-Trifloleum.  
 
Videncenterets arbejde består blandt andet i at screene korn- og frøsorters dyrkningsegenskaber 
under danske forhold. Desuden afholdes Åbent-hus arrangementer i forsøgsmarkene på 
Bramstrup, hvor den nyeste planteavlsviden formidles. Ifm. arrangementer testes og 
demonstreres nyeste maskinteknologi. I alle de nævnte forhold er det meget væsentligt, at 
landbrugsjorderne på Bramstrup har en stor ensartethed, som giver forsøgsresultaterne en høj 
statistisk signifikans. Det ses som en stor trussel mod dette vigtige forsøgsarbejde, at der igen skal 
gå et stort anlægsarbejde gennem Bramstrups jorder, som for altid vil ødelægge de berørte 
markers egnethed til forsøg. 
 
Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at jeg sammen med mine rådgivere og samarbejdspartnere 
inden for natur og miljø har påbegyndt og fået støtte til et demo-projekt, som skal synliggøre 
værdien af vildt- og naturpleje på en ejendom som Bramstrup. Baltic Pipe er ødelæggende for 
dette arbejde, og der vil blive rejst krav om erstatning for alle gener herunder blandt andet for 
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Sammenfattende skal jeg, jf. gennemgangen af ejendommens natur- og landskabsinteresser og 
på baggrund af beskrivelsen af de specielle forhold omkring forsøgsgårdens jorder, anmode 
Miljøstyrelsen om, at der findes en anden linjeføring end den af Energinet foreslåede. Det har 
simpelthen for store skadevirkninger og medfører for store omkostninger at gennemføre et så 
omfattende projekt på specielt denne ejendom. 
 
 
Kulturarv, råstoffer og landskabsprojekter 

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 
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For de kulturelle arrangementer og for arbejdet i Bramstrup Videncenter har Bramstrup 
modtaget flere priser og udmærkelser, og senest er herregården udpeget som et af de 5 
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byggemodning af bynære arealer - herunder også Bramstrups markante åbne landskab, som 
afgrænses af skovklædte bakker og af moserne i ådalen. Fundet af store mængder grus og sten i 
området mellem Bramstrup og storbyen har imidlertid ændret dette scenarie, idet Region 
Syddanmark i september 2011 gav tilladelse til at udlægge et råstofgraveområde nord for 
Bramstrup Avlsgård med et tilknyttet landskabsprojekt, som har til formål at beskytte og øge 
områdets landskabsmæssige og miljømæssige værdier trods ejendommens bynære beliggenhed. 
 
Landskabsprojektet blev udarbejdet af Årstiderne Arkitekter i samarbejde med blandt andet 
undertegnede som ejer af Bramstrup, og projektet indgår i Regionens vedtagelse af 26.09.2011. 
Det bemærkes, at der efter de offentlige høringer for den kombinerede råstof- og landskabsplan 
ikke fremkom nogen klager overhovedet, hvilket er ret enestående for et sådant projekt, men det 
afspejler, at blandt andet naboer og Danmarks Naturfredningsforening havde bidraget med 
væsentlig inspiration til planerne.  
 
Landskabsprojektet vil i sin endelige udstrækning fremstå som en attraktion med flere søer, skove 
og græsningsenge – en biopark som vil beskytte og understøtte truede pante- og dyrearter tæt på 
en voksende storby. Planerne herfor ligger klar og er gennem de seneste år i væsentlig grad 
gennemført. Det var derfor meget bekymrende, at Baltic Pipe ifølge de fremlagte planer også 
skulle berøre dette område af Bramstrup, og jeg skal derfor med nærværende høringssvar 
anmode Miljøstyrelsen om at beskytte Bramstrup ved at anmode Energinet om at føre Baltic Pipe 
uden om ejendommen. Alternativt må der ved samarbejde findes løsninger, der gør passage af 
Bramstrup så skånsom og hensynsfuld som overhovedet muligt. 
 
Dette er særligt vigtigt, fordi det på mødet i Årslev Forsamlingshus blandt andet kom frem, at 
man overvejede om nødvendigt at fylde jord i den centrale grundvandssø, så Baltic Pipe kunne 
passere. På grund af søens store dybde vil et sådant indgreb ikke kunne lade sig gøre uden, at 
store dele af søen langsomt fyldes med udskridende jord med meget store erstatningskrav til 
følge. Samtidig vil det udsætte alle i området for fare, da det ikke kan forventes at opfyldningen 
kan udgøre et stabilt underlag for en gasledning af de påtænkte dimensioner. 
 
 



Konklusion 

Som det fremgår af nærværende høringssvar, er det min opfattelse, at der bør findes en anden 
linjeføring end det af Energinet foreslåede tracé gennem Bramstrup, idet projektet Baltic Pipe har 
for store skadevirkninger og vil medføre for store omkostninger på specielt denne ejendom. 
 
Det er derfor meget vigtigt for Bramstrup, at der ikke tages beslutninger om linjeføringen over 
Bramstrup, før jeg som ejer har haft mulighed for at gennemgå de faktiske naturgivne og 
menneskeskabte forhold i området med projektets interessenter. Specielt skal jeg gøre 
opmærksom på, at Baltic Pipe projektet kan komme til at ødelægge ejendommens bynære 
udviklingsmuligheder og naturmæssige ressourcer, herunder den allerede påbegyndte 
anlæggelse af veje, skove, parker mv. 
 
Jeg er klar over, at en offentlig høringsrunde Ikke mindst har til formål at opsamle lokal viden og 
erfaring, og det er det, jeg med nærværende høringssvar har bestræbt mig på at bidrage med. 
Der tegner sig imidlertid så mange udfordringer af økonomisk og miljømæssig karakter, at mit 
høringssvar ikke her kan gives fyldestgørende, og jeg ønsker derfor senere at kunne følge 
høringssvaret op med yderligere informationer om de faktiske forhold på stedet, hvis Energinet 
skulle vælge at arbejde videre med en linjeføring over Bramstrup. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Langkilde 
 





From:                                 Bruno Pedersen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 11:29:47 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

Her er et indlæg fra Svinø Bådelaug ang. ledningen under Lillebælt.
Mvh. Bruno Pedersen



Til Miljøstyrelsen

Svinø Bådelaug, der er hjemmehørende i Ellebæk vig ved Gamborg fjord, kan på 
ingen måde acceptere, at adgangen til Gamborg fjord lukkes i en to måneders 
periode. Det vil betyde, at vores medlemmer og deres ca. 100 både ikke kan sejle ud 
og kun vil kunne sejle på Gamborg fjord i en stor del af næste års sejlsæsson.

Vi har forståelse for, at arbejdet med lægningen af rørledningen under Lillebælt 
kommer til at påvirke sejladsen på bæltet, men vi kan ikke acceptere at adgangen til 
Gamborg fjord lukkes helt.

På vegne af bestyrelsen for Svinø Bådelaug

Bruno Pedersen, næstformand



From:                                 Camilla Kristiansen
Sent:                                  Sat, 16 Feb 2019 10:08:44 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic pipe nej tak!

Vi stiller os uforstående overfor hele projektet generelt.
Det virker som et projekt der var smart for 30 år siden, men i og med det bliver mere og mere fy fy 
med gas og olie, hvorfor så nu smække et kæmpe gasrør gennem landet når vi skal skrue ned for gas 
og olier ? Og en husstand vil kunne spare 50 kr om året. Det kan i simpelthen ikke mene! 

Vi havde aldrig købt vores hus hvis vi havde vidst det lå i arealreservations-zonen for baltic pipe, 
som for os betyder vi ikke må slå en skid i baghaven uden der skal sendes ind til vurdering om hvad 
vi må og ikke må på grunden, resten af vores tid her. 

Og som samtidigt vil hele projektet betyde larm og efterfølgende stigende trafik til området. 

Det giver en utryghed at der skal ligge en kæmpe gasledning i naboens baghave når der har været 
flere ulykker med gas, og hvor ting antændes op til 250 meter hvor vores hus ligger 150 meter fra 
gasledningen og ikke langt fra en ventilstation. 

Og samtidigt skal vores udsigt over marken skiftes ud med ventilstationen. 

Da vores hus ligger indenfor reservstionszoonen som jo kommer til at betyde en del for værdien af 
vores hus. Det gør jo vi er stavnsbundet her mange år frem. Hvad lyder kompensationen herfor?

KÆMPE NEJ TAK!

 Beboerne på

 Stakdelen 31 

5220 Odense SØ 



From:                                 Carsten Møller
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 10:14:11 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

Til rette vedkommende, angående høringssvar til Baltic Pipe

Hilsen Carsten Møller



Baltic Pipe

Jeg har følgende bekymringer og stiller mig ligeledes undrende til følgende spørgsmål, 

Såvel regionalt, nationalt og internationalt:

Regionalt: 

1. At man vælger at lægge kompressor stationen, der er så markant en bygningsmasse med 
tilhørende høje skorsten I et område beliggende ca. 90 meter over havet.

2. At man vælger at lægge den op af en skov, der af Næstved kommune er valgt som et 
indsatsområde, ifølge deres grønne plan, selvom Næstved kommune mener at der er 
bedre placeringer end denne.

3. Angående beplantningen rundt om anlægget, der er tænker man at lave et 15m bredt 
bælte. Jeg mener at man i stedet skal tilplante hele det omkringliggende areal, for hermed 
at skærme endnu mere og dermed gøre det mere ”spiseligt” for de nærmeste naboer.   
Plus at mere skov altid er godt for klimaet.

4. Jeg håber at man tænker på de børn der bor og kommer til at bo i Tågeskov Overdrev, 
inklusive de 1o børn, der er anbragt på opholdsstedet Skovbogaard, ikke også skal kæmpe 
med den tunge trafik, der kommer under op føringen af kompressorstationen. Da de 
bruger dem som cykelvej til skole og disse ydermere skal krydses for at møde. Og man 
derfor laver indkørsel af Rønnedevej og ikke af Tågeskovvej og Hestehavevej. 

5. Under mødet i Arenaen, blev der snakket om at Hestehavevej og Tågeskov Overdrevs 
vejene kunne benyttes som redningsveje. Disse veje fyger konstant til, når der bare ligger 
det mindste sne på markerne, så oveni at redningsstationerne ligger 20 min. herfra, giver 
det endnu en grund til at tilgangsvejen skal være fra Rønnedevej.

6. Jeg er bekymret for værdiforringelser og manglende muligheder for salg og 
lånemuligheder, både for direkte berørte ejendomme, men også for ejendomme i næste 
”række”. Hvordan kan de være sikre på ikke at blive ”stavnsbundne”.

Nationalt:

1. At man vælger at gennempløje Danmark, for at hjælpe Polen, i stedet for at lægge hele 
anlægget i vandet, primært fordi at det er billigere.

2. Tvivlen over om dette projekt egentligt er til danskernes bedste eller det bare er en god 
forretning

3. en undren over at man vælger at lave et projekt der vil fastholde os i udfasningen af fossilt 
brændsel, ved lavere tariffer og forsyningssikkerhed. Når vi burde gøre det dyrere ikke at 
skifte til klimavenlig opvarmning, Vi skal jo være Co2 neutrale i 2050 ifølge regeringen.



4. Hvorfor ikke hjælpe Polen med Vind eller solcelleparker. Polen kunne gå direkte til 
klimavenlig opvarmning i stedet for ”kun” et bedre alternativ en kul

5. Bekymret for om det ender med at koste danskerne penge, set i lyset af den lange 
tilbagebetalingstid kontra teknologiens fremskridt inden for miljørigtig energi.

6. Hvad gør polakkerne, når aftalen om køb af gas fra Norge løber ud, fortsætter de med at 
købe, køber de fra Rusland igen eller tager de miljørigtige løsninger i brug?

Internationalt: 

1. Hvorfor hjælpe Polen med at blive uafhængige af gas fra Rusland, når man derefter 
vedtager Nord stream 2 gasledningen fra Rusland 

2. Bekymring for om Danmark lægger sig ud med Rusland, når vi nu fjerner en indtægtskilde
3. Bekymret for at Kompressorstationen bliver et terrormål

Slutteligt vil jeg sig at. 

Dette projekt er en klimapolitisk katastrofe, når man tænker på de alternative muligheder vi 
har i dag.

Håber inderligt at politikkerne vågner op og gør det rigtige, for Danmark, Polen og klimaet.

Venligst Carsten



From:                                 Ejler Petersen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 08:45:29 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Cc:                                      Torben Lyngsøe Povlsen
Subject:                             Baltic Pipe, Høringssvar Centrovice

På vegne af Torben L. Povlsen, formand for Centrovice, fremsendes vedlagte høringssvar.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ejler Petersen
Afdelingschef Miljø og Svin  
 

  
 
 
 

Damsbovej 11 
5492  Vissenbjerg 
Tlf. dir 6340 7126 | mobil: 2343 7126 
ejp@centrovice.dk   
www.centrovice.dk 
 

 
Denne e-mail er fra Centrovice og evt. vedhæftede filer kan indeholde fortroligt materiale, der kun er
beregnet for adressaten, og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Alle rettigheder
forbeholdes. Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående
meddele dette til afsender ved brug af svar-funktionen eller ved henvendelse på telefonnr.
70159900. På forhånd tak.

https://centrovice.dk/landbrug/forening/vedtaegter/vaerdi-af-dit-medlemskab/
mailto:ejp@centrovice.dk
www.centrovice.dk
https://www.facebook.com/Centrovice/
https://www.linkedin.com/company/centrovice
https://www.youtube.com/channel/UC_cmG0Vb-whFve8HvdcPNMw


 

 

Centrovice hovedkontor: 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 7015  9900 – Fax 6340 7199 

kontakt@centrovice.dk 
www.centrovice.dk  

Til 
 
Miljøstyrelsen, mkv_balticpipe@mst.dk 
 
Erhvervsstyrelsen, lpd_balticpipe@erst.dk 
  
   

     Vissenbjerg, den 12. april 2019  
 
 
Høringssvar vedr. Baltic Pipe 
 
Fra Centrovices side vil vi fremføre følgende punkter med det fremadrettede arbejde 
med Baltic Pipe. 
 
Gæsteprincip 
Vi fastholder at gæsteprincippet skal gælde som beskrevet og fremført af arbejdsgrup-
pen, der repræsenterer 12 landbo- og familielandbrugsforeninger. Alternativt må forven-
tes at lodsejerne lægger sag an mod Energinet – hver i sær – for en prøvelse. Det er 
spild af ressourcer og det er ikke rimeligt at pålægge lodsejerne den byrde, når etable-
ring af gasledningen vurderes at være i almenvellets interesser.  
 
Vi opfordrer til at afvente den principielle afgørelse der er på vej vedrørende Kriegers 
Flak, som bør kunne lægges til grund vedrørende Baltic Pipe. Ved at fravige gæsteprin-
cippet, som er udgangspunktet i udkastet, pålægges lodsejeren den voldsomme udgift 
det er at flytte ledningen, hvis det skulle blive aktuelt. Det er ikke rimeligt, da lodsejeren 
ikke ejer ledningen og ikke har indtægt af den. 
 
Ekspropriation og servitut 
I forbindelse med kompensation for de varige indskrænkninger på lodsejernes arealer 
ønskes afklaring på igangværende dialog om en fælles servitutaftale, der ensretter vil-
kår. Vi søger ad den vej en rimelig og proportional erstatning gennem frivillige aftaler til 
de lodsejere der pålægges begrænsninger.  
 
Midlertidig erstatning 
Vi ønsker adgang til at kunne kræve erstatning mod dokumenterbare dyrknings- og 
væksttab ud over den 10-årige periode der er beskrevet. Det er især vedrørende struk-
turskader og forringede dræningsforhold, som kan give dyrkningstab over meget længe-
re tid. Vi anbefaler kraftigt, at EnergiNet forpligtes til efter 10 år og eventuelt længere 
frem, at tage kontakt til lodsejerne for opfølgning på skader og dyrkningstab i stedet for 
at lodsejerne individuelt skal pålægges denne opgave. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torben L. Povlsen 
Formand Centrovice 



From:                                 Christian Bramsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 20:56:46 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar

Mvh Christian Bramsen



Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Gdr. Christian Bramsen 

Midtvej 5 

6092 Sdr. Stenderup    Sdr. Stenderup, den 12. april 2019 

 

Vedr. Ejendomsnr. 635 - høringssvar omkring Baltic Pipe 

Jeg vil i høringssvaret gøre indsigelse mod, at gasledningen skal graves ned på mine to matrikler Bjert 

Strandvej 1, 6091 Sdr. Bjert (Matrikel nr. 9i) samt Skibelundvej 15, 6092 Sdr. Stenderup (Matrikel nr. 11m). 

Jeg er af den klar overbevisning, at der vil ske varige skader på jorden, som fremover vil påvirke dyrkningen. 

Jeg vil her give jer indblik i mine bekymringer: 

 Det er uundgåeligt, at under sådan et projekt vil der være ekstremt mange overkørsler med meget 

tunge køretøjer. Flere undersøgelser viser, at effekten af bælter, i fht trykskader af overjorden, 

svarer til montering af tvillinghjul. Dog kan der være spidsbelastninger på bælterne, som kan give 

trykskader svarende til akselbelastningen fra enkelthjul, - hvilket er en ekstrem påvirkning. Jo 

bredere bælter, des bedre. Når man kører med bælter er det endvidere meget vigtigt, at undlade 

færdsel på en våd jord. Dette er ofte en faktor, som betyder at bæltekøretøjer laver 

uhensigtsmæssig stor skade – fordi man kører når man kan køre, uden at markbetingelserne er til 

det (det er af afgørende større vigtighed end hvor der udlægges plader). Pakningsskaden øges ved 

gentagne overkørsler pga. en æltning af jorden, som nedbryder jordens aggregatstabilitet.  Skader i 

overjorden ”heler” over tid, mens pakningsskader fra 50-70 cm’s dybde betegnes som permanente 

– og vil dermed give et langvarigt udbyttetab. Ringere rodudvikling giver ringere vand- og 

næringsstofudnyttelse. Effekten af pakningen i dybden varierer med jordtypen og vil være større på 

lerjord, som har en større potentiel roddybde og udbyttepotentiale. Den skadelige jordpakning i 

dybden er mest afhængigt af aksellasten. Afhængigt af hvilke bæltekøretøjer der anvendes, kan 

man regne med 2-4 aksler. Ved en vægt på 60 ton, giver det således en aksellast på 30-15 t (ved 

100t: 50-25t). På en Jb 7-8, vil en aksellast på 15 t give skader i dybden ved kørsel på våd jord, ved 

30 ton er der også skader ved færdsel på fugtig jord. 

 Jordstrukturen ødelægges og det tager årevis at genopbygge – og jorden er ekstremt følsom for 

færdsel, da jorden hurtigt genpakker. Som eksempler kan nævnes at på orthofotos kan man se 

nedgravede gasledninger som streger med lavere biomasse i langt de fleste dyrkningsår efter 

nedgravningen.  

 Vedrørende eksisterende dræn, så vil disse blive væsentlig påvirket. Drænene påvirkes på to 

måder: 

o Ved anlæggelse af gasledningen graves der dybere end de eksisterende dræn. 

Efterfølgende skal dræn genetableres og på ny kobles sammen med de eksisterende dræn. 

Udfordringen bliver at jorden under dræn har været opgravet og vil dermed synke/ sætte 

sig hvilket vil flytte de ny-anlagte dræn og de vil dermed ligge forskudt i forhold til 



eksisterende dræn. Med andre ord de nye dræn vil komme til at ”hænge” som guirlander 

og absolut ingen effekt have. Jordsætning på lerjord tager mange år.  

o Der vil ligeledes ske skade i arbejdsområdet da afstanden til eksisterende dræn variere 

mellem 20-80 cm. Dræn herunder vil blive trykpåvirket eller knus og efterfølgende vil der 

ingen effekt være. 

 Desuden foregår vandtransport i jorden lateralt mod drænledninger almindeligvis i sprækker og 

sandlinser/-lag i jorden under drændybden (altså i høj grad i 1-2 m jordlaget), og når disse 

strukturer er ødelagt som følge af opgravningen/ blokeret af gasledningen vil det formentlig gå ud 

over drænvirkningen (lokalt) i en årrække. Omvendt vil vandet måske få tendens til at løbe langs 

gasledningen og samle sig på lavereliggende steder. 

 Fremover kan jeg blive begrænset i fastlæggelse af dræn i bestemt dybde 

 Energinet påtænker at lave en oplagringsplads på Matrikel nr. 9i. I og med, at jeg ikke er blevet 

oplyst om hvad en oplagringsplads indebære må jeg antage at der kommer til at ske skader 

svarende til overstående beskrivelse. Tung trafik med mange gentagende overkørsler.  

 

Jeg har været i skriftlig og mundtlig kontakt med Projektleder Søren Juul Larsen, Energinet, Ekstern 

konsulent Jørn Hougaard Sørensen, Energinet samt konsulent Peter Møller Bartholomæussen uden at 

kunne få fyldestgørende svar på alle mine spørgsmål. 

Jeg har deltaget i de indbudte borgermøder hvor Energinet fortæller om projektet, som om at det allerede 

er vedtaget. Jeg er mega skuffet over at bliver behandlet på denne måde som lodsejer. Jeg har også ret til 

at blive hørt, men ingen lytter!! Energinet ved meget om gas og el – MEN har absolut ingen viden om den 

jord vi har dyrket i mange årtier. Som planteavler ved jeg, hvordan jorden kan blive ødelagt og hvor svært 

det kan være at genoprette.  

Jeg er, som planteavler, frustreret over, at jeg ikke kan få mere viden om det gravearbejde der skal 

foretages på min jord og ikke mindst hvilke konsekvenser det kan have fremover for dyrkning af jorden.   

Jeg tør slet ikke tænke på, at gasledningen engang skal graves på igen, så kan jorden endnu engang lide 

skade.  

 

Hvorfor kan gasledningen ikke blive lagt på havbunden, da det vil give mindre gene for alle lodsejer og 

berørte husejer? Kunne det ikke tænkes at være en billigere løsning på den lange bane? Hvorfor bliver den 

ikke etableret, som en tunnelløsning i fx 30-40 m dybde? 

 

Matrikel nr. 9i ligger tæt ved byen Sdr. Bjert og jeg vil i fremtiden bliver begrænset i nybyggeri og 

udstykningen af jorden.  En klar værdiforringelse af ejendommen. 

 

Med venlig hilsen  

Christian Bramsen – mobil 4028-5063 



From:                                 Christin Egebjerg
Sent:                                  Fri, 29 Mar 2019 12:29:35 +0100
To:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             Re: Automatisk svar: Baltic Pipe - hørings svar

Kære Miljøstyrelse, 
Jeg har stillet nogle spørgsmål i forbindelse med anlægget af Baltic Line ved udvidelse af linjeventilstationen - 
kun få meter fra vores hus i en Natura 2000 kystbevaringszone.
Jeg forstår ikke helt jeres proces – skal jeg genindsende mine spørgsmål i en ny høringsfase?
Med venlig hilsen
Christin Egebjerg
----
Christin Egebjerg
Ms.sc. (Civ.eng.), PhD (Proj. Man.)
christinegebjerg@gmail.com
Cell: +45 2081 1888

From: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Date: torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.49
To: Christin Egebjerg <christinegebjerg@gmail.com>
Subject: Automatisk svar: Baltic Pipe - hørings svar

 
Tak for din henvendelse. Vi vil behandle den hurtigst muligt. 
 
Læs om vores sagsbehandlingstider på: 
 
http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/opgaver-maal-og-resultater/sagsbehandlingstider/
 
Venlig hilsen
 
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tel. 72 54 40 00
Fax 33 32 22 28
mst@mst.dk

NB: Denne mail kan ikke besvares
 
-----
 
Thank you for your mail. We will process it as soon as possible. 
 
For further information visit our homepage at:
 
http://eng.mst.dk/
 
Best regards
 

mailto:MST@mst.dk
mailto:christinegebjerg@gmail.com
http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/opgaver-maal-og-resultater/sagsbehandlingstider/
mailto:mst@mst.dk
http://eng.mst.dk/


The Danish Environmental Protection Agency
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tel. 72 54 40 00
Fax 33 32 22 28
mst@mst.dk
 
PS: You can not reply this mail
 
 
 

mailto:mst@mst.dk


From:                                 Christin Egebjerg
Sent:                                  Wed, 17 Apr 2019 12:34:53 +0200
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Subject:                             Supplerende bilag hørings svar BP

Kære Dana, 
Som nævnt vil jeg gerne supplere høringssvaret med et par ekstra fotos af vores problemer med 
linjeventilstationen, da jeg i dag er taget over til vores hus ved Nyborg. 
Her kunne jeg også se, hvorfor vi ikke har fået brev om høringen…for det lå i postkassen, og den ser vi normalt 
kun i sommerhalvåret. (Huset er registreret på min brors adresse i Virum).

Men som det fremgår af fotos fra i dag, så har de tyndet voldsomt ud i hegnet og smidt træflis i et tykt lag, så her 
er frit udsyn til gasstationen. 
Der er også etableret en ekstra adgangsvej, så der nu er 3 adgangsveje, som der er udsyn til lige omkring vores 
grund. 

Som man kan se, tiltrækker "det offentlige, industrielle look” en kultur, hvor man feks smider sine affaldssække 
ind i de åbne områder mellem træerne, og der er smidt store rør og andet affald. 

Jeg er helt sikker på, at vi ikke kan få politiet til at patruljere så langt ude på bøh-landet 12 km fra Nyborg bare 
for nogle affaldssække og folk, som sporadisk camperer. 
Som nævnt er mit største ønske, at man ville placere den udvidede linjeventilstation i mere bynære omgivelser, 
feks ved idrætshallen i Aunslev, hvor den hører mere naturligt hjemme end i et ellers uspoleret kystområde. 

Jeg håber, at du har kunnet åbne dropbox-linket til mit høringssvar, og ellers må du endeligt sige til, så sender 
jeg i stedet med Postdanmark. 
Bedste hilsner
Christin

----
Christin Egebjerg
Ms.sc. (Civ.eng.), PhD (Proj. Man.)
christinegebjerg@gmail.com
Cell: +45 2081 1888

From: Christin Egebjerg <christinegebjerg@gmail.com>
Date: torsdag den 11. april 2019 kl. 16.51
To: Dana Marilena Østergaard <damoe@mst.dk>
Subject: Re: SV: Baltic Pipe - hørings svar

Kære Dana, så lykkedes det at få samlet fotodokumentation mv. og rette den gamle indsigelse til med de nye 
bemærkninger til Miljøkonsekvensrapporten.
Det ligger her i et dropbox-link:
https://www.dropbox.com/s/hi7w86phmesekok/Baltic%20Pipe%20milj%C3%B8indsigelse%202019.pdf?dl=0
Sig endeligt til, hvis der er spørgsmål, eller jeg har været upræcis. 
Bedste hilsner
Christin Egebjerg
Vedr. Linjeventilstation Nyborg
----
Christin Egebjerg
Ms.sc. (Civ.eng.), PhD (Proj. Man.)
christinegebjerg@gmail.com

mailto:christinegebjerg@gmail.com
mailto:damoe@mst.dk
https://www.dropbox.com/s/hi7w86phmesekok/Baltic%20Pipe%20milj%C3%B8indsigelse%202019.pdf?dl=0
mailto:christinegebjerg@gmail.com


Cell: +45 2081 1888

From: Dana Marilena Østergaard <damoe@mst.dk>
Date: tirsdag den 2. april 2019 kl. 21.51
To: Christin Egebjerg <christinegebjerg@gmail.com>
Cc: "Sif Zimmermann (SZI@energinet.dk)" <SZI@energinet.dk>
Subject: SV: Baltic Pipe - hørings svar

Kære Christin Egebjerg
Tak for din henvendelse. Jeg formoder at du henviser til bemærkningerne indsendt med vedlagte mail.
 
Den aktuelle høring omhandler miljøkonsekvensrapporten for projektet samt udkast til afgørelser. 
Miljøkonsekvensrapporten og bilagene til rapporten indeholder bl.a. oplysninger om de forskellige 
linjeventilstationer samt vurderinger i forhold til  Natura 2000 områderne. Hvis du på det grundlag fortsat 
mener, at de hensyn og spørgsmål, du tidligere har fremført, stadig er aktuelle, synes jeg bestemt, at du 
skal sende et fornyet høringssvar.
 
Har du blot konkrete spørgsmål til den linjeventilstation, der ligger nærmest din ejendom, er du 
velkommen til at ringe til mig, eller kontakte Sif Zimmermann i Energinet på tlf. 29494267 eller på e-mail
SZI@energinet.dk .
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk
 
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsenl Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dkl www.mst.dk
 

Fra: Christin Egebjerg <christinegebjerg@gmail.com> 
Sendt: 29. marts 2019 12:30
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Re: Automatisk svar: Baltic Pipe - hørings svar
 
Kære Miljøstyrelse, 
Jeg har stillet nogle spørgsmål i forbindelse med anlægget af Baltic Line ved udvidelse af linjeventilstationen - 
kun få meter fra vores hus i en Natura 2000 kystbevaringszone.
Jeg forstår ikke helt jeres proces – skal jeg genindsende mine spørgsmål i en ny høringsfase?
Med venlig hilsen
Christin Egebjerg
----
Christin Egebjerg
Ms.sc. (Civ.eng.), PhD (Proj. Man.)
christinegebjerg@gmail.com
Cell: +45 2081 1888
 

From: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Date: torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.49
To: Christin Egebjerg <christinegebjerg@gmail.com>
Subject: Automatisk svar: Baltic Pipe - hørings svar
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Tak for din henvendelse. Vi vil behandle den hurtigst muligt. 
 
Læs om vores sagsbehandlingstider på: 
 
http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/opgaver-maal-og-resultater/sagsbehandlingstider/
 
Venlig hilsen
 
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tel. 72 54 40 00
Fax 33 32 22 28
mst@mst.dk

NB: Denne mail kan ikke besvares
 
-----
 
Thank you for your mail. We will process it as soon as possible. 
 
For further information visit our homepage at:
 
http://eng.mst.dk/
 
Best regards
 
The Danish Environmental Protection Agency
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tel. 72 54 40 00
Fax 33 32 22 28
mst@mst.dk
 
PS: You can not reply this mail
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From:                                 Claus Madsen
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 11:35:47 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      carstennielsen@hotmail.dk
Subject:                             Bemærkninger til mijøvurdering Baltic Pipe

Til: Miljøstyrelsen

Hermed høringssvar vedr. mijøvurdering Baltic Pipe.

Med venlig hilsen
Claus S. Madsen
Ejendomsretten.dk
tlf. 21 30 41 93 



Til:

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

Energistyrelsen

         Ølstykke den 8. april 2019

Bemærkninger vedr. Gasledning – Baltic Pipe.

På vegne af Carsten Nielsen, Vridsløsevej 27, 4700 Næstved tlf. 22301751 ejer af matr.nr. 1a, Vridsløse           
skal jeg hermed komme med bemærkninger til ledningens placering hos Carsten Nielsen.

Baltic Pipe ledningen er foreslået placeret meget tæt på nord om Carsten Nielsens ejendom. Hele hans 
ejendom vil ligge inden for 200 meter zonen fra ledningen syd for Gasledningen. 20 m sikkerhedszone 
berører også Carsten Nielsen ejendom.

Det er ikke præcist formuleret noget sted, hvad 200 m zonens betyder for ejendommenes udvikling inden 
for zonen. Hvad kan begrænses af Energinet i zonen?

Udviklingsmuligheder på Carsten Nielsens ejendom er allerede begrænset af fortidsminde begrænsninger 
omkring en gravhøj syd for Ejendommen. Ejendommen kommer til at ligge i en ”Sandwich” mellem 
gravhøjen mod syd og gasledningen mod nord og de begrænsninger der dertil hører i forbindelse med 
udviklingen af ejendommen og dens anvendelse.

Vi er klar over tætheden af gasledningen er betinget af en sikkerhedsafstand fra et nuværende højspæn- 
dingsledning. Arealet nord for Carsten Nielsens er ejet af Næstved Kommune, arealet ligger i landzone.

Vi forslår, at gasledningen Baltic Pipe flyttes nord for højspændingsledningerne, med den sikkerhedsafstand 
der her skal være, altså væk fra Carsten Nielsen ejendom.

Således foranlediget

Med venlig hilsen

Claus S. Madsen
Ejendomsretten.dk
Anemonevej 6
3650 Ølstykke
Tlf. 21 30 41 93



From:                                 Claus Neergaard
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 12:24:28 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Kyse Overdrevs Vej 13, 4700 Næstved - Høringssvar om Baltic Pipe-projektet

 
Høringssvar til Baltic Pipe-projektets miljøkonsekvens-rapport
 
Indledningsvis skal jeg påpege, at så længe der hersker tvivl om projektets juridiske legitimitet, skal der ikke 
igangsættes noget anlægsarbejde.
 
Såfremt projektet får fuld juridisk anerkendelse og såfremt projekteringen stadig kommer til at berøre min 
ejendom Kyse Overdrevs Vej 13, 4700 Næstved, skal jeg hermed stille. krav om, at ledningen nedlægges så 
tilpas dybt, at både reparation af eksisterende dræn og arbejder med nydræning skal kunne gennemføres 
uden risiko for, at vi påføres særlige omkostninger.
 
Dette betyder, at vi skal kunne grave uhindret ned til en dybde på 160 cm hvortil skal lægges den af Baltic 
pile anbefalede respektafstand.
 
Jeg stiller vilkår om, at der ved selve gravearbejdet sker behørig indkaldelse af repræsentanter fra 
Gunderslevholm Gods og med et rimeligt varsel, således at vi ved selvsyn kan påse, om alle ramte 
drænledninger identificeres og afmærkes, således at disse efterfølgende kan repareres betryggende og 
langtidsholdbart. Indkaldes vi ikke som foran beskrevet, stopper arbejdet øjeblikkeligt.
 
Reetablering af dræn skal udføres på så betryggende en måde, at den reparerede del af drænsystemet er i 
mindst ligeså god stand som det øvrige anlæg.
 
Hvis parterne i enighed vurderer, at der er for mange dræn, der skal reetableres, forbeholder jeg mig ret til at 
der nedlægges en afskærende, ny drænledning, muligvis på begge sider af gasledningen og at der således 
kun sker få krydsninger af gasledningen.

Med venlig hilsen

Claus Neergaard

GUNDERSLEVHOLM 
Gunderslevvej 13
DK - 4160 Herlufmagle

T: +45 55 45 00 02
M:+45 40 45 00 75
F: +45 55 45 00 04

cn@gunderslevholm.dk
www.gunderslevholm.dk 

 

mailto:cn@gunderslevholm.dk
http://www.gunderslevholm.dk/


From:                                 Henrik S. Lund
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 07:45:40 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høring Baltic pipe

Hermed fremsendes Danmarks Fiskeriforening PO´s svar på høringen omkring Baltic Pipe.
 
Med venlig hilsen
Henrik S. Lund
Biolog
 

   
 
Direkte 
Mobil 
Mail 

+45 76 10 96 52
+45 29 24 55 65

hl@dkfisk.dk 

Nordensvej 3,Taulov 
DK - 7000 Fredericia

www.fiskeriforening.dk
cvr.nr. 45 81 25 10

 
Denne e-mail og eventuelt vedhæftede filer kan indeholde fortrolig 
information. E-mailen er kun beregnet for den tilsigtede modtager 
anført ovenfor og hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du 
returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at 
læse, kopiere, videresende eller gemme e-mailen.

 
 

mailto:hl@dkfisk.dk
http://www.fiskeriforening.dk/


Nordensvej 3, Taulov
DK - 7000 Fredericia

Axeltorv 3, Axelborg
DK - 1609 København V

Tlf. +45 70 10 40 40 
Fax. +45 75 45 19 28

mail@dkfisk.dk
www.dkfisk.dk

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. 
VVM) for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe

12. april 2019
Ref.: HSL

Farvandene omkring Danmark oplever i disse år en kraftig stigende interesse i udlægning af især 
gas, el og fiber kabler. De danske fiskere er ved lov forpligtede til at tage ekstra hensyn til disse rør 
og kabler, i forhold til regler i andre EU-lande, hvorfor aktiviteterne potentielt har en meget kraftig 
påvirkningen af fiskeriet i de specifikke områder. Ved tætte forekomster af rør og kabler i 
havområder vil fiskeriet blive noget nær umuligt at drive, hvis der ikke søges dispensation fra 
kabelbekendtgørelsen af rør eller kabelejeren. Fiskerilovens kapitel 15 § 76-78 beskriver de forhold 
der skal være afklaret i forhold til fiskeriet inden projekter kan gennemføres. Danmarks 
Fiskeriforening PO (DFPO) har følgende kommentarer til høringen:

Nordsøen
Kystnært i Nordsøen hvor gasrøret møder land finder der, som det også fremgår af rapporten, et 
meget stort fiskeri efter hesterejer sted gennem hele året. Røret vil desuden hvor det krydser 
sandbanker, går gennem tobis fangstpladser hvor der i april til juli kan optræde et meget intensivt 
og værdifuldt fiskeri. Der vil i hele rørledningens længde i Nordsøen kunne finde konsum fiskeri 
sted med primært garn eller trawl. Hvis der placeres stenmateriale oven på røret for at beskytte 
eller fastholde det, skal dette koordineres med fiskerne, da vigtige fangstpladser ellers vil kunne 
blive ødelagt. 
Som det også fremgår af rapporten, er det afgørende at vurdere projektet i forhold til de kumulative 
effekter af andre rør og kabler i Nordsøen. Som det fremgår af afsnit 6.8.5 er der en lang række 
kabler hvor der netop er blevet søgt dispensation fra kabelbekendtgørelsen og hvor denne er 
godkendt, så erhvervsfiskeriet fremover kan benytte beskyttelseskorridoren til fiskeri. Ved ikke at 
søge dispensationen begrænses fiskeriet i langt større udstrækning end bare sikkerhedszonen 
især når der ligger andre rør og kabler i nærområdet. Det er også fiskernes vurdering at der vil 
være væsentlige gener for fiskeriet i området ved etableringen af Baltic Pipe, hvis fiskeri ikke 
tillades over røret.
Det er afgørende for fiskerne at det sikres at røret er overfisk bart og at der søges dispensation fra 
kabelbekendtgørelsen, så fiskeri kan drives frit over røret når anlægsfasen er gennemført. 

Lillebælt
Der finder gennem året et meget varierende fiskeri sted i Lillebælt af fartøjer over 12 meter, men 
især af fartøjer under 12 meter, hvilket betyder at VMS-plot ikke er retvisende for den reale aktivitet 
af fiskeri i bæltet. Som det også fremgår af rapporten, er området hvor man ønsker at etablere 
rørledningen meget kuperet med meget stejle skrænter og i perioder meget stræk strøm. 
Derudover vil man når man skal forbi Fænø som projektet beskriver, komme ind i ålegræsbælter 
som i dette område er specielt sårbare på grund af den kraftige strøm. Ålegræsbedene vil have 

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

MKV_BalticPipe@mst.dk
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meget svært ved at reetablere sig i området pga. den stærke strøm. Fiskerne i området er 
overbevist om at disse forhold vil vise sig at udgøre et stort problem for placeringen af rørledningen 
i havbunden, da røret over tid vil blive frilagt af den kraftige strøm og derved skabe problemer for 
fiskeriet i området. Der ligger pt. et elkabel i samme område, som det også beskrives i 
projektbeskrivelsen, og ved dette kabel er der netop problemer med tildækningen i havbunden 
fordi skrænterne er så stejle som de er. I perioder forekommer der en meget stærk strøm der 
potentielt bortvasker materiale. Det er fiskernes opfattelse at selve krydsningen af Lillebælt vil 
være meget mere hensigtsmæssig at etablere længere sydlig i Lillebælt i området fra Skibelund 
strand/Frydenbord strand over til bunden af Tybrind vig. Her undgås den stærke strøm og de stejle 
skrænter og rørledningen vil her kunne ligges i en meget mere stabil havbund. Samme anbefaling 
blev i øvrigt givet ved vores svar i januar 2018.
Placeringen fiskerne og DFPO-anbefaler er beliggende i Natura2000 området Lillebælt, men det 
betyder ikke at et projekt som Baltic Pipe ikke må etableres netop her. Der er en række specifikke 
udpegningsgrundlag for området der skal tilgodeses, men når dette er afklaret, ville projektet ligge 
langt bedre mere sydlig i Lillebælt end det forslag som foreligger nu. Ved at flytte projektet ned i 
natura2000 området som det tilrådes, vil der samtidig kunne opnås en betydelig kortere rute for 
gasledningen. En betydelig kortere rørføring vil være med til at formindske projektet samlede 
fodaftryk på miljøet langs kabelruten, ligeledes vil ålegræsset nemmere kunne reetablere sig i 
dette område, pga. en langt svagere strøm i området. Der findes en lang række projekter i danske 
natura2000 områder der er blevet gennemført med hensyn til de beskyttelseshensyn områderne 
kræver.

Bundgarnsfiskerne i projektområdet vil blive væsentlig berørt i anlægsperioden, og med et så stort 
indgreb som projektet indebære, vil der højst sandsynligt gå flere år inden forholdene igen 
forhåbentligt er blevet normale. Fiskerne skal fuldt ud kompenseres for deres manglende mulighed 
for fiskeri.
Det nævnes i rapporten at overfiskeri er medvirkende til at der i dag ikke er en god miljøtilstand i 
Lillebælt. DFPO vil gerne have oplyst hvilke arter det specifikt drejer sig omkring?
Placering af sten ovenpå rørledningen bør kun ske i samarbejde med de fiskere der driver deres 
fiskeri i Lillebælt, da fiskepladser risikere at blive ødelagt, især hvis stenene udlægges på en ellers 
forholdsvis glat havbund.
Som det også fremgår af rapporten, har aktiviteter fra fartøjer over 12 meter været meget lavt, hvis  
kun kigges på de seneste år. Hvis man går længere tilbage, vil man dog opleve at der har været 
betydelige fiskeriaktiviteter i det hele Lillebælt. Fiskeriet er helt afhængig af bestandssituationen for 
de enkelte arter og forvaltningen, men forventningen er at der på sigt vil komme betydelige større 
fiskeriaktiviteter igen, i forhold til niveauet i dag. Det kan derfor ikke udelukkes at rørledningen med 
beskyttelseszonen vil få væsentlige konsekvenser for de fiskere der fisker i Lillebælt.
Det er afgørende for fiskerne at det sikres at røret er overfisk bart og at der søges dispensation fra 
kabelbekendtgørelsen, så fiskeri kan drives frit over røret når anlægsfasen er gennemført. 

Østersøen
Indledningsvis i rapporten samt af tabel 9-125 nævnes det at ”For bundtrawlere forventes 
påvirkningen at være lille, da den vil optage mindre end 1 % af det samlede fiskeriområde i 
Arkonabassinet og Bornholmsbassinet.” Denne udtagelses kræver at der er taget højde for at 
nogle fiskeriområder er vigtigere end andre og at trawl ruter ikke skæres over og dermed 
ødelægges i et meget større areal end lige korridoren på 400 meter. Som udgangspunkt er 
fiskerne ikke interesseret i kompensation men i at fiske. Derfor er det også DFPO’s forventning at 
der søges dispensation fra kabelbekendtgørelsen, så fiskeri kan foregå over gasrøret i samme stil 
som for Nord stream 1 og det kommende projekt 2. Det kan på det nuværende grundlag ikke 
konkluderes at der ingen socioøkonomisk tab er for fiskerierhvervet hvis rørledningen etableres og 
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fiskerne ikke får mulighed for at fisker over dette. Af tabel 9-125 fremgår det at der er tale om et 
areal på 57,7 km2 der lukkes hvis der ikke søges dispensation fra kabelbekendtgørelsen. Arealet 
der lukkes/ødelægges for fiskeri vil i realiteten være langt større da trawlruter gennemskæres af 
rørledningen. At generne i forbindelse med rørledningen og en beskyttelses zone på 200 meter på 
hver side at kablet vurderes til ”ikke væsentlig” er en kraftig underestimering af projektets 
indvirkning på erhvervsfiskeriet.
Det er afgørende for fiskerne at det sikres at røret er overfisk bart og at der søges dispensation fra 
kabelbekendtgørelsen, så fiskeri kan drives frit over røret når anlægsfasen er gennemført. 

Henrik S. lund

Biolog DFPO



From:                                 Lasse Jesper Pedersen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 11:45:18 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      DN Næstved
Subject:                             høringssvar vedr. Baltiv Pipe

Hermed fremsendes Danmarks Naturfredningsforenings’ sekretariats høringssvar vedr. 
miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe.
 
 
Bedste hilsner,
Lasse Jesper Pedersen

..................................................
Klima- og Energipolitisk Rådgiver

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Mobiltelefon: 31 19 32 34
..................................................
DN omstilling: 39 17 40 00, dn@dn.dk
 
 
 

 

blocked::mailto:dn@dn.dk


Dato: 12. 04 2019
Til: Miljøstyrelsen

Side 1

Danmarks Naturfredningsforening   Masnedøgade 20  2100 København Ø
+45 39 17 40 00  www.dn.dk  dn@dn.dk

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Sendt til e-mail: MKV_BalticPipe@mst.dk 

Høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport mv. 
for naturgasrørlednings-projektet Baltic Pipe

Danmarks Naturfredningsforening takker for muligheden for at kommentere på den planlagte gasrørledning, Baltic 
Pipe. Grundlæggende har vi tiltro til vi at de natur- og miljømæssige udfordringer der måtte være i forhold til at passe 
projektet ind både det terrestriske miljø og på havbunden kan løses. I forhold til miljøkonsekvensrapporten vil sekretari-
atet derfor alene bakke op om de anmærkninger og konstruktive forslag vores lokalafdelinger har fremsendt i denne for-
bindelse.

Når det er sagt, så ønsker vi også at bemærke, at vi finder det fuldstændigt håbløst at der investeres massivt i mere fossil 
infrastruktur, hvis afbetalingstid ligger ud over det år, hvor vi jf. både Parisaftalen, europæiske mål og nationale mål – 
senest formuleret i energiaftalen fra 2018 – skal være helt fri fra fossile energikilder. Det er m.a.o. under al kritik, at vi 
ved godkendelse af dette projekt, som et af de lande der har de største potentialer for at gå forrest og vise en vej, i bed-
ste fald ignorerer vores forpligtigelser, og den store krise vi står overfor som verdenssamfund, al den stund at vi hermed 
investeringsmæssigt binder os til naturgassen frem til 2053.

Danmarks Naturfredningsforening,
v. Lasse Jesper Pedersen
Klima- og Energipolitisk Rådgiver, 
31 19 32 34, lasse@dn.dk

http://www.dn.dk/
mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
mailto:lasse@dn.dk


From:                                 Dorte Jacobsen
Sent:                                  Wed, 20 Mar 2019 13:33:05 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Subject:                             Konkrete bemærkninger til Balticpipe

Hej Dana Østergaard
Konkret sag: Gl. Ålbovej 3, 6092 Sdr. Stenderup
 
Vi fremsender hermed også vore uopsættelige spørgsmål/bemærkninger til projektet på vedhæftede PDF 
fil til dig.
 
Med venlig hilsen 
Mogens V. Christense & Dorte S. Jacobsen
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


J.nr.:MST-531-00003                                                                                                         Sdr. Stenderup d. 20-3-2019 
Mogens Volkmann Christensen & Dorte Jacobsen-Gl. Ålbovej 3, 6092 Sdr. Stenderup- Mobil:22476624    
                                                                                                                                                
Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten: 
GASLEDNING 
På den offentlige høring i Kolding d.4-3-2019 kunne vi erfare at vi bliver nabo til en gasledning der nedgraves ca. 100 
meter fra vores grund, og som samtidig vil løbe parallel med hele grundens længde. (Se kort energinets hjemmeside) 
 
LINJEFØRINGSVENTILSTATION 
Vi bliver også nabo til en 3500 kvm. stor linjeføringsventilstation, hvor afstanden fra ejendommen til 
linjeføringsventilstationen bliver ca. 65 meter. (Se kort energinets hjemmeside) 
 
”OPLAG-/ ARBEJDSPLADSER”  
Et arbejdsareal som løber langs med skæl, og hele grundens længde. Her har man også valgt at ”være tæt” på vores 
ejendom. (Se kort energinets hjemmeside) 
 
Alt er placeret tæt på, og omkring ejendommen Gl. Ålbovej 3, på trods af at der er rig mulighed for mere 
hensigtsmæssige placeringer på begge jordstykker, af hensyn til mennesker og miljø. 
 
Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten: 

• Ejendommen ligger inden for en dobbelt arealreservation, og samtidig tæt på 2 x sikkerhedszone i 
projektområdet. 

• Linjeføringsventilstationen (3500kvm.)  placeres tæt på, og med direkte retning mod ejendommen. 
 

Af hensyn til mennesker og miljø:  

• På den offentlig høring d. 4-3-19 forlagde vi problematikken omkring placering og afstand 
(linjeføringsventilstation) i forhold til vores ejendom. Energinets argument for den valgte placering på 
jordstykket, beror på at tilgodese lodsejers ønske i den konkrete sag.  
 

• Vi har kontaktet Sdr. Stenderup Kirke som er lodsejer til jordstykket. Svar mail fra Menighedsrådet d.13-3-19: 
”Vi vil gøre indsigelse over for Energinet om at gaslinjeføringsventilstationen flyttes væk fra jeres ejendom”? 

 

• Vi ønsker at den planlagte placering af en linjeføringsventilstation trækkes/vendes langt væk på det store 
jordstykke. Jordstykket løber/ligger langs en ca. 240 meter offentlig vej. (Se kort energinets hjemmeside) 

 

• Her er tale om en LINJEFØRINGSVENTILSTATION, TÆT PÅ BEBOELSE OG MENNESKER, OG IKKE EN ENKELT 
GASLEDNING, MEN EN DOBBELT PARALLEL GASLEDNING + EN TREDJE GASLEDNING PARALLEL MED 
EJENDOMMEN, + DOBBELT AREALSRESERVATIONER I FREMTIDEN. (Se kort energinets hjemmeside) 
 

• Vi har til stor undren bemærket at andre planlagte linjeføringsventilstationer i Energinets projekter er 
placeret langt væk fra beboelse og mennesker. (Se kort energinets hjemmeside) 

 
Krænkelse af ejendomsretten på Gl. Ålbovej 3: 

• Ejendommen bliver påført rådighedsindskrænkninger 

• Ejendommen bliver omfattet af dobbelt arealreservation, inden for projektområdet. 

• Ejendommen bliver underlagt Energinets præmisser i fremtiden (2 x sikkerhedszone) 

• Usælgelig, eller tab ved salg af ejendom  
 

Her på ejendommen er der fremadrettet planer om at drive en privat naturdagpleje, hvor det fysiske rum primært 
bliver naturen som omkranser ejendommen. Har afsluttet en pædagogisk uddannelse i 2018. 

 
Vi håber at vores bemærkninger/bekymringer til miljøkonsekvensrapporten giver stof til eftertanke og handling. Det 
er yderst vigtigt for os at der bliver reageret, og at der findes en rationel løsning af problematikken inden opstart af 
projektet. Bemærk hver en meter tæller, og har enorm betydning for mennesker og fremtid her på ejendommen. 



From:                                 Ejler Petersen
Sent:                                  Mon, 25 Mar 2019 12:01:05 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Cc:                                      svend.d@svendstrup.dk
Subject:                             Høringssvar, Baltic Pipe

Se vedlagte.
 
Vi regner med at få en kvittering for jeres modtagelse af dette høringssvar.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ejler Petersen
Afdelingschef Miljø og Svin  
 

  
 
 
 

Damsbovej 11 
5492  Vissenbjerg 
Tlf. dir 6340 7126 | mobil: 2343 7126 
ejp@centrovice.dk   
www.centrovice.dk 
 

 
Denne e-mail er fra Centrovice og evt. vedhæftede filer kan indeholde fortroligt materiale, der kun er
beregnet for adressaten, og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Alle rettigheder
forbeholdes. Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående
meddele dette til afsender ved brug af svar-funktionen eller ved henvendelse på telefonnr.
70159900. På forhånd tak.

https://centrovice.dk/landbrug/forening/vedtaegter/vaerdi-af-dit-medlemskab/
mailto:ejp@centrovice.dk
www.centrovice.dk
https://www.facebook.com/Centrovice/
https://www.linkedin.com/company/centrovice
https://www.youtube.com/channel/UC_cmG0Vb-whFve8HvdcPNMw


Til  

- Miljøstyrelsen, MKV_BalticPipe@mst.dk 
- Erhvervsstyrelsen, LPD_BalticPipe@erst.dk 

 

Svenstrup, d. 25. marts 2019 

 

Høringssvar vedrørende Baltic Pipe 

Indledningsvist vil jeg henvise til tidligere fremsendt høringssvar fra 17. januar 2018. Jeg ser ikke 

at det er behandlet og indgået i det nu fremsendte forslag. Et svar herpå udbedes. 

 

Med det forslag der foreligger nu er der planlagt for en linjeventilstation på min jord. Den ønsker 

jeg på det kraftigste flyttet.   

Af figur 1 fremgår Energinets placeringsforslag og mit forslag til område for alternativ placering. 

 

Figur 1. Projektområde for linjeventilstation  



Jeg hæfter mig ved at forslaget opererer med et projektområde indenfor hvilken LV-station skal 

ligge. Indenfor dette projektområde mener jeg at LV-stationen fuldt ud opfylder de hensyn der skal 

tages med mit foreslåede område for alternativ placering. 

Konkret foreslår jeg en ca. placering ved den nordlige del af oplag-/arbejdsplads ved vej, figur 2, 

eller ved bevoksning/sø, figur 3. 

 

Figur 2. Alternativ placering 1, ca. 

 

Figur 3. Alternativ placering 2, ca. 



De foreslåede alternative placeringer imødekommer fuldt ud de hensyn der beskrives at skulle 

tage til placering og synlighed i landskab, mulighed for beplantning og afstand til beboelse. 

Desuden vil gener minimeres i anlægsfasen, da det er ved eller på oplags-/arbejdspladsen. 

 

Landskab 

Jeg vil kraftigt anbefale alternativ placering 2, da LV-stationen her placeres sammen med 

eksisterende bevoksning, hvilket ikke er tilfældet med de andre placeringer, hvor de vil være 

synlige. Der er mulighed for at indarbejde beplantningen om LV-stationen med bevoksningen der 

er i forvejen, - også hvis den skal flyttes lidt længere mod syd. Samtidig er terrænet lidt lavere, 

hvorfor det landskabeligt samlet set vil fremstå med minimal påvirkning. Den nuværende åbne 

landskabskarakter bliver ødelagt med de andre placeringer. 

Både min private grusvej og Svenstrup Strand fører til Lillebæltsstien, som Middelfart kommune 

har foranlediget og som på sigt skal være en del af en sammenhængende sti rundt om Fyn. 

Synlighed og den landskabelige påvirkning af LV-station bør være mindst mulig for trafikanter til og 

fra Lillebæltsstien. Det imødekommes oplagt bedst ved alternativ placering 2. 

 

Adgangsforhold 

Ved alternativ placering 1 og 2 vil der være adgang af offentlig og asfalteret vej, Svenstrup Strand. 

Den af Energinet foreslåede placering er på min private grusvej, som jeg ikke ønsker anvendt til 

dette formål. 

 

Markdrift 

Med alternativ placering 2 vil afvikling af markdrift ikke blive påvirket så markant som det vil blive 

ved de andre placeringer, da der i forvejen er en beplantning/sø der skal køres udenom. Jeg kan 

ikke acceptere den placering som Energinet foreslår på min mark, når der oplagt er 2 andre 

alternativer der bedre honorerer de hensyn som Energinet selv opstiller i 

Miljøkonsekvensrapporten, bl.a. i afsnit 11.7.  

 

 

Venlig hilsen 

Svend Møller 

Ellebækvej 26, Svenstrup 

5500 Middelfart 

 



From:                                 .
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 20:35:10 +0000
To:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk;MKV-BalticPipe
Subject:                             Høreingssvar Balic pipe

Her med mit hørings svar vedr. Baltic pipe

Erika Bromose 
Dystedvej 24
4684 Holmegaard
ebromose@hotmail.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Retsgrundlaget for gasledningen på dansk jord ikke er i almenvellets interesse, hvorfor projektet 
helt burde afvises og ikke etableres. 
 

- At til gode se andre landes interesser på dansk jord, samt vi skal betale for det – det kan ikke være 
rigtigt. Samt det går ud over en masse danske lodsejer 

 
- Det går imod Danmarks klimamål med etablering af  gasledningen.  

 
- Den megen lukkethed der forgår omkring projektet – kan da heller ikke have sin ret. 

 
- Energinet ser sig ret til en masse i projektet, som bla. 

o Opmærksomhedszone, hvor Energinet skal høres forud for evt. udvidelser på en 
ejendom. 

o De vil fralægge sig gæsteprincippet, dette burde gælde. 
 

- Erstatning der sikkert vil blive udbetalt til den enkelte lodsejer, står ikke mål med de skader 
gasledninger føre med sig for den enkelte lods ejer. 

o som struktur skader i marker for flere år tier 
o Faldene ejendomsværdi og mindre lånemuligheder for lodsejer 
o Vanskeliggørelse af  udviklingen af  landbrug 

 
 
Vi forbeholder os ret til at komme med yderligere materiale i sagen. 

 

Venligst 

Erika Bromose 
Fruenshøj 
Dystedvej 24 
4684 Holmegard 
 

12. april 2019 

Miljøstyrelsen 
& 

Erhvervsstyrelsen 

Att.: 

Vedr.: Høringssvar vedr. Baltic Pipe 



From:                                 Eva og Peter Larsen
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 13:46:06 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar vedr. kompressorstation i Tågeskov.

Som berørt borger i Tågeskov By med 300-500 meters afstand til kompressorstationen finder 
vi placeringen meget uheldig, ja vi er rystede over at et industrianlæg på størrelse med 188 
parcelhusgrunde pludselig skal placeres så tæt på os og at et så naturskønt område skal 
ødelægges. Vi synes også der er mange uafklarede  spørgsmål og der mangler åbenhed om 
dette projekt. Hvis projektet, mod al sund fornuft, bliver godkendt, har vi flg. krav:

Tilkørsel/ sikkerhed

Af hensyn til de mange cyklister og især børnene i området der dagligt cykler til/fra skole af 
Tågeskovvej, skal der etableres en direkte vej fra Rønnedevej til kompressorstationen, hvilket 
også vil sikre/lette adgangen for udrykningskøretøjer. Som det er nu, er der (foruden lang 
responstid) meget dårlige tilkørselsforhold for brand og redning (smal vej, lukker ved dårligt 
vejrlig). Dette vil også mindske støj/trafikgener for os i nærområdet i anlægsfasen.

Beplantning/ jordvold

Med en placering af kompressorstationen på Tågeskov Overdrev vil det, udover en 
ødelæggelse af et naturskønt område, påvirke os som nære naboer på mange områder. Vi 
beder derfor om en beplantning omkring anlægget på mindst 30 meter, heraf mindst 50% 
stedsegrønt. Jordvolde med beplantning for at reducere støj og belysning. Det er absolut 
nødvendigt for os der passerer området dagligt med en visuel afskærmning. Det er naturligvis 
vigtigt at starte dette allerede i anlægsfasen, da beplantningen jo er lang tid om at vokse op. 

Almenvellets interesse

Baltic Pipe  kan umuligt være i almenvellets interesse, da det alene er en forsyningsledning til 
Polen gennem Danmark og udelukkende placeres her, fordi Tyskland har sagt nej. Det kan 
undre at Folketinget ikke skal ind over med en anlægslov, som det sker med andre 
infrastrukturprojekter (motorveje, broer, jernbaner), men at det udelukkende kan godkendes 
med et ministerielt dekret! Det er trods alt et projekt af voldsom størrelse , når ledningen skal 
gå igennem så store dele af Danmark og med en kompressorstation der er Nordeuropas 
største!

Erstatning/ værdiforringelse

Vi forventer en gedigen værdiforringelse af vores ejendom, samt ringe belånings- og 
udviklingsmuligheder. 
De berørte lodsejere  kan forvente økonomisk kompensation for gener i forbindelse med 
projektet, men hvad med naboerne til lodsejerne der vel får mange af de samme gener? Støj, 
forringelse af ejendomsværdi, stavnsbinding til boligen, utryghed (eksplotionsfare, terrormål) 
forringelse af herlighedsværdi samt ødelagt naturskønt område i nærmiljøet. Vi forbeholder 
os ret til at søge kompensation/ erstatning for dette. 



Forbehold

Vi forbeholder os ret til at indsende yderligere materiale i sagen.

Med venlig hilsen

Eva & Peter Leiton  Larsen
Tågeskov By 2, Tågeskov
4733 Tappernøje

 



From:                                 Falkensteen Gods
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 08:43:17 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringsindlæg Baltic Pipe

Hermed fremsendes vedhæftet mit indlæg i forbindelse med høringsrunden.
 
 
Med venlig hilsen
 
Falkensteen Gods
v/Carl Lawaetz
Falkensteenvej 20
4200 Slagelse
falkensteengods@mail.dk
2124 8115
 

mailto:falkensteengods@mail.dk


Miljø- og Fødevarestyrelsen

Miljøstyrelsen

Naturforvaltningen J.nr. SVAVA-131-00022

Den 12. april 2019

Høringssvar – Baltic Pipe

Idet jeg fastholder det i tidligere fremsendte høringssvar, se skrivelse af 22. januar 2018, skal jeg præcisere 
følgende, der er af afgørende betydning:

1. Generelt er det magtpåliggende, at der etableres minimum 2 meters muldjord ovenpå 
gasledningen af hensyn til ejendommens dræn. 

2. Der er etableret minivådområde i samarbejde med Slagelse Kommune. Som lodsejer er jeg juridisk 
forpligtet til at sørge for, at dette fungerer. Placeringen af gasledningen må tage behørigt hensyn 
hertil, herunder skal der sørges for at de to hovedledninger ikke bliver beskadiget. Energinet 
opfordres til at tage kontakt til Slagelse Kommune med henblik på at tage behørigt hensyn til dette 
minivådområde.

3. Jeg gør opmærksom på, at etableringen at ledningen ønskes længere mod syd af bla. af hensyn til 
at frede kerneområdet i jagten på ejendommen. Der gøres opmærksom på, at der drives 
professionelt jagtvæsen på ejendommen, der er meget påvirkeligt at uro og forstyrrelser.

Med venlig hilsen

Carl Lawaetz

Falkensteen Gods

Falkensteenvej 20

3100 Slagelse



From:                                 Charlotte Rosenblad Ralund
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 11:59:40 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             'Baltic Pipe'

Hermed fremsendes Faxe Kommunes høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport og landsplansdirektiv for Baltic Pipe.
Se vedhæftning.
 
Venlig hilsen

Charlotte Rosenblad Ralund
Fagkoordinator Natur Vand og Land 
Direkte tlf.: 56203009 

Center for Plan & Miljø 
Natur 
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000 
4690 Haslev  www.faxekommune.dk 

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 

Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for 
erhverv klar.
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489

 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489


Høringssvar til miljøkonsekvensrapport og landplansdirektiv 
for Baltic Pipe

Faxe Kommune har følgende bemærkninger i forhold til materialet, som er 
sendt i høring den 15. februar 2019 i forbindelse med 2. offentlighedsfase. 

Byudvikling og infrastruktur
Faxe Kommune har en række infrastrukturprojekter undervejs i udkanten af 
Haslev by, hvorfor det er vigtigt at linjeføring for elkabel ikke forhindrer disse 
anlæg. Ligeledes ønsker Faxe Kommune at det på sigt er muligt at der kan ske 
byudvikling nord og øst for byen, og at linjeføringen ikke forhindrer dette. 
Linjeføringen skal derfor placeres indenfor 50 meter af skovbryn nord og øst 
for Haslev.

På de kortbilag der viser linjeføring af elkablet, ser det ud som om at elkablet 
ligger samme sted, som den planlagte underføring af Energivej under 
jernbanen. Faxe Kommune skal inddrages i den videre planlægning for præcis 
placering af elkablet.

Udviklingsområder
To af de udviklingsområder, som Faxe Kommune får udlagt i henhold til 
forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder overlapper delvist med 
arealreservationen til Baltic Pipe. De to udviklingsområder St. Elmue og 
Vindbyholt-Roholte er udlagt tæt langs afgrænsningen af de eksisterende 
landsbyer. I udviklingsområderne er der derfor i dag allerede en 
sammenhængende bebyggelse. Faxe Kommune ønsker derfor, at der kommer 
til at gælde samme forhold for de to udviklingsområder, som der gælder for 

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56203000

www.faxekommune.dk

Dato 9. april 2019
j./sagsnr.    09.00.04-P19-1-18



kommune- og lokalplanlagte områder jf. punkt 1.2.5 i forslag til 
landsplandirektivet for Baltic Pipe:

- Gastransmissionsledningen kan ikke etableres inden for områderne
- De planlagte områder vil ikke blive pålagt restriktioner, når 

gastransmissionsledningen er anlagt.  

Konflikt med landzonesager
Faxe Kommune har gennemgået igangværende landzonesager og stadig 
gyldige landzonesager inden for projektområdet til gasledningen. Her blev 
fundet en konflikt på ejendommen Leestrupvej 30, 4683 Rønnede. Hvor Faxe 
Kommune den 27. oktober 2016 gav tilladelse til at flytte huset på 
ejendommen til en ny placering. Det gamle hus er nedrevet og det nye er 
endnu ikke opført. Tilladelsen til at opføre et nyt hus med den nye placering 
på ejendommen er gældende i fem år og således til 27. oktober 2021. I den 
forbindelse ønsker Faxe Kommune at gøre opmærksom på, at ejer fortsat har 
planer om at opføre et hus på den placering, som nu er udpeget til 
projektområde for gasledning. 

Støj og trafikgener
Anlægsarbejdet ved Faxe Bugt varer op til to år og de nærmeste naboer kan 
blive udsat for støj fra anlægsaktiviteterne. Derfor finder Faxe Kommune det 
vigtigt, at disse støjende aktiviteter begrænses til dagtimerne. Dette gælder 
ligeledes den omfattende trafikbelastning som hidrører anlægsaktiviteterne.

Faxe Kommune er endvidere bekymret for trafiksikkerheden på de smalle 
veje, som leder ud til arbejdsområdet ved St. Elmuevej. Det pågældende 
område omfatter både nationale og internationale cykelruter og vejene i 
området benyttes som adgangsveje til strand og campingplads ved Feddet. I 
højsæsonen er der således mange cyklister og campister på vejene i dette 
område, som der skal tages hensyn til. Nogle veje i området er endvidere ikke 
indrettet eller opbygget til tung trafikbelastning i dette omfang. Med henblik 
på en nærmere vurdering af disse forhold efterlyses en konkret beskrivelse af 
rutevalg ved kørsel til og fra arbejdsområdet ved St. Elmuevej.

Natur og vandløb
Faxe Kommune finder det positivt, at gasrørledningen er planlagt så den enten 
lægges uden om sårbare naturområder, eller at der benyttes metoder, som for 
eksempel underboringer, hvorved man undgår at grave i naturområder. Dette 
er bl.a. tilfældet, hvor ledningen bliver ført i land syd for Faxe Ladeplads via 
en mikrotunnel, hvilket også skåner flagermusegnede gamle egetræer. Det 
samme er tilfældet, hvor elkablet fra Haslev bores under Møllebæk ved 
Søtorup Sø og gamle træer langs vandløbet.



Ligeledes finder Faxe Kommune det positivt, at der bliver taget hensyn til 
Natura 2000-området Søerne ved Bregentved og Gisselfeld i forhold til 
potentielle ynglelokaliteter for rørhøg enten ved at planlægge gravearbejdet 
uden for fuglens yngletid eller ved at holde god afstand til ynglelokaliteten. 
Generelt forventer Faxe Kommune, at der i fastlæggelsen af den endelige 
linjeføring af elkablet fra Haslev, bliver taget hensyn rasteområder og 
ynglelokaliteter for udpegningsarter og habitatarter, ved at holde afstand til de 
kortlagte levesteder for disse arter. 

I forbindelse med anlæg af elkablet gennem Denderup Vænge finder Faxe 
Kommune, at en efterfølgende etablering af hasselmusvenlig beplantning ikke 
må være afhængig af, om Energinet får en aftale i stand med lodsejeren. Da 
Denderup Vænge er en meget vigtig lokalitet for hasselmus kan kommunen 
ikke acceptere, at Energinet fjerner levesteder for arten uden samtidigt at 
garantere, at levestederne bliver genskabt. Energinet skal derfor sikre, at 
levestederne bliver genskabt hurtigst muligt og senest et halvt år efter, at 
anlægsarbejdet er færdiggjort.

Faxe Kommune finder det positivt, at der tages hensyn til de eksisterende 
ålegræsbede i forbindelse med anlægsarbejdet i Faxe Bugt.

Konsekvenser for lodsejere
Det er meget vigtigt, at Energinet holder de implicerede lodsejere skadesfri i 
forbindelse med projektet. Faxe Kommune finder det derfor positivt, at de 
lodsejere, som bliver påvirket af rørføringen på deres ejendom, bliver 
kompenseret for det økonomiske tab, de måtte lide som følge af 
anlægsarbejder og for den rådighedsindskrænkning, de bliver pålagt. Det er 
ligeledes positivt, at Energinet retablerer de drænsystemer, der bliver 
overskåret i forbindelse med anlægsarbejderne, til minimum samme stand som 
inden arbejdet, og at lodsejeren har mulighed for at få udbedret skjulte fejl og 
mangler på de dræn, der har været berørt af anlægsarbejdet i en periode på op 
til 10 år.

Med venlig hilsen

Eli Jacobi Nielsen Thomas Eriksen
Formand for Teknik & Miljøudvalget Kommunaldirektør



From:                                 FES-NPS24 Nielsen, Inge Haugaard on behalf of FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS 
EJENDOMSSTYRELSE
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 06:39:15 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      FMN-MYN-FORSVARSMINISTERIET;FMN-ASA Andersen, Alberte Neel Signe;FES-
CHPD Gade, Torben;FES-CHRA Kjemtrup, Ann;FES-CHNPS Bech, Jane;FES-NPS20 Mortensen, Karen-
Marie;FKO-MYN Forsvarskommando;FMI-MYN Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Subject:                             Høringssvar vedrørende miljøvurdering af Baltic Pipe projektet [RELEASABLE TO 
INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Miljøstyrelsen
 
Modtag venligst vedhæftede høringssvar vedrørende miljøvurdering af Baltic Pipe projektet. 
 
 
Med venlig hilsen
 
Inge Haugaard Nielsen
Sagsbehandler
 
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 7281 3289 / Mobil + 45 4196 4212
E-mail: fes-nps24@mil.dk / Fiin: fes-nps24@fiin.dk 
www.ejendomsstyrelsen.dk
 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. 
Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og 
vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig 
slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert 
vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-
systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke 
noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du 
har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link 
http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by 
mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your 
system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and 
any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it 



is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility 
for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening 
attached files, you can get further information via this link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 



Dato: 12. december 2018

Enhed: Rådgivningsafdelingen
Sagsbeh.: FES-NPS24
Sagsnr.: 2018/2018/006013
Dok.nr.: 393204
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.: 7281 3000
Fax: 7281 3005
E-mail: fes@mil.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

EAN: 5798000201286
CVR: 16287180

Sagsbeh. direkte:
Tlf.: +45 7281 3289
E-mail: fes-nps24@mil.dk
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Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Amaliegade 44
1256 København 
Att.: Anne Vibe Termansen (avt@ens)

Eft.:
Værnsfælles Forsvarskommando

Høringssvar vedrørende udkast til miljøkonsekvensrapport, 
Natura 2000 konsekvensvurdering og ESPOO for Baltic Pipe

Efter høring af relevante myndigheder under Forsvarsministeriet, kan
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende be-
mærkninger fra Værnsfælles Forsvarskommando:

Følgende høringssvar omhandler alene den del af projektet, som ved-
rører havet. 

Unexploded Ordnance (UXO)
På flere strækninger af rørledningen er der risiko for forekomst af 
UXO. Værnsfælles Forsvarskommando anbefaler på den baggrund, at 
der foretages en UXO-survey inden arbejdet i havbunden påbegyn-
des. Værnsfælles Forsvarskommando bemærker, at ansøger er op-
mærksom på, at landføringen af rørledningen går gennem et forbuds-
område jf. § 5 i BEK 135 4. marts 2004, hvor det fremgår at al 
sejlads i området er forbudt for skibe med bruttotonnage over 5. Om-
rådet er et forbudsområde, fordi der i området er en velkendt fore-
komst af UXO. Værnsfælles Forsvarskommando vil derfor stille krav 
om UXO-survey for dette område. Ansøgning om sejlads i forbudsom-
rådet skal fremsendes til Søfartsstyrelsen. 

Værnsfælles Forsvarskommando er bekendt med, at ansøger har ko-
ordineret forholdsregler og håndtering af UXO-risiko med Søværnets 
Minørtjeneste. Der kan fortsat koordineres direkte med Minørtjene-
sten, men det skal understreges at Værnsfælles Forsvarskommando 
skal godkende plan for UXO-survey. Efter godkendelse, kan UXO-sur-
vey gennemføres. Efter endt UXO-survey udfærdiges der en liste over 
mulige UXO fund, som gennemgås med Søværnets Minørtjeneste. 
Det skal understreges, at der ved en eventuel efterfølgende fase af 
undersøgelsen, hvor der pågår en egentlig identificering af konstate-
rede anomali/anomalier, skal være en minørholdsleder fra Minørtje-
nesten til stede. Udgifter i forbindelse hermed afholdes af ansøger.

Værnsfælles Forsvarskommando skal gøre opmærksom på, at så-
fremt der i forbindelse med arbejdet på eller i havbunden, konstate-
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res rester af ammunition eller genstande, der kan være farlige (UXO), 
skal arbejdet straks indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Ope-
rationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 14 om sejlads-
sikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske 
farvande.

Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på: +45 
72850380/+45 72850371

Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærksom på, at de 
udstedte tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe der 
skal udføre arbejdet, skal være tilgængeliggjort for Forsvarets Opera-
tionscenter via den myndighed, der udsteder tilladelsen. Såfremt der 
er opdateringer i kontaktoplysningerne, kan disse fremsendes direkte 
til Forsvarets Operationscenter på nedenstående adresser:

Forsvarets Operationscenter (JOC)

Telefon:                     e-mail:
Vagthavende officer: +45 72850380           opcent@sok.dk
Maritime Assistance Service:+45 72850371           mas@sok.dk
Vagtholdsleder JOC:            +45 72850332
Omstilling:                          +45 72850000

Gamborg Fjord
Det fremgår af ”Baltic Pipe Project 2a - ikke tekniske resume” s. 25 at 
”Adgangen til Gamborg Fjord forventes at være lukket i den periode 
på op til 2 måneder”.

Værnsfælles Forsvarskommando ønsker dette forhold specificeret 
nærmere. Såfremt adgangen til fjorden lukkes, vil det vanskeliggøre 
Forsvarets eftersøgning og søredning i området. 

Skydeområder
Rørledningens planlagte tracé er i nærheden af Forsvarets skydeom-
råde 15 og EK D 395. Ophold i området er forbudt i forbindelse med 
skydning jf. BEK 64 af 30. januar 2002. Værnsfælles Forsvarskom-
mando henstiller til, at der ikke planlægges aktiviteter, som kan ind-
skrænke Forsvarets mulighed for at anvende de pågældende områder 
til træning og øvelser.

Generelt
Det skal gøres opmærksom på, at Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse er koordinerende myndighed for besvarelse af høringer under 
Forsvarsministeriets myndighedsområde, hvorfor det skal anmodes 
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om at alle fremtidige høringer vedrørende emnet sendes til Forsvars-
ministeriets Ejendomsstyrelse på fes@mil.dk. 

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge
Haugaard Nielsen på mail: fes-nps24 eller via telefon 728 13289.

Med venlig hilsen

JANE FUGLSANG BECH
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling: 
CHPD; CHRA; CHNPS; NPS20.



 

Dato: 12. april 2019

Enhed: Rådgivningsafdelingen
Sagsbeh.: FES-NPS24
Sagsnr.: 2018/006013
Dok.nr.: 423459
Bilag: 1

Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.: 728 13000
Fax: 728 13005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: 728 13289
E-mail: fes-nps24@mil.dk
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Til: 
Miljøstyrelsen (MKV_BalticPipe@mst.dk)
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Eft.: 
Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Høringssvar vedrørende miljøvurdering af Baltic Pipe projek-
tet

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget høring vedrø-
rende miljøvurdering af Baltic Pipe projektet. 

Efter høring af relevante myndigheder under Forsvarsministeriet, kan
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende be-
mærkninger:

Følgende høringssvar omhandler alene den del af projektet, som ved-
rører havet.

Miljøkonsekvensrapport Østersøen
Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten for Østersøen s. 337 at: 
”De militære øvelsesområders følsomhed overfor denne type påvirk-
ning [midlertidig sikkerhedszone omkring rørlægningsfartøjer] vurde-
res at være middel, da tilstedeværelsen af fartøjer vil suspendere alle 
militære aktiviteter i nærheden … ”. 

Det kan ikke accepteres, at militære aktiviteter suspenderes i forbin-
delse med etablering af rørledningen. Der henstilles til, at etablering 
af rørledningen finder sted inden for et tidsrum, hvor der ikke er 
planlagt militære aktiviteter i området samt at etableringen koordine-
res i tæt samarbejde med forsvaret. 

Miljøkonsekvensrapport Nordsøen
Det bemærkes, at ansøger er opmærksom på, at ilandføringen af rør-
ledningen går gennem et forbudsområde jf. § 5 i BEK 135 af 4. marts 
2005, hvor det fremgår at al sejlads i området er forbudt for skibe 
med bruttotonnage over 5. Området er et forbudsområde, fordi der i 
området er en velkendt forekomst af rester af ammunition eller gen-
stande, der kan være farlige (Unexploded Ordnance/UXO). For-
svarskommandoen vil derfor stille krav om UXO-survey for dette om-
råde. Ansøgning om sejlads i forbudsområdet skal fremsendes til Sø-
fartsstyrelsen.
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Unexploded Ordnance (UXO)
På flere strækninger af rørledningen er der risiko for forekomst af 
UXO. Forsvarskommandoen anbefaler på den baggrund, at der fore-
tages en UXO-survey inden arbejdet i havbunden påbegyndes. 

Forsvarskommandoen er bekendt med, at ansøger har koordineret 
forholdsregler og håndtering af UXO-risiko med Søværnets
Minørtjeneste. Der kan fortsat koordineres direkte med Minørtjene-
sten, men det skal understreges at Forsvarskommandoen
skal godkende plan for UXO-survey. Efter godkendelse, kan UXO-sur-
vey gennemføres. Efter endt UXO-survey udfærdiges der en liste over 
mulige UXO fund, som gennemgås med Søværnets Minørtjeneste. 
Det skal understreges, at der ved en eventuel efterfølgende fase af 
undersøgelsen, hvor der pågår en egentlig identificering af konstate-
rede anomali/anomalier, skal være en minørholdsleder fra Minørtje-
nesten til stede. Udgifter i forbindelse hermed afholdes af ansøger.

Forsvarskommandoen skal gøre opmærksom på, at såfremt der i for-
bindelse med arbejdet på eller i havbunden, konstateres rester af 
ammunition eller genstande, der kan være farlige (UXO), skal arbej-
det straks indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operations-
center, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 14 om sejladssikkerhed 
ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske
farvande. 

Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på: +45
72850380/+45 72850371: 

Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærksom på, at de
udstedte tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe der
skal udføre arbejdet, skal være tilgængeliggjort for Forsvarets Opera-
tionscenter via den myndighed, der udsteder tilladelsen. Såfremt der
er opdateringer i kontaktoplysningerne, kan disse fremsendes direkte
til Forsvarets Operationscenter på nedenstående adresser: 

Forsvarets Operationscenter (JOC):

Telefon: e-mail:
Vagthavende officer: +45 72850380 opcent@sok.dk
Maritime Assistance Service:+45 72850371 mas@sok.dk
Vagtholdsleder JOC: +45 72850332
Omstilling: +45 72850000

Øvrige bemærkninger
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse henviser i øvrigt til tidligere 
fremsendte bemærkninger vedrørende myndighedshøringen for Baltic 
Pipe, jf. vedhæftet bilag. 

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge
Haugaard Nielsen på mail: fes-nps24 eller via telefon 728 13289.
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Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Bilag: 
Høringssvar vedrørende udkast til miljøkonsekvensrapport, Natura 
2000 konsekvensvurdering og ESPOO for Baltic Pipe.

Intern fordeling:  
CHPD; CHRA; CHNPS; NPS20.



From:                                 Finn Bjørn Schousboe
Sent:                                  Wed, 27 Mar 2019 18:29:14 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      sop@energinet.dk;'Peter Aagaard Johnsen'
Subject:                             VS: høringssvar Baltic Pipe, vedr ejendommen Gl. Assensvej 12, 5580 Nr aaby

Hej
Efter aftale m Energinet.dk/Søren Peschardt sender jeg denne til jer. 
 
Jeg repræsenterer Vesterdal Efterskole, Gl. Assensvej 12, 5580 Nr aaby på Fyn. Jeg er bestyrelsesformand 
på skolen. Vi ligger tæt på forløbet af Baltic Pipe, skolen er indenfor de zoner projektet angiver. Vi har 
planer om at bygge en sportshal, men den er pt ikke i godkendt lokalplan og kun på tegnebrættet. Et 
byggeri vil ikke medføre øget aktivitet ift i dag, blot at der er andre lokaler/aktiviteterne spredes. Vi har 
dialog med Energinet.dk og kommunen derom. Energinet.dk kunne ikke se at det skulle være problematisk, 
men opfordrede til at vi skrev til jer for at komme på lystavlen hos jer. Hermed gjort.
 
Mvh
 
Finn Bjørn Schousboe
 
Gl. Assensvej 18
5580 Nr Aaby
Tlf +4522205126
 
 
 

Fra: Hans Vognsen Christensen <hvc@energinet.dk> 
Sendt: 26. marts 2019 15:29
Til: 'finn@schousboe.com' <finn@schousboe.com>
Cc: Søren Peschardt <sop@energinet.dk>; Jesper Nørskov Rasmussen <JNR@energinet.dk>
Emne: VS: høringssvar Baltic Pipe, vedr ejendommen Gl. Assensvej 12, 5580 Nr aaby
 
Hej Finn
Jeg har forsøgt at ringe til dig i dag.
Du vil i morgen blive kontaktet af min kollega Søren Peschardt, som vil tage en drøftelse med dig om din 
henvendelse. 
 
Venlig hilsen 

Hans Vognsen Christensen 
Landinspektør
Arealer og Rettigheder 
+4523338842 
hvc@energinet.dk 
 

mailto:hvc@energinet.dk


Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
+4570102244 
www.energinet.dk 

 

Fra: Jesper Nørskov Rasmussen 
Sendt: 26. marts 2019 09:21
Til: Finn Bjørn Schousboe <finn@schousboe.com>
Emne: SV: høringssvar Baltic Pipe, vedr ejendommen Gl. Assensvej 12, 5580 Nr aaby
 
Hej Finn
Det beklager jeg meget.
Jeg sendte din henvendelse videre til de kolleger, der sidder med netop de spørgsmål, du arbejder med.
Jeg tager straks fat i dem og får dem til at kontakte dig i dag.
 
Dit høringssvar skal under alle omstændigheder sendes til Miljøstyrelsen, MKV_BalticPipe@mst.dk.
Det er styrelsen, der er myndighed og ansvarlig for den 2. offentlige høring. (Se mere her 
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/igangvaerende-vvm-sager/baltic-pipe/)
 
Men derudover kan mine kolleger forhåbentligt med en opringning give dig nogle yderligere svar, så du kan 
få afklaring ift det, du spørger om ifm efterskolens udvidelsesplaner.
 
Mvh Jesper
 
 
Venlig hilsen

Jesper Nørskov Rasmussen 
Pressechef
Kommunikation og organisationsudvikling
+4523338575
JNR@energinet.dk

 

Fra: Finn Bjørn Schousboe [mailto:finn@schousboe.com] 
Sendt: 26. marts 2019 07:36
Til: Peter Møller Bartholomæussen <xpmb@energinet.dk>; Jesper Nørskov Rasmussen 
<JNR@energinet.dk>
Emne: SV: høringssvar Baltic Pipe, vedr ejendommen Gl. Assensvej 12, 5580 Nr aaby
 
Jeg har ikke hørt fra jer ? Kan I hjælpe mig videre?
 

https://energinet.dk/
mailto:finn@schousboe.com
mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/igangvaerende-vvm-sager/baltic-pipe/
mailto:JNR@energinet.dk
mailto:finn@schousboe.com
mailto:xpmb@energinet.dk
mailto:JNR@energinet.dk


Mvh
Finn
 

Fra: Finn Bjørn Schousboe <finn@schousboe.com> 
Sendt: 20. marts 2019 20:16
Til: 'Peter Møller Bartholomæussen' <xpmb@energinet.dk>; jnr@energinet.dk
Cc: 'Finn Bjørn Schousboe' <finn@schousboe.com>
Emne: høringssvar Baltic Pipe, vedr ejendommen Gl. Assensvej 12, 5580 Nr aaby
 
Hej
Er det jer man skal sende oplysninger eller bemærkninger til projektets linjeføring. Jeg repræsenterer 
Vesterdal Efterskole. Som det kan se af vedhæftede har skolen udvidelsesplaner som sniger sig ind i 
projektets zone. Vi vil høre om der er en udfordring i det ? VI forventer det ikke da der i forvejen ligger 
bygninger der.
 
Vil I vende retur herom?
 
pft
 
Finn Bjørn Schousboe
 
Gl. Assensvej 18
5580 Nr Aaby
Tlf +4522205126
 

mailto:finn@schousboe.com
mailto:xpmb@energinet.dk
mailto:jnr@energinet.dk
mailto:finn@schousboe.com


Orientering: 
 

 Vesterdal Efterskole planlægger byggeri af ny idrætshal på adressen Gl. Assensvej 12, 5580 Nr. Åby 

 Som det fremgår af figuren nedenfor, vil byggeriet befinde sig indenfor arealreservationsmarkeringen. 

I forbindelse med etableringen af Baltic Pipe. 

 Byggeriet forventes afsluttet i 2021. 

 Hallens størrelse forventes af blive 1200-1350 m2 

 Hallen skal rumme indgangsareal, sal/halgulv, depot, styrketræningsfaciliteter  

 Aktiviteterne i hallen vil være af samme karakter som de aktiviteter, der allerede nu foregår i de eksiste-

rende lokaler, og der vil ikke være beboelse el. lign.   

Vesterdal Efterskole . Gl. Assensvej 12 . 5580 Nr. Aaby . Tlf 6442 1112 . Email: info@vesterdal.dk  

Arealreservationszone i etableringsfasen—250 m 

Arealreservationszone efter endt etablering—200 m 



From:                                 Lars Kjærsgaard Bendtsen (FST)
Sent:                                  Wed, 3 Apr 2019 09:15:18 +0200
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Cc:                                      Stig Prüssing (FST);Christina Holmer Petersen (FST)
Subject:                             SV: Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af 
Baltic Pipe projektet

Hej Dana Østergaard. 
 
 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst Ringsted, har ingen kommenterer til nærværende.  
 
Med venlig hilsen

LARS KJÆRSGAARD BENDTSEN / LKB@FISKERISTYRELSEN.DK 
OVERFISKERIKONTROLLØR / REGIONAL KONTROL
TLF: +45 72 18 56 17

UDENRIGSMINISTERIET
FISKERISTYRELSEN
FREJASVEJ 1 / 4100 RINGSTED
TLF: +45 72 18 56 00 | MAIL@FISK-ST.DK | WWW.FISKERISTYRELSEN.DK 
 

Fra: Stig Prüssing (FST) 
Sendt: 18. februar 2019 09:42
Til: Lars Kjærsgaard Bendtsen (FST) <lkb@fiskeristyrelsen.dk>; Christina Holmer Petersen (FST) 
<chrhos@fiskeristyrelsen.dk>; Tage Kim Nielsen (FST) <takini@fiskeristyrelsen.dk>
Cc: Fiskeriinspektorat ØST (FST) <inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk>; Claus Wille (FST) 
<cwi@fiskeristyrelsen.dk>; Hans Henrik Nielsen (FST) <hn@fiskeristyrelsen.dk>
Emne: VS: Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af Baltic Pipe 
projektet
 
Hej Lars, Christina, Kim / Øst
 
Til orientering og evt. videre foranstaltning. Sagsnr.: 18-7472-000004
 
 
Med venlig hilsen

STIG PRÜSSING / SPR@FISKERISTYRELSEN.DK 
OVERFISKERIKONTROLLØR / FISKERIKONTROLKONTORET
TLF: +45 72 18 58 73

UDENRIGSMINISTERIET
FISKERISTYRELSEN
NYROPSGADE 30 / 1780 KØBENHAVN V
TLF: +45 72 18 56 00 | MAIL@FISK-ST.DK | WWW.FISKERISTYRELSEN.DK
 

Fra: Mail (FST) 
Sendt: 18. februar 2019 08:55
Til: Stig Prüssing (FST) <spr@fiskeristyrelsen.dk>
Emne: FRA HOVEDMAILEN - Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af 
Baltic Pipe projektet
 

mailto:LKB@fiskeristyrelsen.dk
mailto:mail@fisk-st.dk
http://www.fiskeristyrelsen.dk/
mailto:SPR@fiskeristyrelsen.dk
mailto:mail@fisk-st.dk
http://www.fiskeristyrelsen.dk/
mailto:spr@fiskeristyrelsen.dk


 

Fra: Dana Marilena Østergaard 
Sendt: 15. februar 2019 15:39
Til: Dragan Milinkovic <drm@at.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; post@brk.dk; EFKM - Energi-, 
Forsynings- og Klimaministeriet <efkm@efkm.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse 
<em@em.dk>; kommunen@faxekommune.dk; crose@faxekommune.dk; kommune@nyborg.dk; 
elos@nyborg.dk; kommune@kerteminde.dk; bjla@vejen.dk; muj@kerteminde.dk; teknik@vejen.dk; 
post@vejen.dk; post@vejle.dk; lacbu@vejle.dk; blthj@assens.dk; annba@assens.dk; kns@odense.dk; 
fmk@fmk.dk; olboj@fmk.dk; plan@slagelse.dk; chrsr@slagelse.dk; naestved@naestved.dk; 
somul@naestved.dk; fmn@fmn.dk; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; 
kommunen@kolding.dk; laurs@kolding.dk; $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; 
middelfart@middelfart.dk; jprgen.knudsen@middelfart.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement 
<mfvm@mfvm.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; Transportministeriet 
<trm@trm.dk>; um@um.dk; vardekommune@varde.dk; slyn@varde.dk; VFK@mil.dk; km@km.dk; 
Kulturministeriet <kum@kum.dk>; banedanmark@bane.dk; brs@brs.dk; info@byoghavn.dk; 
info@trafikstyrelsen.dk; vd@vd.dk; fes@mil.dk; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; Mail (FST) 
<mail@fiskeristyrelsen.dk>; Henrik Bechmann Nielsen <hebec@mst.dk>; MST Østjylland postkasse 
<ojl@mst.dk>; NST - Nationalpark Vadehavet <vadehavet@danmarksnationalparker.dk>; 
info.ronne@sibelco.com; hans@bcff.dk; Danmarks Fiskeriforening <mail@dkfisk.dk>; dn@dn.dk; 
info@danishshipping.dk; dof@dof.dk; account@danpilot.dk; ds@sejlsport.dk; dsf@sportsdykning.dk; 
post@sportsfiskerforbundet.dk; dce@au.dk; aqua@aqua.dtu.dk; fr@friluftsraadet.dk; geus@geus.dk; Info 
DK <info.dk@greenpeace.org>; peter.hindsberger@ineos.com; Landsforeningen Levende Hav 
<llh@levende-hav.dk>; noah@noah.dk; Offshore Center Danmark <info@offshorecenter.dk>; 
info@oilgasdenmark.dk; info@wwf.dk; Elin Lilleland Aase <ell@Gassco.no>; Harald Martinsen 
<hma@Gassco.no>; Bruno.Haelg@nord-stream.com; info@nord-stream.com; 
Samira.KieferAndersson@nord-stream2.com; info@nord-stream2.com; dcu@dcu-cykling.dk; 
post@jaegerne.dk; info@dkvind.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; dcf@dcf.dk; 
info@skovforeningen.dk; danva@danva.dk; info@dkmuseer.dk; info@kolonihave.dk; NST - Nationalpark 
Vadehavet <vadehavet@danmarksnationalparker.dk>; museum@vikingeskibsmuseet.dk; 
info@strandingsmuseet.dk; langeland.museum@langelandkommune.dk; bibliotek@kff.kk.dk; 
nexoebibliotek@brk.dk; roennebibliotek@brk.dk; bibliotek@faxekommune.dk; bibliotek@middelfart.dk; 
Kolding Folkebibliotek <bibliotek@kolding.dk>; biblioteket@vardebib.dk
Emne: Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af Baltic Pipe projektet
 
Vedlagt høringsbrev vedr. ovenstående.
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
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From:                                 Kirsten Isager
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 08:38:50 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Mogens N. Lund
Subject:                             13900 - Vedrørende offentlig høring af Miljøkonsekvensrapport mv. for 
naturgaslednings-projektet Baltic Pipe

Se vedhæftede bemærkninger til Miljøkonsekvensrapport Baltic Pipe af 12. februar 2019. 
 
På vegne
Advokat Mogens N. Lund
 
 
Med venlig hilsen
 
KIRSTEN ISAGER
Advokatsekretær
 
 

 
 
 
 

 
Telefon 70 10 13 30 / Direkte 76 28 14 20
ki@advokatgruppen.dk
advokatgruppen.dk
 

 

    
 
 

mailto:ki@advokatgruppen.dk
http://www.advokatgruppen.dk/
https://www.facebook.com/advokatgruppen.dk/
https://www.instagram.com/advokatgruppen/
https://www.linkedin.com/company/advokatgruppen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 19.01.2019 fremsendte jeg på vegne ejerne af Gl. Ålbo Camping, Klaus og Ketty Hansen, Gl. Ålbovej 

30, 6092 Sønder Stenderup bemærkninger til det i december 2018 fremlagte ideoplæg om afgrænsning 

af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe. 

 

Efter gennemgang af Miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe projektet af den 12. februar 2019 og 

mine klienters deltagelse i det af Energinet afholdte borgermøde i Kolding om gasrørledningen er mine 

klienters betænkeligheder ved projektet ikke blevet mindre – tværtimod! 

 

Mine klienters bekymringer omhandler konsekvenserne for campingpladsens fortsatte drift og overle-

velse under såvel anlægsfasen som driftsfasen. 

 

Uanset tidspunktet for anlægsarbejdets udførelse i 2020 vil anlægsaktiviteterne markant og voldsomt 

påvirke antallet af besøgende og overnattende gæster og dermed campingpladsens omsætning og øko-

nomiske resultat. 

 

Jeg skal omkring konsekvenserne for Gl. Ålbo Camping under anlægsfasen henvise til indholdet af Mil-

jøkonsekvensvurderingens afsnit 6.10 om turisme og rekreative forhold samt Energinets beskrivelse / 

notat af 4. februar 2019 om anlægsaktiviteterne – offshore. 

 

Indholdet af dette materiale tydeliggør de massive udfordringer og problemer mine klienter vil stå med 

i 2020 i relation til både den støjmæssige påvirkning af campingpladsen og adgangs- og aktivitetsbe-

grænsningerne i såvel kystområdet som på vandet. Disse forhold vil have betydelige konsekvenser for 

Gl. Ålbo Camping , der over en årrække har opbygget en helt særlig ekspertise anerkendt i ind- og udland 

i servicering af dykkere og lystfiskere samt gæster, der i øvrigt i høj grad benytter adgangen til vandet 

og de øvrige rekreative muligheder i campingpladsens nærområde.  

Vedrørende offentlig høring af Miljøkonsekvensrapport mv. for naturgaslednings-

projektet Baltic Pipe 

 

 
 

Horsens, d. 12.04.2019 

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

  

 

Advokat Sekretær Sagsnummer 
Mogens N. Lund Kirsten Isager 278-13900-MNL/KI 
Direkte telefon: 7628 1429 Direkte telefon: 7628 1420 
mnl@advokatgruppen.dk ki@advokatgruppen.dk  Medlem af 
 
AARHUS HORSENS FREDERICIA 
Kystvejen 17, 1., 1 Emil Møllers Gade 41B, 1. Danmarksgade 8  
8000 Aarhus C 8700 Horsens 7000 Fredericia advokatgruppen.dk 
Telefon: 7010 1330 Telefon: 7010 1330 Telefon: 7010 1330 CVR-nr. 37158267 



 

2 af 2 

 

Mine klienter har ligeledes bekymringer omkring driftsfasen som omhandlet i Miljøkonsekvensrappor-

tens afsnit 6.10.4. – herunder i hvilket omfang gæster der fravælger pladsen i 2020 vil vende tilbage de 

efterfølgende år. Denne foruroligelse skal også ses i sammenhæng med, at mine klienter ikke føler sig 

betrygget i, at sedimentspredningen fra anlægsarbejdet ikke vil medføre skadelige indvirkninger på de 

marine habitattypers areal, struktur og funktion --- vil området blive uinteressant for dykkere og lystfi-

skere, hvilket vil være ødelæggende for campingpladsens specialiserede drift? 

 

Når henses til ovennævnte betragtninger omkring såvel anlægsfasen som driftsfasen skal jeg herved 

på vegne mine klienter gentage forbeholdet omkring erstatning for ethvert tab mine klienter påføres ved 

gasrørledningens etablering og drift. 

 

Det skal bemærkes, at mine klienter allerede på nuværende tidspunkt af anlægsarbejdernes planlægning 

har haft 2 møder med Energinet omkring håndtering og kompensation i forhold til udfordringerne refe-

rerende til anlægsarbejderne – mine klienter ser frem til en nærmere afklaring heraf i en fortsat kon-

struktiv dialog med Energinet. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mogens N. Lund 

 

 



From:                                 Jacob Engell Weber
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:37:44 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             j.nr. 28323 - jeres j.nr. MST-531-00003-Baltic Pipe

Se venligst vedhæftede indsigelser som afgives på vegne H Nordling Holding ApS.
 

Med venlig hilsen 
Jacob Engell Weber 
Advokat 

Direkte +45 5786 5308 
Telefon +45 5786 5000 
CVR-nr. DK 3377 5369 
Fulbyvej 15, DK-4180 Sorø 
www.plexus-advokater.dk 

______________________ 

______________________ 

http://www.plexus-advokater.dk/


Plexus Advokater ApS           Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

Cvr.nr. 33 77 53 69              T 57 86 50 00  F 57 86 54 55 

Bank, Nordea                       Reg.: 2520 konto: 0758582809  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne selskabet H Nordling Holding ApS skal jeg herved fremkomme med indsigelser 

til placeringen af Baltic Pipe. 

 

Generelt burde gasledningen placeres så den ikke generede så mange mennesker som 

den kommer til at gøre, hvilket kunne ske ved en placering i vandet. 

 

I forhold til placeringen på min klients ejendom på Rislevvej 24, 4700 Næstved gøres det 

gældende, at ved placering af gasledningen som det er forudsat, vil udvikling af ejen-

domme være umuliggjort idet der ikke vil være mulighed for evt. bebyggelse henset til 

sikkerhedsafstandene som pålægges ejendommene. 

 

Det bemærkes, at Næstved Kommune tidligere har haft planer med området, men opgav 

det pga. finanskrisen. Således købte Næsted Kommune ejendommen med udvikling for 

øje tilbage i 2006, men inden udvikling af arealet var påbegyndt blev projektet ramt af 

finanskrisen og lukket ned. Herefter valgte Kommunen at sælge arealet i 2017, hvor min 

klient købte det som en investering. Netop placeringen bynært, som Næstved Kommunen 

også havde været opmærksom på, var afgørende for min klient, idet det vil være et af 

de områder som vil være naturlige at udstykke. Med placering af gasledningen som fo-

reslået vil udvikling af området blive umuliggjort, idet det ganske enkelt ikke vil være 

muligt at bebygge arealet hvor det vil være naturligt. 

 

Således vil gasledningen fuldstændigt fjerne grundlaget for min klients investering, idet 

udstykning af arealet vil blive umuliggjort. 

 

Med venlig hilsen 
Skrivelsen er alene sendt elektronisk og derfor ikke underskrevet 

Jacob Engell Weber 

Advokat 

 

Vedr.: j.nr. MST-531-00003 - Baltic Pipe 

Sorø, den 11. april 2019 

J.nr.  28323 
 

Sekr.: Jane Stilhoff 
Direkte tlf.:  57865453 

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

  

 

 
 

 

 
 



From:                                 Hanne Damm Corell
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 15:43:50 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringsbrev vedr. byggeriet Baltic pibe

Til Miljøstyrelsen.
Jeg medsender hermed et brev i vedh. fil – vores høringsbrev. 
Vi bliver i en meget lang periode enormt berørte af byggeriet.
 
Med venlig hilsen Hanne Damm Corell
Gl. Ålbovej 31, 6092 Sdr. Stenderup
Tlf. 40 72 22 07
 
 



Per Bennicke & Hanne Damm Corell
Gl. Ålbovej 31

6092 Sdr Stenderup
Tlf. 40 72 22 07

Til projektet Baltic Pipe.

Da vi som nærmeste nabo til projektet omkring Gl. Ålbo - Gl. Ålbovej 31, har nogle bekymringer, 
da vi kan se, at der på marken ved siden af bores bopæl vil blive arbejdet meget, idet det åbenbart 
er her, man har påtænkt, at linjen skal krydse Lillebælt mod Middelfart/Fyn.

Vi har opgivet at sende en indsigelse mod projektet, da vi på forhånd ved, at det er nyttesløst – 
MEN vi er stærkt bekymrede for al den støj samt lysforurening, der vil blive både i dagtimerne 
samt på vandet om natten. 

Vort område og natur er fredfyldt, og det bliver totalt ødelagt og ændret i den periode, hvor 
byggeriet er planlagt at pågå. Men også efterfølgende!

Vores beboelse tæller 2 voksne i arbejde, i både dagtimer samt til sen aften. 2 katte, samt en hest, 
og det kan ikke undgås, at alle på matriklen bliver påvirket af byggeriet.

Hermed en forespørgsel:

Hvis støjen fra både arbejde samt maskiner bliver uudholdelig for os – vil der være mulighed for 
genhusning?

Vil der være mulighed for økonomisk kompensation i en sådan situation. 

Vi vil meget gerne i dialog med jer inden projektet starter således, at vi kan tage nogle 
forholdsregler. 

Vi vil meget gerne kontaktes for et evt. møde på vores bopæl.

Med venlig hilsen 

Hanne Damm Corell



From:                                 Hanne Skov Hansen
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 16:43:23 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe
Importance:                     Normal

  
Spørgsmål vedrørende Baltic Pipe:
Vi var til borgermøde angående Baltic Pipe i marts, 
men er efterfølgende blevet i tvivl omkring minimumsafstand til bygninger,
og har nogle spørgsmål dertil.
 
Vi har nemlig siden læst nedenstående notat (fra indsatte link ) hvori der står:
“Langs størstedelen af Baltic Pipe gasledningen bliver mindsteafstanden til bygninger beregnet til 
ophold for mennesker op
til 88 meter”
 
Når vi kigger på kort ser det ud som om, der til vores bolig er en afstand på ca  65 meter  
Er det noget vi skal være bekymret for, og hvilket betydning har det, at der ikke er den anførte 
mindsteafstand til vores boligområde?
Har det betydning for sikkerheden?
 
 
Med venlig hilsen
Hanne og Martin Hansen
Kærsagerhaven 14
5260 Odense S
 
 
 
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/naar-du-har-et-gasanlaeg-i-dit-nabolag-eller-paa-din-
grund/Minimumsafstande
 

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/naar-du-har-et-gasanlaeg-i-dit-nabolag-eller-paa-din-grund/Minimumsafstande
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/naar-du-har-et-gasanlaeg-i-dit-nabolag-eller-paa-din-grund/Minimumsafstande


 
 

 





From:                                 Hans Chr. Dahl
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 12:07:04 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Niels Erik Nielsen (nencat@gmail.com)
Subject:                             Høring om Baltic Pipe

Kære Miljøstyrelse
 
Hermed vores kommentar til projektet som det ligger nu.
 
Kommentarerne tager afsæt i notatet: opsamling og behandling af indkomne høringssvar fra 1 
offentlighedsfase. Forslag/konsekvens for den enkelte punkter kommenteres og der kommes med 
anbefalinger
 
Punkt 15
Id 6
Der vises ikke vilje til at flytte linjeventilstationen, da der argumenteres at Gyldenholmvej er bedst 
anvendelig som adgangsvej til stationen. Det bestrider vi heller ikke, men der kan anlægges en lille 
fællesvej langs skellet , så vi kan bevare vores udkørselsmulighed fra marken til Gyldenholmvej og 
markens arrondering ikke forstyrres på samme måde. Vi beder om genovervejelse af placering af 
linjeventilstation, da det stadig vil ligge indenfor angivet byggezone  og alternativ placering vil give os 
færre gener.
 
Punkt 142
Id 128
Der står, at Energinet afholder udgifter til undersøgelse af mulige skader. Erfaringsmæssigt ses ikke 
skader af betydning de første 3 år. Så Energinets forpligtelse til at undersøge skader på dræn bør 
være gældende de første 10 år og ikke 3 år. Og vi foreslår, at Energinets forpligtelse i forhold til 
skader udstrækkes til 20 år, da skader erfaringsmæssigt kan række langt frem. Det har vi selv set i 
forbindelse med vindmøllebyggeri på ejendommen                            
 
Andre kommentarer/forslag
 
Maximal brug af jernplader for at minimere strukturskader
 
Anbringelse i jord, så overkant gasrør er 2 m under jord
 
Er der tænkt på konkret drænkonsulent og driftsøkonomikonsulent til opgørelse af skadesomfang og 
hjælp til konkrete drænløsninger?
 
Er det sikret, at overgravet dræn ikke flytter sig/synker efter anlægsarbejdet. Er det teknisk tænkt 
igennem?
 
Er mulig terrorhandling mod instatllationen vurderet?
 
Hvordan med mistet EU tilskud på det areal, som der arbejdes på. EUtilskud kræver, at arealet 
udnyttes landbrugsmæssigt hele året og det gør det jo ikke i etableringsfasen?
 
Vi håber meget på en god dialog om disse og andre emner med personer fra Energinet, der kan 
træffe beslutninger på stedet, og i mindre omfang indlejede firmaer, hvis repræsentanter ikke kan 



træffe beslutninger selv. Det sidste har vi oplevet for mange gange indtil nu, og håber meget det 
bliver anderledes fremover
 
I håbet om et godt samarbejde, hvor vi finder praktiske løsninger på tingene, som både vi og 
Energinet kan være tilfredse med.
 
 
Venlig hilsen
Hans Chr. Dahl
Gdr.

og
 
Niels Erik Nielsen
Driftsleder

T: +45 21 705281
E: hcdahl@cathrineholm-is.dk

Cathrineholm 
Slagelsevej 29 
4250 Fuglebjerg
CVR-nr. 39318288
T: +45 58 18 61 07

 

mailto:hcdahl@cathrineholm-is.dk


From:                                 Hans Jørgen/Brita Andersen
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 11:55:58 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe;Hans Jørgen
Subject:                             Baltic Pipe Høringssvar

Lodsejers høringssvar.                                         Dysted 9/4 2019

Hans Jørgen Andersen

Gambakkevej 18

4684 Holmegaard

Helt grundlæggende siger vi fra overfor et projekt, der ikke er i almenvældets interesse og at der 
derfor ikke kan blive tale om en ekspropriation.

Og vi føler os mast i spørgsmålet om ejendomsrettens ukrænkelighed, som den er beskrevet i 
Grundloven.

Hvis projektet alligevel gennemføres, gør vi nedenstående glædende:

. Vi kan ikke acceptere, at ledningen graves lige forbi enden af vores indkørsel/privatvej og 
markeret med 2 gaspæle, hvilket vil besværliggøre vores adgang til markerne.

Der skal ligeledes være plads til forflytning af vores privatvej og plantning af en ny tidsvarende 
alle`.

Det vil klæde Energinet at krydse Gambakkevej midt i mellem Gambakkevej 18 og Gambakkevej 
19. Der vil stadig være nødvendig afstand til beboelse

Mvh.

Hans Jørgen Andersen

Gambakkevej 18

4684 Holmegaard

40135122





From:                                 Hans Møller Hansen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 09:17:22 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             VS: Nyt høringssvar se bort fra det tidligere: fra beboergruppen Skrillinge Strand 
vedr. gasledningen Baltic Pipe

Kære Miljøstyrelse og Erhvervsstyrelse 
 
Vi kom til at sende den forkerte version tidligere. Kan I slette min mail fra før og gå ud fra disse 
dokumenter i stedet?
 
Det er en ny version af vores høringssvar vedrørende gasledningen Baltic Pipe.
Høringssvaret omhandler placeringen i Lillebælt, miljø- og dyrelivskonsekvenser, beboer-
belastninger, skadesrisici m.m.
 
Vi uddyber gerne.
 
Undskyld ulejligheden.
 
Med venlig hilsen
Hans Frederik Møller Hansen
Skrillinge Strand 102
tlf. 40184910
 
Sendes til:  MKV_BalticPJørgen Raundahlipe@mst.dk   og   LPD_alticPipe@erst.dk

mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
mailto:LPD_alticPipe@erst.dk
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Bilag 1: Gasledningen Baltic Pipes indflydelse på marsvin-
bestanden i Lillebælt 
 
Grundet mine mange år med bolig på Skrillinge Strand med direkte adgang til havet og min 
passion som fritidsfisker har jeg i flere år observeret marsvinenes færden i Lillebælt, særligt 
mellem Skrillinge Strand og Fænøsund. Jeg har desuden gennem litteratur og forskning 
studeret deres fascinerende adfærd og levevilkår. Dette gør, at jeg er yderst bekymret over, at 
der skal nedlægges en gasledning i et område med en så tæt bestand af marsvin.   
 
Lillebælt har en af de største bestande af Marsvin, og er et af de steder, hvor bestanden er i 
svag fremgang, fordi der er mange småfisk og et rigt dyreliv på havbunden. Marsvinet har 
nemlig brug for store mængder småfisk for at kunne overleve. Som før fortalt, så er dette 
beskrevet i studiet: Ultra-High Foraging Rates og Harbor Porpoises make Them Vulnarable to 
Anthropogenic Disturbance. 
 
Dette omfattende studie blev lavet gennem et lydkabel, der netop blev nedsunket i Lillebælt 
ved Middelfart på grund af den tætte bestand. Studiet fastslår, at marsvin er særligt udsatte, 
når det kommer til menneskelige forstyrrelser som boringer. (Se forklaring i høringssvar eller 
læs her). 
 
Det store spørgsmål er så, hvor meget linjeføringen af Baltic Pipe-gasledningen tværs over 
Lillebælt vil påvirke livet for marsvinene. 
 
Linjeføringen blokerer marsvinenes transportveje 
Den linjeføring, der er valgt, er den værst tænkelige og mest skadelige for marsvinene, da 
gasledningen i en længere periode vil blokere de eneste to transportveje, som marsvinene 
har, når de rejser fra den nordlige del af Lillebælt til den sydlige del og omvendt.  
 
Vedlagt som bilag er et kort over linjeføringen af gasledningen, samt indtegning af 
marsvinenes transportveje.  
 
Marsvin-rute 1 går igennem Fænøsund. De marsvin, som kommer denne vej, svømmer 
for det meste ind i Gamborg fjord. Når de vender tilbage fra fjorden, svømmer de ofte samme 
vej tilbage, en gang imellem ses de svømme ud forbi revlen på Fønsskov og fortsætter 
derefter videre sydpå.  
 
Marsvin-rute 2 går uden om Fænø, og de marsvin svømmer videre sydpå. Jeg har kun  
ved en enkelt lejlighed observeret, at de har svømmet ind i Gamborg fjord fra den rute. 
 
I den periode, man har valgt at nedgrave gasledningen i Lillebælt, har marsvinene unger. De 
kælver typisk i maj-juni. De er således meget sårbare for den betydelige støj, der vil være i 
havet på det pågældende tidspunkt, der skal bl.a. slås spunsvægge i begge ender af 
gasledningen. Det skal siges, at trækkes tidsperioden for nedlægningen ud eller flyttes den, så 
rammer man juli-august måned, hvor de har parringsperiode og også er særligt sarte. I de 11 
måneder, der følger, er de drægtige og har også brug for optimale forhold. 
 
Dette støtter den altoverskyggende pointe, at marsvinene er sensitive overfor støjgener og 
forstyrrelser. Og Energinet bør med Baltic Pipe tage hensyn til fredningen af marsvinet, Bonn-
konventionens liste II om beskyttelse af småhvaler og Habitatdirektivet bilag II og bilag IV, der 



pålægger Danmark at bevare og beskytte natur med særlig betydning for fredede dyrearter. 
Samt at området er et Natura2000-område. 
 
Særlige strømforhold har stor betydning 
Man har sagt, at man vil bruge såkaldte ”boblegardiner” i forbindelse med nedgravningen 
af gasledningen. På grund af de meget specielle strømforhold, der i den snævre del af  
Lillebælt, vil det formentlig ikke have nogen betydende effekt. 
 
Der er ingen tvivl om, at nedgravningen af gasledningen vil sprede ler- og sandpartikler 
i et stort område, som vil få konsekvenser for undervandslivet i bæltet på grund af de specielle 
strømforhold. 
 
De fleste tror, at der er en meget stor vandudskiftning, på grund af den stærke strøm 
i den snævre del af bæltet. Tværtimod er vandudskiftningen meget langsom, på 
grund af at strømmen vender og så kommer en stor del af det samme vand tilbage. 
 
Før gasledningen tages i brug vil den blive renset med kemikalier, som så bliver lukket  
ud i bæltet. Der vil gå lang tid før at disse kemikalier vil være væk. 
 
Alt i alt har man valgt en linjeføring, som både på kort og på lang sigt vil få meget 
uheldige og skadelige konsekvenser for dyrelivet og særligt marsvinene, som er en fredet 
dyreart.  
 
Naturstyrelsen har i 2005 lavet en Handlingsplan for beskyttelse af marsvin. Heri står 
følgende: 
 
Danmark bidrager gennem forskning og forvaltning til at gennemføre Habitatdirektivets 
målsætninger vedrørende marsvin, herunder at marsvin beskyttes mod forsætlige forstyrrelser 
i områder, som har særlig betydning for arten, samt mod forstyrrelse og beskadigelse eller 
ødelæggelse af yngle- og rasteområder. 
 
Denne påstand vil jeg mene, at Miljøstyrelsen i denne sag har mulighed for at bevise, at 
Danmark lever op til. Vi har i Danmark bidraget med fremragende forskning, men nu skal vi 
bruge forskningens resultater til at handle derefter. 
 
Det er uforståeligt, at man ikke har valgt en langt sydligere linjeføring, hvor der er mere 
hav og lidt bedre strømforhold. Ved for eksempel at lade gasledningen gå i vandet mellem 
Frydensborg og Skibelund på Jyllandssiden og krydse Bredningen for derefter at gå i land på 
Fyn i bunden af Tybrind Vig. 
 
Det ville være en meget bedre løsning for naturen og i særdeleshed for marsvinene. 
 
Med venlig hilsen 
Hans Møller Hansen 
Skrillinge Strand 102 
5500  Middelfart 
e-mail: githans@stofanet.dk 
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Til: Miljøstyrelsen   Til: Erhvervsstyrelsen 
      Haraldsgade 53         Langelinie Alle 17 
      2100  København Ø         2100  København Ø 
      MKV_BalticPipe@mst.dk          LPD_alticPipe@erst.dk 

 
 

Høringssvar vedr. linjeføringen af Baltic Pipe over Lillebælt 
 
Høringssvar fra: Beboergruppen på Skrillinge Strand, 5500 Middelfart 
Kontaktperson: Hans Frederik Møller Hansen – Skrillinge Strand 102 
    Email: githans@stofanet.dk – Tlf.: 4018 4910 

 
 
Problemer ved den valgte linjeføring: 
 

1. I anlægsperioden vil man reelt spærre for de to eneste transportveje, som 
marsvinene har, når de svømmer fra den nordlige del af Lillebælt til den sydlige del 
og omvendt. Det er i øvrigt på et tidspunkt, hvor marsvinene har unger, og de er 
som følge heraf endnu mere sårbare overfor støj og forstyrrelser end ellers.  
 
Vedhæftet som bilag er en uddybning af, hvordan marsvinene vil få svære 
levevilkår som direkte følge af gasledningens placering.  
 
Her opridses, hvordan forskning viser, at menneskeskabte forstyrrelser som denne 
forstyrrer, og i værste fald ødelægger marsvinenes levevilkår. Og hvordan dette 
overskrider danske love og EU-love for fredede og sjældne dyrearter. 
 
(Nedenstående fakta er hentet fra Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside) 
 
Marsvinene er en fredet dyreart og beskyttet af: 
 

• Habitatdirektivet bilag II og bilag IV, der forpligter EU’s medlemslande til at 
bevare udvalgte naturtyper og dyrearter, der er karakteristiske, sjældne eller 
truede i EU – herunder marsvinene. Læs mere her. 
 

• Bonn-konventionens liste II, der er en mellemstatslig traktat, som har til 
hensigt at bevare de vildtlevende dyrearter der til lands, på vandet eller i 
luften regelmæssigt krydser landegrænser. 
 
I denne har Danmark indgået ”Aftale om beskyttelse af småhvaler i 
Østersøen og Nordsøen – eller The Agreement on the Conservation of Small 
Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS)”. Læs mere her.  
 

• Lov om fredede dyrearter, der lyder: Mange dyr og planter findes i så få 
eller små bestande i Danmark, at de risikerer at blive udryddet her i landet. 
Derfor har vi fredet mange af dem. Det er med til at sikre, at de overlever og 
har det godt. Læs mere her. 
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• CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A, der ikke er relevant i 
nærværende høringssvar. 

 
Når disse direktiver og love overtrædes, så skyldes det, at marsvinet er et pattedyr, der er 
meget sårbar over for menneskelige forstyrrelser i deres habitat. Det har forskere vist i 
flere studier, for nyligt i dette studie: Ultra-High Foraging Rates og Harbor Porpoises make 
Them Vulnarable to Anthropogenic Disturbance, hvor forskere fra seks europæiske 
universiteter har fulgt marsvinene i Lillebælt med minicomputere tilkoblet på ryggen.  
 
Det har givet forskerne indsigt i marsvinenes biologi, og hvilken effekt menneskelig 
påvirkning har på dem.  
 
”Studiet viser, at marsvinet er nødt til at spise langt hyppigere, end vi havde en forestilling 
om. Det giver bekymringer for marsvinenes ve og vel i vores farvande i forhold til 
menneskeskabte forstyrrelser”, siger lektor ved Syddansk Universitet Magnus Wahlberg. 
Læs mere her. 
 
Studiet viser, at marsvinene spiser meget store mængder af småfisk for at holde deres 
spæklag tykt, så de kan holde varmen i det kolde hav. 
 
Når de er særligt udsatte i forbindelse med menneskeskabte forstyrrelser, så skyldes det, 
at marsvinene bruger ekkolokalisering til at jage føde - altså de bruger lyd til at sanse 
deres omgivelser og bytte. 
 
”Strategien med at jage mange små byttedyr efterlader kun en lille margin til at 
kompensere for mistede jagtmuligheder, og derfor er marsvinet særligt sårbart over for 
ændringer i havmiljøet”, siger Danuta Wisniewska post-doc ved Aarhus Universitet og 
medforfatter til studiet. Læs mere her. 
 
Studiet udpensler, at marsvinene er meget sårbare overfor forstyrrelser som støj fra både, 
boringer, boreplatforme m.m., fordi det svækker deres evne til at jage gennem 
ekkolokalisering. De er desuden særligt sårbare overfor forurening, klimaforandringer og 
lovændringer, som påvirker fiskebestandene, fordi de har brug for store mængder småfisk 
meget mere hyppigt end større hvalracer. Alle nævnte dele vil anlægsarbejdet forårsage. 
 
Uddrag fra studiet lyder: …selv et moderat niveau af menneskeskabt forstyrrelse i de 
travle, overfladiske farvande, de deler med mennesker, kan have alvorlige konsekvenser 
på individuel og flokniveau (oversat). Læs mere her. 
 
Hertil kommer, at marsvin er særligt følsomme over for forstyrrelser i parringsperioden, der 
finder sted i juli til august måned, og når de har unger. Marsvin kælver som regel i maj 
eller juni måned efter en drægtighedsperiode på omkring 11 måneder.  
 
Det vil sige, at nedlægningen af Baltic Pipe både vil risikere at forstyrre marsvinenes 
parringsperiode og med garanti vil forstyrre deres tid med nyfødte unger, hvis vi skal tro 
Energinets tidsplaner. Dette understreger nødvendigheden af at flytte gasledningens 
placering, så den ikke påvirker marsvinenes evne til at overleve og formere sig.   
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(Se bilag 1 for en uddybende beskrivelse af marsvinenes transportveje i området) 
 

2. Teknisk set har man valgt en besværlig løsning på grund af de meget specielle 
strømforhold, der er i Lillebælt - netop hvor man har lagt linjeføringen. Her er 
ydermere særlige bundforhold med store sten under det øverste bundlag. Dette vil 
gøre nedlægningen svær og konsekvenserne for omgivelserne større. 

 
3. I anlægsfasen vil sejlads med såvel lystfartøjer som erhvervsfartøjer blive negativt 

berørt. Herunder lukning af Gamborg Fjord i to måneder. 
 

4. I anlægsfasen vil såvel erhvervs- som fritidsfiskeri ikke være muligt, og der er ingen 
tvivl om, at fiskeriet vil være negativt berørt i en længere periode, måske år. Hvis 
det overhovedet vil forsætte som før. 

 
5. Der, hvor gasledningen skal gå i land på Fyn-siden ved Skrillinge Strand, vil det 

give meget store gener for de nærmeste beboere. Der vil i perioder blive meget 
store støjgener, måske endda sundhedsskadelige. Generne vil ligeledes berøre de 
nærtliggende boligområder.  
 

6. Der vil nødvendigvis blive en del kørsel med tunge køretøjer. Der må endvidere 
forudses sætningsskader på de nærmest liggende ejendomme, når man skal slå 
spunsvægge. Erfaringsgrundlaget for vibrationer ved spunsning i Lillebælts ler er 
ikke nærmere defineret, hvilket skaber usikkerhed og utryghed. 
 

7. Beboerne er desuden bekymrede for en lang periode med tung trafik med store 
lastbiler og anlægsmaskiner på tilgangsvejen Skrillinge Strand. Vejen er så smal at 
end ikke to almindelige biler kan passere hinanden. Der er ingen cykelsti eller 
fortov, der er en grøft på den ene side og et hegn på den anden. Derfor er vi 
beboere bekymrede for trafiksikkerheden, især for cyklende (vores børn især) samt 
de mange mennesker, der går på vejen til daglig. 

 
8. Golfbanen i Middelfart vil blive alvorlig berørt i hele anlægsperioden, også selvom 

man har lovet golfklubben, at arbejdet vil blive udført i lavsæsonen. Af de cirka tre 
millioner kroner, som man fornylig har brugt på en opdatering af banen, vil en del 
formentlig være spildt. 

 
9. Terrorsikringen af en gasledning af den projekterede størrelse er ikke mulig. Derfor 

vil et angreb på den landbaserede ledning, specielt i bynære områder, få 
katastrofale følger. 
 
Vedhæftet er pensioneret politiassistent Thue Christensens høringssvar omkring 
terrorrisiko (se bilag 3). 

 
Løsningsforslag: 
 
Den helt umiddelbare løsning på de nævnte problemer vil være at vælge en sydligere 
linjeføring i Lillebælt. 
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Skulle der peges på en løsning, kunne det være fra området mellem Frydensborg og 
Skibelund på Jyllandssiden tværs over Bredningen nord for Brandsø og i land på Fyn-
siden i bunden af Tybrind Vig. Andre sydligere linjeføringer er ligeledes mulige. 
  

1. Det vil være en betydelig lettelse for marsvinene, som så fortsat ville kunne 
svømme ind i Gamborg Fjord. De vil formentlig måske også i perioder kunne 
passere anlægsområdet. 
 
Man vil kunne overholde fredningen af marsvinet, Bonn-konventionens liste II om 
beskyttelse af småhvaler og Habitatdirektivet bilag II og bilag IV, der pålægger 
Danmark at bevare og beskytte natur med særlig betydning for fredede dyrearter. 

  
2. Der kan ikke være tvivl om, at en sydligere linjeføring vil være en teknisk nemmere 

løsning. Alene det forhold, at man slipper for de meget koncentrerede strømforhold 
ved den nuværende linjeføring. 

 
3. En sydligere linjeføring vil ikke give så store ulemper for sejlads og fiskeri. 

 
4. De berørte beboere ved Skrillinge Strand, samt beboerne i de nærliggende 

bebyggelser vil slippe for de ulemper, som den nuværende linjeføring vil påføre 
dem. En sydligere linjeføring vil ikke nødvendigvis berøre byområder. 

 
5. Golfbanen i Middelfart går fri. 

 
6. Hvad angår terrorsikringen, så minimerer man risikoen, når man kommer længere 

væk fra større boligområder. 
 
Afslutningsvis skal det anføres, at der i Middelfart Kommune er registreret fire 
kystkulturområder, som er vurderet særligt bevaringsværdige. Et af disse er Skrillinge 
Strand, som med den foreliggende linjeføring vil blive væsentlig påvirket, i værste fald helt 
ødelagt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Husstandene 60 – 102 på Skrillinge Strand  



From:                                 Heidi og Frank
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 22:17:00 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             "Baltic Pipe"
Importance:                     Normal

Høringssvar vedrørende Baltic Pipe

Med henvisning til jeres planer om at ligge Baltic Pipe gasledningen på vores ejendom

Vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke vil have en gasledning på vores jord. Da vi mener, det vil 
skade vore forsatte udvikling af vores ejendom. Vi kan ikke plante den skov, som vi havde til 
hensigt at opføre, da gasledningen lægger beslag på et for stor areal i forhold til dette. 

Vi vil også gøre opmærksom på, at der ligger en lokalplan for området, der giver mulighed for 
Erhverv og industri. 

Hvis Baltic Pipe mod vores vilje, bliver placeret på vores jord, vil det begrænse vores muligheder 
for at sælge til dette. Vores jord vil være bundet til Evig landbrug. Vel og mærket et dårligere 
landbrug end det vi har nu, Det vil ikke kun gå ud over de dræn der bliver gravet op men, alle vores 
dræn vil blive trykker af de store tons tunge maskiner der vil køre på vores mark. Jorden vil blive 
trykket i det brede arbejdsbælte med struktur forandringer til følge i rigtig mange år frem i tiden.

Med placeringen 1 meter under jordoverflade vil gasledningen komme i strid med både nuværende 
og fremtidige dræn. Vores nuværende dræn ligger 1meter og 30 cm under jorden, dermed vil 
gasledningen afskære det videre afløb. Fremtidige dræn skal lægges i minimum 1meter og 50 cm 
for at tage højde for større vandmængder og større maskiner.

Slagelse er en by i udvikling og den vokser i støt og roligt. Det samme gør sig gældende for vores 
naboby Slotsbjergby. Som er tæt på at blive opslugt af Slagelse. Selvom der på nuværende 
tidspunkt er et par kilometer til Slotsbjergby. Ved vi at der er konkrete udstykningsplaner der ligger 
i vores retning. Der skal ikke mange udstykninger til, før at vi vil blive en del af Slotsbjergby. Med 
den nuværende placering af Baltic pipe, vil vi blive afskåret for at en gang ude i fremtiden at 
udstykke vores jorde til parceller og dermed blive en del af en by's naturlig udvikling. Hvilket igen 
vil give os et massivt værditab til følge.

Endvidere vil en placering af Baltic Pipe forringe vores ejendom værdi væsentligt. Et værditab som 
ligeledes vil følge os i al fremtid

I vores daglige virke driver vi en transport virksomhed fra vores adresse, med placeringen af 
gasledningen. Vil det påvirke vores muligheder for at komme til og fra vores ejendom med lasbiler 
flere gange om dagen. I anlægs perioden da vores adgangsvej vil blive gravet op og over. Vi kan 
ikke bare parker lastbilen et andet sted og vi mener ikke man garantere tilstrækkelig overfor os at vi 
vil kunne komme frem og tilbage til vores ejendom.

Vi er meget utrygge ved udsigten til en gasledning der går blot 70 meter fra vores hus.



På matriklen 13G Skørpinge sogn står der et fredet kors. I følge oversigten vil gasledningen gå lige 
igennem dette fredet kors. Korset har frednings nr. 362220 og et sted og lokalitetsnr.040414-40

Om dette fredet fortidsminde står der følgende:

 

Administrative 
oplysninger 

Ansvarligt 
museum 
Museum 
Vestsjælland

Kommune 
Slagelse 

Sted- og 
lokalitetsnr. 
040414-40 

Fredningsnr. 
362220 

Fredningsstatus 
Fredet 1937 eller 
senere 
Printvenlig side

 

Gå til kort Ruteplanlægger
 
Anlæg og datering  (1)

Kors, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst

Trækors Et ca. 2 m højt trækors. Korset står ca. 1 km sydøst for Sludstrup kirke, ca. 10 m 
vest for landevejen mellem Slagelse og Flakkebjerg. Dette mindesmærke må ikke 
fjernes, flyttes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved behugning, 
bemaling eller behandling med ætsende materialer. Evt. fornyelse af korset må kun 
finde sted efter samråd med Nationalmuseet.
 
Undersøgelsehistorie  (3) 
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter

Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trækors. 1,8 x 1,1 x 0,1 m Det vender Ø-V og har indtappede tværbjælker 
fæstnede med jernskruer. De 2 arme og den lodrette stolpe er afsluttede i 
udskårne knopper. Ubehandlet egetræ. Bjælketykkelse ca. 12 x 8 cm. Der 
ligger 1 marksten ved fod mod V og indtil ca. 1,5 m fra foden mod V anes 
en flad Tilfældighed/lågsten fra grav ?? Denne sten ubehandlet, ujævn 
overflade. Korset står lidt skævt for vejen mod Ø i et forholdsvis jævnt 
åbent landskab. Omtrent 10 m fra landevej, ret trafikeret, mulighed for 
parkering af 1 bil på grusede ramper til marker. SE tegning.. ** 
Seværdighedsforklaring ** Trækors i åbent landskab, ved landevej.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kors

Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

 
Litteraturhenvisninger  (0) 

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/190307/Udskriv/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort?bbox=647739.047390957,6132663.4723464,654419.047390957,6139343.4723464&point=651079.047390957,6136003.4723464
http://www.krak.dk/query?what=route&addr2=%7CSk%C3%B8rpinge%7C%7C11.3826247756947%7C55.3471119512046&addr1=%7C%7C%7C%7C
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/190307/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/190307/


 

Vi er stadig af den overbevisning at det vil være både mere sikkert og på længere sigt billigere at 
lægge Baltic Pipe i havet. Vi kan ikke se der er taget højde for den dybere dræning der er på 
Sjælland og de uoprettelige skader landbruget langs gasledningen vil lide langt ud i fremtiden

 

 

 

Tilføjelser kan komme senere

 

Med Venlig Hilsen

Heidi og Frank Nielsen

Slagelsevej 33

4200 Slagelse

frankenfeld@mail.dk

tlf. nr. 2125 0764

 

 
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/190307/
mailto:frankenfeld@mail.dk
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From:                                 Helle Demsgård
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 14:30:10 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høring

Til rette vedkommende
 
Med venlig hilsen
 
Helle Demsgård
info@opholdssted-skovbogaard.dk
Hovednummer. 55 56 42 96
 



Opholdsstedet Skovbogaard
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Tågeskov Overdrev 24 - 4733 Tappernøje
Telefon: 55 56 42 96 - Telefax: 55 56 46 36
E-mail: info@opholdssted-skovbogaard.dk

www.opholdssted-skovbogaard.dk

10.04.2019

 Høringssvar ang. Baltic Pibe

Udover at vi generelt er modstandere af et gas projekt igennem Danmark, så er vi deciderede 
bekymrede for, hvad det gør ved vores opholdssted / hjem til 10 – 12 børn samt vores arbejdsplads.

1) Som nævnt ved sidste høring samt ved begge møder i Arenaen, så er vi normeret til mellem 
10 og 12 børn og unge mellem 6 – 22 år som skal færdes på cykel til Everdrup /Brøderup 
samt til Hovedvejen til skole / arbejde og fritidsaktiviteter flere gange dagligt. De cykler alle 
sammen til skole.
Selv om der blev lavet en støttevej ved siden af Tågeskov / Hestehavevej, så ville det være 
farligt for vores børn, der skal krydse Tågeskovvejen for at komme sydover særligt i hele 
anlægsfasen af kompressor stationen.

2) Udover vores børn bor der yderligere 4 børn, der på Tågeskov Overdrev 12A, der cykler til 
skole.

Derfor vil det være af afgørende betydning, at der bliver primær adgang til den 
frygtede kompressorstation direkte fra Rønnedevej og ikke fra Hestehavevej.

Vi mener at skolebørnenes sikkerhed er vigtigere end hensynet til Krobækken.

Vores små veje er smalle og er i forvejen belastet af snefygning langs motorvejen om 
vinteren og af den privat ejede og vedligeholdte ”Fedtebakken,”( det nordligste af Tågeskov 
Overdrev), som der ikke kan køres på om vinteren. Derfor er redningsvejene hertil særligt 
udsatte og der er 20 min. til nærmeste redningsstation.

3) I stedet for et bælte af træer rundt om kompressorstationen vil vi bede om, at I tilplanter hele 
området op til Hestehavevej, for dermed at gøre det mindre skæmmende for os som naboer.

Slutteligt håber vi inderligt, at Baltic Pipe slet ikke gennemføres, da vi slet ikke anser det 
klimaforsvarligt.

            Med venlig hilsen

Helle Demsgård
Leder



From:                                 Helle Demsgård
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 16:29:55 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe

 
 
Med venlig hilsen
 
Fonden Skovbogaard
info@opholdssted-skovbogaard.dk
Hovednummer. 55 56 42 96
 



 Høringssvar ang. Baltic Pipe

11.04.2019

Udover at vi generelt er modstandere af et gas projekt igennem Danmark, så er vi deciderede bekymrede 
for, hvad det gør ved vores opholdssted / hjem til 10 – 12 børn samt opholdsstedets overlevelse for sårbare 
og udsatte børn og unge. Forældrene til de tvangsanbragte børn har allerede nu udråbt 
kompressonstationen som terrormål.

Vi er meget bekymrede for skolevejen. Som nævnt ved sidste høring samt ved begge møder i Arenaen, så 
er vi normeret til mellem 10 og 12 børn og unge mellem 6 – 22 år som skal færdes på cykel til Everdrup 
/Brøderup samt til Hovedvejen til skole / arbejde og fritidsaktiviteter flere gange dagligt. De cykler alle 
sammen til skole.

Selv om der blev lavet en støttevej ved siden af Tågeskov / Hestehavevej, så ville det stadig være farligt for 
vores børn, der skal krydse Tågeskovvejen for at komme sydover særligt i hele anlægsfasen af kompressor 
stationen.

Udover vores børn bor der yderligere 4 børn, der på Tågeskov Overdrev 12A, der cykler til skole.

Derfor vil det være af afgørende betydning, at der bliver primær adgang til den frygtede kompressorstation 
direkte fra Rønnedevej og ikke fra Hestehavevej.

Vi mener at skolebørnenes sikkerhed er vigtigere end hensynet til Krobækken.

I stedet for et bælte af træer rundt om kompressorstationen vil vi bede om, at I tilplanter hele området op 
til Hestehavevej, for dermed at gøre det mindre skæmmende for os som naboer.

Vores små veje er smalle og er i forvejen belastet af snefygning langs motorvejen om vinteren og af den 
privat ejede og vedligeholdte ”Fedtebakken,”( det nordligste af Tågeskov Overdrev), som der ikke kan køres 
på om vinteren. Derfor er redningsvejene hertil særligt udsatte og der er 20 min. til nærmeste 
redningsstation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Fonden Skovbogaard cvr. Nr. 17743171

Inge Lise Riishede

Volle Paridon

Anita Pedersen

Gunnar Møller

Charlotte Nielsen





From:                                 Helle Hartmann Jensen
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 21:20:02 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høring

Min grund ligger op til en mark, hvor gasledningen er projekteret til at ligge, og hele min grund 
kommer til at ligge indenfor sikkerhedszonen. Jeg kan forstå, at der vil komme til at være nogle 
begrænsninger på, hvad og hvordan vi kan disponere over vores grund med hensyn til ny- og 
ombygning, udstykning mv. Og at Energinet nu skal høres, hvis vi ønsker at gøre noget på vores 
grund. Ud over de umiddelbare ulemper vil dette unægteligt nedbringe ejendomsværdien den dag, 
vi ønsker at sælge vores hus. Hvordan vil vi blive kompenseret for dette? 

Jeg er ikke selv landmand, men jeg kan forstå, at gasledningen vil forringe muligheden for at dyrke 
jorden og påvirke de dræn, der ligger i markerne, da ledningen åbenbart partout skal ligge lige i 
drænhøjden. Har I overvejet at grave dybere for ikke at genere lodsejere og deres naboer, som 
uvægerligt vil blive påvirket af dårligt fungerende dræn? 

Jeg kan forstå, at det vil være for dyrt at lægge ledningen uden om land og placere den til havs, men 
er der i den beregning taget hensyn til en retfærdig og korrekt erstatning til de berørte, en eventuel 
dybere og dermed dyrere gravehøjde for at imødegå efterfølgende drænproblemer samt rimelige og 
retfærdige erstatninger til alle de lodsejere, der ligger inden for sikkerhedszonen? 

Her i området kommer ledningen til at pløje tværs igennem et naturskønt område med masser af 
vilde dyr, fortidsminder, åer, veje, marker, og alene anlægsarbejdet vil forstyrre freden og 
hverdagen i kæmpestore dele af hele landet. Er det virkelig det værd? Jeg kan forstå, at det vil 
fremme distributionen af gas fra Norge til Polen, som man så HÅBER vil gå fra kulenergi til gas. Så 
vidt jeg kan forstå, foreligger der ikke engang nogen aftale med Polen om, at de skal overgå til gas, 
og hele projektet bygger dermed på forhåbninger og luftkasteller. 

Jeg forstår heller ikke, hvorfor man vælger at satse på gas og ikke en mere bæredygtig energiform 
som fx sol eller vind. Hvem ved, hvor længe gasreserverne varer ved? Og om ikke polakkerne i 
virkeligheden er mere interesserede i bæredygtig energi, hvis de endelig skal skifte væk fra gas?

Er det virkelig det værd at pløje sig tværs igennem hele Danmark, forstyrre hundredetusinder af 
mennesker, gøre dem usikre på deres ejendom og levebrød og ødelægge naturen og økosystemer for 
potentielt at få en smule billigere gas, en energiform, der ikke engang er fremtidssikret? I mine øjne 
er det her projekt fuldstændig håbløst og uigennemtænkt. Jeg håber på det bedste resultat, men 
frygter det værste. 



From:                                 Helle-Sofie
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 21:55:07 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             bemærkninger til vurdering af miljøpåvirkninger omkring Baltic Pipe projektet

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
Kbh
Hermed bemærkninger til vurdering af miljøpåvirkninger omkring Baltic Pipe projektets kompressorstation.
Det er på ingen måde ønskeligt, at støtte dette projekt, som modgår planerne om at sænke den klimatiske 
forurening. En investering i andre energikilder og udbygning af disse muligheder i Polen, ville være en langt 
bedre og mere fornuftig investering i verdens fremtid. 
Tryghed og sikkerhed - adgangsveje
Adgangsvejen til kompressorstationen, kræver skærpet opmærksomhed på vej- og vejrforhold. Således at der 
bliver plads til og giver mulighed for hurtige kørselsforhold til beredskabet ved udrykninger og samtidig 
sikre den bløde trafik i området, også under et evt byggeri. En etablering direkte til Rønnedevejen vil være 
mest hensigtsmæssig i den daglige trafik, både under og efter etableringen af stationen. 
Tryghed og sikkerhed - fare for ulykker og terror
Projektet er geopolitisk og området bliver dermed et direkte terrormål, hvor flere lande kan rammes. Med 
store gasrør over de lange strækninger, er der en øget sandsynlighed for brand- og eksplosionsfare. Vi har 
alle krav på at vide, hvordan kompressorstationen og rørene er sikret og hvor hurtig og hvor langt en 
eksplosionsbrand kan når, før man kan nå at lukke for gastilførslen. Er der sikkerhedsventiler på rørene, som 
lukker ved rystelser?
I militæret er det påkrævet, at der bygges en jordvold rundt om ammunitionslageret, så trykket fra en evt. 
eksplosion går op istedet for langs jorden. En sådan løsning vil være ønskelig, ved gennemførslen af 
kompressorstationen. 
Jordvold og plantebælte
Jordvolde rundt om kompressorstationen vil kunne modvirke støjgener, mindske de nærliggende støjgener 
ved driften, og skjule de grimme bygninger bedre. 
Der vil være brug for stedesegrøn beplantning, i plantebæltet omkring kompressoren, for at sikre en god 
tæthed i vinterhalvåret. Selvfølgelig er det også ønskeligt, at der i plantebæltet, sørges for en god 
biodiversitet som sikre overlevelse for områdets naturlige og sjældne dyreliv. Det er ønskeligt at det 
planlagte plantebælte øges fra 15m til 30m.
Støjniveau.
For at sikre at støjniveauet under driften på stationen, holdes indenfor de gældende regler, er en 
kontrolmåling anbefalelsesværdig, i modsætning til beregninger alene.
Byggeprojektet
Det er uoverskueligt, hvordan selve byggeperioden vil påvirke vores dagligdag, og hvordan det tunge 
materiel på de lokale veje vil belaste miljø og vejnet. Det skal betænkes, hvordan problematikker og skader i 
perioden løses: hvilke gener der er, hvordan det løses, af hvem og hvornår. Så lokalbefolkningen får færrest 
gener under anlægsarbejdet. Et udvalg med kontakt i og til lokalbefolkningen er nødvendigt. Hvem har de 
økonomiske udgifter ved renovering under og efter anlægsarbejdet? 
Mvh 
Helle-Sofie Fussinger
Tværvej 5 Everdrup
4733 Tappernøje
Sendt fra min iPad



From:                                 kathrinelyst@mail.dk
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 18:04:11 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      brichr;kathrinelyst@mail.dk
Subject:                             Baltic Pipe

Hej 

Venligst se vedhæftet fil vedr. Baltic Pipe

Mvh Henriette Dyre og Brian Niemann Christensen
Kathrinelyst Overnatning
Østre Hougvej 150, 5500 Middelfart



Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø    Middelfart d. 11/04-2019 

 

Bemærkninger og mening vedr. Baltic Pipe omkring Middelfart land 

Vi følger aktivt med i projektet Baltic Pipe, da vi bor og har en ejendom, hvor man påtænker at 

linjeføre gasledningen til Polen. Vi bor på Kathrinelyst Østre Hougvej 150, 5500 Middelfart. 

Vores ejendom er en gl. gård fra ca. år 1869,med en lang gammel træalle i Bornholmsk Røn, vi 

driver bed and breakfast, gården har været i flere generations eje og vi har forpagtet vores jord ud. 

Vi har tidligere været berørt af Energinets projekter, da vi har haft 2 store el master stående på vores 

jord, dette projekt var et forskønnelses projekt og gav mening for os og området. Vi syntes det er 

ærgerligt at den danske regering giver grønt lys til dette, at de ikke tænker på at om måske 20-30 år 

så bruger man ikke gas mere som opvarmning. Danmark er førende på alternativ energi. 

Nu skal vi så berøres igen, det giver os nogle spekulationer som bl.a. er vedr. linjeføringen af 

gaslinjen, oplag-/arbejdspladser m.m. 

 

Oplag-/arbejdsplads 

Der er tegnet af på kortet at der skal være oplag og arbejdsplads, på noget af vores jord, det giver 

genere for vores forpagter, ved godt der vil blive erstatninger til forpagter og os som lodsejere, men 

det er jo i beløb som ikke kan opveje de skader og genere der vil blive, der vil også blive struktur 

skader, samt dræn der skal genetableres.  

 

Forventet linjeføring  

Som det ser ud pt. vil man lægge gasledningen parallel med el-ledningen, da kommer vores 

spekulation omkring vores over 100 år gammel træ alle i Bornholmsk Røn, den er gårdens varetegn, 

vi kan se fra det tidligere projekt hvor Energinet skød rørende ned under vores vej/alle, at træerne 

deromkring har taget skade og nu ved vi ikke om man påtænker igen at skyde rørende under 

vejen/allen eller der skal fældes træer, så der vil komme til at mangle træer, da man jo ikke må 

plante oven på linjen. Gasledningen skal jo noget længere ned i jorden end el ledningen kom. Det er 

også en linjeføring som er på den side af vores gård, hvor man kunne tænke sig at med tiden, ville 

der måske blive muligheder for at lave byggegrunde.  

 

 

 

 



 

Det er også på den side af gården al vores vand, el, it , bliver ført op til gården, så der er mange 

ledninger af forskellige art der skal passes på. 

 

Derfor har vi fore slag til en ny linjeføring, vi vedhæfter udsnit af Energinets webkort, hvorpå vi har 

tegnet forslag til en anden linjeføring. Vi ved godt at vi bor ved Natura2000, men man hører også 

om at der gives dispensationer i nogle af områderne, dette kunne måske også være muligt i vores, 

alt afhængig af hvor stort et område der vil blive berørt, hvis det giver en bedre løsning for 

linjeføringen af gasledningen. Vi ved godt at når der skal arbejdes i vand, så bliver sådan et projekt 

dyrere, men hvis det i sidste ende vil berør lodsejere og andre mindre, så burde man kigge på 

vandvejen.  

 

Fore slag til ny linjeføring nr.1. 

Denne linjeføring tager også hensyn til bl.a Allan Buch firma som fisker og  golfbanen Lillebælt, 

vores indkørsel, træalle vil ikke blive berørt og andre ledningsforhold. 

 

 

Foreslag til linjeføring nr.2 

Denne linjeføring vil ikke berør nær så mange lodsejere.  

 



 

Man kunne også lade ledningen følge hele vestkysten ned til grænsen og gå ind gennem landet hvor 

Danmark er smallest, for derefter at fortsætte til lands eller vand mod Polen.  

 

Som udgang punkt så er vi imod hele projektet, da der findes alternative energi løsninger for Polen, 

som er mere energi venlige ( varmepumper, jordvarme som er mere co2 neutrale-vedvarende 

energi) disse energi kilder er co2 neutrale. 

I Danmark er vi foran på klimaprodukter, derfor kunne vi jo hjælpe Polen med tilsvarende energi. 

Dette ville hjælpe både Polen og Danmark fremadrettet. 

Håber i vil tage dette skriv seriøst, vi er en lille brik i et stort spil og vi er forskellige lodsejere, med 

hver vores udfordringer. Kontakt os venligst hvis der skulle være spørgsmål til vores indlæg. 

 

Med Venlig Hilsen 

Henriette Dyre og Brian Niemann Christensen 

Kathrinelyst Overnatning 

Østre Hougvej 150,5500 Middelfart 

Mobil: 27696267 el. 20163111 

 



 

 



From:                                 Holmegaard Godskontor
Sent:                                  Tue, 2 Apr 2019 13:03:14 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;XOMC@energinet.dk
Subject:                             Baltic Pipe – 2. offentlighedsfase

Kære Ole Michaelsen
 
Tak for din mail af 26. marts 2019, hvor du bekræfter, at Baltic Pipe projektet ikke vil gøre brug af det 
arbejdsareal, der er vist på vedhæftede kortudsnit. 
 
På arealet tilhørende Holmegaard, der er vist på samme kortudsnit (markeret med blå skravering), vil vi 
gerne appellere til, at gasledningen bliver lagt dybere i jorden end de planlagte 140 cm, idet det er et 
kuperet areal, hvor en del af vores dræn og drænvand løber på tværs af gasledningens trace, hvorfor det vil 
være ønskeligt at få lagt gasledningen dybere, gerne 180 cm. ned i jorden, således at vandet kan løbe 
uforstyrret i drænrørene over gasledningen. Endvidere er der på arealet planlagt en solcellepark, hvor de 
metalstolper, som panelerne hviler på, rammes ca. 140 cm ned i jorden. 
 
Såfremt I har behov for det, fremviser vi gerne drænenes placering i terrænet. 
 
Vi ser frem til at høre jeres bemærkninger.
 

Med venlig hilsen
 
Christian D. Lassen
Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser
Holmegaardsvej 71
DK-4684 Holmegaard
Tlf.: +45 55 54 81 31
Mobil: +45 40 15 90 31
E-mail: cdl@holmegaardgods.dk eller 
godskontor@holmegaardgods.dk
www.holmegaardgods.dk
 

 
 

mailto:cdl@holmegaardgods.dk
mailto:godskontor@holmegaardgods.dk
http://www.holmegaardgods.dk/




From:                                 Ingo Jensen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 09:32:02 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Katrine Wied Christensen;Michael Scheer;Hanne Posborg Brandt;Claus 
Sørensen;Birgitte Lind
Subject:                             SV: Baltic Pipe er i offentlig høring

Til Energistyrelsen
 
Svar på høring vedr. miljøkonsekvensrapporten mv. for naturgasrørlednings-projektet Baltic Pipe.
 
Til de dele af projektet, der vedrører landjorden, har Arbejdstilsynet følgende bemærkninger:
 
- Pkt. 3.1.3.2 Grundlaget for dimensionering af gasrørledning, side 28
 
I forhold til overholdelsen af mindsteafstand fra transmissions- og fordelingsledninger til 
bygninger skal Arbejdstilsynet bemærke, at betegnelsen "varigt ophold" ikke indgår i 
Arbejdstilsynets regler, og at vurderingen af, om opholdet er varigt, ikke indgår som en del af 
beregningen. 
 
Arbejdstilsynet skal hertil bemærke, at de oplysninger, der gives om Arbejdstilsynets regler til 
beregning af minimumsafstanden til bygninger, ikke er korrekte. 
 
Afstanden mellem transmissions- og fordelingsledninger og bygninger, beregnet til ophold for 
mennesker, bør være så stor som muligt, og afvigelse fra nedenstående beregnede 
minimumsafstand bør kun ske i undtagelsestilfælde. Minimumsafstand mellem transmissions- og 
fordelingsledningers centerlinje og ovennævnte bygninger beregnes ved formlen:
 
A = 1,5 x D x P x F hvor
 
A = minimumsafstand til bygningen (meter)
D = udvendig rørdiameter (meter)
P = ledningens beregningstryk (bar)
F = den anvendte design factor, som minimum den i GPTC-Guiden § 192.111 anførte.
 
Der er givet vejledning om Arbejdstilsynets krav til beregning af minimumsafstanden til bygninger 
side 6-7 i At-vejledning F.0.1 om naturgasanlæg - Vejledning om konstruktion, fremstilling, 
vedligeholdelse og drift af naturgasanlæg som tillæg til GPTC-Guide for Gas Transmission and 
Distribution Piping Systems, 1998 (https://amid.dk/media/2816/naturgasanlaeg-f-0-1.pdf). 
 
- Pkt. 3.2 Gasrørledningsanlæg, side 30
 
Arbejdstilsynet skal bemærke, at Arbejdstilsynets krav til afstanden mellem gasrørledninger og 
krydsende eksisterende rør og ledninger er

https://amid.dk/media/2816/naturgasanlaeg-f-0-1.pdf


0,5 m ved krydsning mellem fjernvarmeledninger og metalliske gasrør og 0,5 m ved krydsning til 
brønde og andre lignende konstruktioner.
 
- Pkt. 3.2.3 Gasrørledning og ventilstationer i drift, side 58
 
Arbejdstilsynet skal bemærke, at det ikke er helt korrekt, at der i Danmark ikke kan gives 
eksempler på gasrør, der er blevet ødelagt i sådan en grad, at der er sket gasudslip. Der er sket 
gasudslip i forbindelse med overgravninger.
 
- Pkt. 7.5 Sikkerhed og tryghed, side 190
 
Arbejdstilsynet skal bemærke, at det ikke er helt korrekt, at der siden det danske 
gastransmissionsnet blev lagt i 1980’erne aldrig har været udslip, brandulykker eller lignende. Der 
er sket gasudslip i forbindelse med overgravninger.
 
Det skal bemærkes, at Arbejdstilsynet ikke som sådan har indflydelse på placeringen af gasanlæg, 
men Arbejdstilsynet fastsætter krav til bl.a. afstanden fra gasanlæg til bygninger m.m.
 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger er givet på grundlag af oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten, 
og det skal bemærkes, at kommende beslutninger vedr. projektets design og tekniske grundlag 
mv., vil kunne resultere i yderligere bemærkninger fra Arbejdstilsynet.
 
 
Venlig hilsen
 
Ingo Jensen
Fuldmægtig
T 72 20 86 22  |  inj@at.dk
 
 
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk
 
Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority 
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk
 
 
 
Fra: Anne Vibe Termandsen 
Sendt: 15. februar 2019 15:20
Til: Stig Prüssing (FST); Torben Malm; Dragan Milinkovic; Jan Gabrielsen; VFK-M-MSP311@mil.dk; 
VFK-M-CHMSP3@mil.dk; Flemming Sparre Sørensen; Jens-Christian Hedegaard Holm; Lars Lund 

mailto:inj@at.dk
mailto:at@at.dk
http://www.at.dk/
mailto:at@at.dk
http://www.at.dk/


Sørensen; Jes Carstens; lerasm@um.dk; Laura Storm Henriksen; VFK-M-MSP323@mil.dk; MTJ-
CH@mil.dk; Thomas Larsen; Rune Carbuhn Andersen; Bruno.Haelg@nord-stream.com; 
Samira.KieferAndersson@nord-stream2.com; Claus Sørensen; Birgitte Lind; Dana Marilena 
Østergaard; annkly@erst.dk; Jeppe Hjelmsted Floor; Mette West-Petersen
Cc: Katja Scharmann; Per Stokholm; Søren Keller; Chris Nowak
Emne: Baltic Pipe er i offentlig høring 
 
Kære Alle
 
Baltic Pipe er nu sendt i 8 ugers offentlig høring. 
 
Information om projektet, herunder miljøkonsekvensrapporten kan bl.a. ses på Energistyrelsen 
hjemmeside:  https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk 
 
Der er frist for bemærkninger til projektet den 12. april 2019. Evt. Høringssvar bedes sendt til 
MKV_BalticPipe@mst.dk 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Anne Vibe Termandsen 
Specialkonsulent / Special Advisor 
Center for undergrund og beredskab / Centre for Underground Resources and Risk Preparedness 
Mobil / Cell    +45 33 92 75 70 
E-mail  avt@ens.dk
 
 
 
 
 
 

https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk
mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk


From:                                 Ivan Reedtz-Thott
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 08:59:23 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar Baltic Pipe

I fortsættelse af min indsigelse af 22-01-2018 og 05-07-18 skal jeg hermed endnu en gang gøre indsigelse mod projektet 
som helhed. Projektområdet er placeret tæt på Strandegård landbrug og bolig. Envidere er området placeret tæt på 
matriklen 1c, hvor der ligger et sommerhus, derudover ligger der endnu et sommerhus på matriklen 1a tæt på områdets 
sydvestlig grænse. 

Jeg mener linjeføringen giver risikoen for person, husdyr og materiel skade i tilfælde af uheld eller andre utilsigtede 
hændelser. Derudover frygter jeg langvarige gener af projektet i byggefasen. 

Samlet set vil jeg gøre indsigelse mod projektet som helhed på min ejendom, da det uanset linjeføringen vil reducere 
ejendomsværdien betragteligt og betyder store gener for min virksomhed og privatbolig i anlægsfasen.

Strandegård består af 1300 ha land- og skovbrug, heraf 1100 ha i et sammenhængende areal med Strandegård 
hovedgård ( matriklnr 1a) som geografisk centrum. 
Det forventes at ejendommens værdiansættelse hos bank og realkredit vil blive reduceret betydeligt, hvis projektet 
bliver realiseret. Herved ændres min belåningsgrad, og jeg vil sandsynligvis blive pålagt at indfri en del af den belåning 
jeg har på nuværende tidspunkt. 
I en eventuel salgssituation vil en køber af en ejendom i denne størrelse, sandsynligvis forlange en betragtelig rabat på 
grund af de risici, ulemper og rådighedsbegrænsninger projektet påfører den samlede ejendom. 

Udover de sikkerheds- driftsmæssige og økonomiske risici og ulemper ledningsføringen forårsager på land, er der 
betydelig risiko for at kysten og stranden langs Strandegård og Feddet vil ændres som konsekvens af projektet. Jeg har 
svært ved at forestille mig at et projekt af denne størrelse ikke vil påvirke kysten og stranden både på østlig og vestlig 
side af projektområdet. På Feddet driver jeg Feddet Strand Camping og Feriepark og jeg ønsker derfor garanti for at 
strandens bredde og udstrækning langs Feddet, sydøst for projektområdet, ikke ændres negativet i og efter 
projektperioden. 

Samlet set anser jeg Baltic Pipe projektet som en væsentlig trussel for driften og værdien af min virksomhed. Jeg vil 
derfor, såfremt projektet bliver en realitet, forbeholde mig ret til at kræve en rimelig kompensation for de risici, skader, 
ulemper og værditab som projektet vil påføre mig også udover den almindelige taksation som anvendes ved statens 
ekspropriationer. 

Med venlig hilsen  

Ivan Reedtz-Thott
St. Elmuevej 2
DK 4640 Faxe

M +45 4034 5601

www.feddet.dk
www.strandegaard.dk
www.feddetcamping.dk

http://www.feddet.dk/
http://www.strandegaard.dk/
http://www.feddetcamping.dk/


From:                                 Ivar Torndahl
Sent:                                  Sun, 31 Mar 2019 08:36:41 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Skuffet over medarbejder i Baltic Pipe

 
Vedr. Rolles Møllevej 26 6640 Lunderskov
 
Den 4 april 2019 var jeg til et orienterings møde på Pulzion i Kolding.
På dette møde var jeg i samtale med en ældre herre i en grønlig jakke. Han lovede at undersøge et par 
spørgsmål, jeg havde. Jeg fik desværre ikke hans navn. Han lovede mig at ringe tilbage, men jeg har endnu 
intet hørt.
Medarbejderen ville også undersøge tykkelsen på rørledningen. Han sagde, at der er forskellige tykkelser, 
og at det kunne have indflydelse på bygge afstand
Vi ejer et jordstykke som ligger inden for 200 meters zonen.
På jordstykket er opført et maskinhus. Vi drømmer om på sigt at få dispensation til opførelse at en privat 
bolig.
SPØRGSMÅLET ER SÅ OM 200 METTERS GRÆNSEN, SPÆNDER BEN FOR DETTE ØNSKE?
Vi forestiller os, at bygningen skal placeres i området hvor maskinhuset ligger.
Jeg spurgte også medarbejderen om, hvorfor man ikke kunne følge den nuværende Linjeføring fra Egtved til 
Fyn. Det kunne være som en ekstra rørledning ved siden af den nuværende, eller en udskiftning til en større 
rørføring. Han svarede, at der boede for mange mennesker i Fredericia/ Middelfart området for tæt på 
rørføringen. 
VIL DET SIGE DER ER EN FARE VED AT BO TÆT PÅ EN SÅDAN GASLEDNING?
ER MENNESKERNE I EKS. LUNDERSKOV MINDRE VÆR END DEM I EKS. FREDERICIA/ MIDDELFART? 
 
Venlig hilsen
Ivar Torndahl
Skellet 11 
6000 Kolding
Tlf. 26442313



From:                                 Jacob Engell Weber
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:14:35 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             j.nr. 27562 - Deres j.nr. MST-531-00003 Baltic Pipe

Vedhæftet fremsendes indsigelser på vegne Gårdejer Jørgen Damgaard Sørensen.
 

Med venlig hilsen 
Jacob Engell Weber 
Advokat 

Direkte +45 5786 5308 
Telefon +45 5786 5000 
CVR-nr. DK 3377 5369 
Fulbyvej 15, DK-4180 Sorø 
www.plexus-advokater.dk 

______________________ 

______________________ 

http://www.plexus-advokater.dk/


Plexus Advokater ApS           Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

Cvr.nr. 33 77 53 69              T 57 86 50 00  F 57 86 54 55 

Bank, Nordea                       Reg.: 2520 konto: 0758582809  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne Gårdejer Jørgen Damgaard Sørensen skal jeg herved, med henvisning til hø-

ringsskrivelsen af 12. februar, kommentere på Baltic Pipe projektet. 

 

Det anføres i materialet, at man har afvist placering af rørledningen i vandet, af den 

simple grund, at projektet dermed bliver dyrere og der dermed ikke tjenes på projektet. 

 

Tager man hensyn til hvor store omkostninger projektet påfører landmænd og andre 

stiller jeg mig tvivlende overfor det regnestykke – specielt når man tænker over, at vi 

taler om forringet produktion over de næste mange år. Hertil kommer alle de menneske-

lige ressourcer der bruges- og vil blive brugt på ekspropriationer, besigtigelser, gennem-

gang af dræn, reetablering af forkert reetablerede dræn mv. 

 

Yderligere skal der ses på, at mange familier vil blive berørt og vil skulle flytte fra hus og 

hjem pga. gasledningen – dette kan der ikke sættes pris på – men man kan af materialet 

læse, at man altså allerede sætter den indtægt som gasledningen måske kan generere 

over de berørte familier. 

 

Landmændene og deres familier er afhængige af, at produktionen på markerne fungerer. 

Derfor er det af største vigtighed, at det sikres, at der også efter projektet kan ske kor-

rekt dræning af markerne. Med en placering kun en meter under jordoverfladen vil det 

ikke kunne sikres. Hos min klient ligger mange dræn 120-130 cm under overfladen og 

hoveddrænene endnu dybere. Dermed vil disse dræn ikke kunne reetableres og der vil 

skulle sikres, at energinet betaler hvad det koster at få lavet nye drænprojekter af uaf-

hængige dræneksperter.  

 

Det ville være at foretrække, hvis man kunne placere gasledningen i en dybde på 2-3 m, 

således at hovedparten af drænene kan reetableres og således at der ej heller vil være 

en risiko for at ramme gasledningen ved f.eks. grubning, som vil være absolut nødvendigt 

efter at der har kørt tunge bæltekøretøjer og trykket jorden. Hertil skal det anføres, at 

Vedr.: J.nr. MST-531-00003 - Gasprojekt Baltic Pipe. 

Sorø, den 11. april 2019 

J.nr.  27562 
 

Sekr.: Jane Stilhoff 
Direkte tlf.:  57865453 

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Att.: Baltic Pipe 

 

 
 

 

 
 



2. 

for at sikre mindst mulige trykskader skal der udlægges køreplader, hvorved trykket fra 

køretøjer fordeles. 

 

Herudover skal det sikres, at inden renderne dækkes til, skal der ske besigtigelse sam-

men med landmanden, således at man kan sikre sig, at drænene er reetableret korrekt. 

Det ses desværre tit, at der ikke sker tilstrækkelig dokumentation for hvor der er gravet 

dræn over og dermed ej heller at disse bliver reetableret. Samtidig skal det sikres, at 

alle entreprenørerne – og deres medarbejder – er udstyret med og kender f.eks. Orbicons 

vejledning i reparation af overgravede dræn. Der må som minimum stilles garanti for det 

udførte arbejde i 20 år, idet der vil kunne gå meget lang tid før det vil være muligt at se 

om drænene er reetabeleret korrekt, idet alene trykskaderne vil være så omfattende, at 

der vil være nedsat udbytte i flere år efter arbejderne er afsluttet. Hertil skal så lægges 

det forringede udbytte som følge af mangelfuld dræning og at vandet pga. gravearbejdet 

og gasledningen vil finde nye veje. 

 

Idet der her er tale om meget store arbejdsområder og trykskaderne vil være meget 

omfattende, er det af stor betydning, at de 5 år der normalt gives til at revurdere på 

skaderne udvides til minimum 10 år.  

 

Hertil kommer at transporten af gas i gasledningen vil medføre ændrede temperaturfor-

hold i jorden omkring gasledningen. Disse effekter vil der også gå lang tid før man vil 

kunne se effekten af.  

 

Der bør således være en udvidet adgang for landmændene til at få vurderet evt. fremti-

dige erstatningskrav, uden at man vil skulle igennem den meget langsommelige proces 

med ekspropriationskommission mv. 

 

For min klient vil den planlagte placering betyde, at hele bygningssættet på ejendommen 

kommer til at ligge indenfor 200 m zonen og de arealer hvorpå det vil være naturligt at 

udvide med f.eks. siloer eller en ny hal, kommer til at ligge indenfor 100 m fra gasled-

ningen. Stuehuset vil formentlig komme til lige at ligge udenfor 100 m zonen, men det 

kommer an på hvor den endelige placering af gasledningen bliver 

 

Placeringen af gasledningen vil således betyde, at udviklingsmulighederne på ejendom-

men stort set vil være ikke eksisterende og det vil være endog særdeles værdiforringende 

hvilket min klient vil stille krav om at få erstatning for. 

 

Herudover vil driften af ejendommen være besværliggjort i meget stor grad i den periode 

hvor anlægsarbejdet står på, idet flere arealer bliver gennemskåret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Skrivelsen er sendt elektronisk og derfor ikke underskrevet. 

Jacob Engell Weber 

Advokat 



From:                                 Jan Michelsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:47:42 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Jan Michelsen;Eva Kjaer Michelsen;peter.olsen@3s-ig.dk;nielsu@juulsgaard-
jersey.dk;buhl@buhls.dk;joergen@eskildsens.dk;gammelgaard@post.tele.dk
Subject:                             Indsigelse mod Baltic Pipe linieføring

Til rette vedkommende:

Venligst find skrivelse "Baltic Pipe brev" vedhæftet.

Med venlig hilsen

Jan Michelsen
Kontaktperson











From:                                 Jannie Dalgaard-Jensen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 11:43:06 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             J. nr. MST-531-00003 - Information i forbindelse med Baltic Pipe projektet

Kære Dana Østergaard & Annete Klysner

I forlængelse af vores telefonsamler denne dag fremsender jeg som aftalt lidt information og 
spørgsmål på vegne af min mor Käthe Y. Nielsen, som bor på en berørt ejendom: 
Kalbyvej 36, 4684  Holmegaard -  j.nr, MST-531-00003.

På min mors ca. 5,5 tønderland store mark er der i forvejen nedgravet et Kontek Kablet = en stor 
elkasse sv.t. en halvstor bygning - Nedenfor følger oversigt og brev fra Energinet.Dk - som nævnt 
bare til orientering. På oversigtkortet er det ejendom 8b med SPM27.

Min mor har forpagtet hendes jord ud, og for at kunne informere forpagteren ordentligt, har hun 
brug for lidt svar:

 Hvornår forventes projektet at starte/slutte?
 Hvordan mht. kompensation og hvordan afregnes dette?

Jeg kan forstå på Dana, at der forventes en afgørelse på projektet primo juli 2019 - vi afventer 
spændt, hvad der venter.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Jannie Dalgaard-Jensen
mobil. 27 71 93 39

http://j.nr/








From:                                 bjerge@dlgmail.dk
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 10:06:37 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar - Baltic Pipe.

Til Miljøstyrelsen

Emne. Baltic Pipe. Høringssvar
Navn. Jørgen Bjerge Nielsen
Adresse. Roholtevej 3, 4640 Faxe.

Jeg har nedenstående bemærkninger til projektet.

1. Gravedybde
Det er helt afgørende, at gasledningen dykkes ned under de eksisterende dræn, hvorved det er muligt 
at genskabe drænsystemet i samme dybde, som det oprindeligt er etableret. Herved undgås dyre 
omdræninger, som Energinet normalt benytter.

2. Kørsel med tunge køretøjer
Anvendelse af tunge hjulkøretøjer vil skade jordstrukturen mest. Derfor anbefales indkøb og brug af 
specielle bæltekøretøjer til gravning, transport og håndtering af rør og materialer i og omkring 
arbejdsbæltet.

3. Overskudjord
Den opgravede overskudsjord er ren og uden skadelige stoffer. Derfor bør jorden primært anvendes i 
nærområdet og ikke køres til deponering i de større byer.

4. Samarbejde
Et godt samarbejde er basis for opnåelse af det bedst mulige slutresultat. Jeg anbefaler, at lodsejernes 
viden benyttes til lokalisering af eksisterende dræn og ledninger samt fastsættelse af koter.

5. Erstatning for afgrødetab og strukturskade
Der er ikke aftalt et fælles grundlag for fastsættelse af erstatninger til lodsejerne.
Landbrugsforeningerne har i fællesskab forsøgt at indgå aftale med Energinet, vedr. aftale om en 
generel servituterstatning for Baltic Pipe projektet. Energinet fastholder, at det er ekspropriations-
kommissionens ansvarsområde. Jeg vil fraråde, at forhandlinger omkring erstatninger baseres på 
individuelle forhandlinger mellem ekspropriations-kommissionen og lodsejerne ude på åstedet. Det har 
karakter af et kræmmermarked og er kritisabelt. Derfor ønskes  åbne aftaler og et fælles grundlag for 
erstatningssatser.

5. Forældelsesfrister
Der har tidligere været en generel forældelsesfrist på 20 år, vedr. udbetaling af erstatninger til 
lodsejere.
I dette projekt er forældelsesfristen reduceret til 10 år, og lodsejerne står derfor juridisk svagt, hvis de 
retablerede drænledninger ”sander til” - eller beskadiges, som følge af sætninger i graveområdet. Jeg 
vil anbefale, at lodsejerne sikres økonomisk, hvis der opstår alvorlige problemer ud over 10 års 
grænsen.

Med venlig hilsen. Jørgen Bjerge Nielsen



From:                                 Jens Dandanell
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 10:58:29 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringsvar nr. 2 vedrørende Baltiv Pipe elkabler

På vegne af lodsejere matrikel 29a og 33 Haslev fremsendes hermed høringssvar og modsættelse.

Med venlig hilsen

Lodsejere matrikel 33 og 29A Haslev By Haslev



Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
Att. MKV_balticpipe@mst.dk 

 

Vedr.  J. Nr.: SVANA-131-00022 Baltic Pipe: ledningsføring el tilførelse til kompressor station fra Haslev 
via matrikler Haslev, Haslev by 29a og Haslev, Haslev By 33a. Ønske om tracé ændring. Høringssvar VVM 
Rapport 

 

Indledningsvis skal der bemærkes at tidligere høringssvar dateret den 18.1.2018 fastholdes og dermed 
stadig er at nedenstående lodsejere modsætter sig den valgte linjeføring 

Der  tilføjes følgende: 

 

1. I forbindelse med første høringssvar blev der gjort opmærksom på at der er fauna og flora i 
området der ikke tåler indgriben. Imidlertid har Baltic Pipe (Energinet) alene undersøgt området for 
padder og ikke andre arter, der henvender sig til Habitatdirektiv bilag IV. Dette betragtes som 
værende mangelfuldt. Der er ikke taget hensyn til bla. flagermus. 

2. I forbindelse med at linjeføring af stærkstrømskabel er det anbefalelsesværdigt at Energinet i sine 
undersøgelser samarbejder med stedse myndigheder (Faxe Kommune). Faxe Kommune har 
planlagt at udvide Gisselfeldvej gående langs ovennævnte matrikler. Dermed er det nærliggende at 
ligge stærkstrømskabel langs vejstrækningen i samme moment. Dette vil også give en mindre kabel 
og gravelængde. 

3. Vi som Lodsejere har planer om at udstykke de pågældende arealer og vil i denne forbindelse 
gerne, såfremt kablet vælges at føres over vores matrikler, have indflydelse på beliggenhed således 
at kabler og nedgravning placeres i de eventuelle planlagte vejarealer. 

4. Det  bekræftes igen at vi håndhæver gæsteprincippet i forbindelse med jeres kabelføring. 

 

Med venlig hilsen 

Nanna og Emil Vaabengaard Labuz, Gisselfeldvej 1, 4690 Haslev 

Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev  

Kontaktpersoner: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev (tlf: 30316037/51181234) 



From:                                 jettefeder@c.dk
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 22:55:34 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic pipe



Til Energinet Tågeskov d. 11/4-19.

Ang. Den projekterede kompressorstation i Tågeskov/Everdrup.

Jeg kommer til at blive en af de nærmeste naboer til den fremtidige kompressorstation, min bekymring er at 
placeringen vil påvirke værdien af min ejendom, mægler har ikke noget bud på hvor meget, kun at værdien 
vil blive påvirket. 

En anden bekymring er støjgener og det visuelle udsyn fra min ejendom, og gener fra trafik spec. i 
anlægsperioden.

Hvilket er grunden til, at jeg henstiller til at man tager flg. med i overvejelserne ved anlæggelsen af 
stationen:

Jordvolde, bredere plantebælte og tidshorisont for afskærmning. 

Plantebæltet øges til minimum den dobbelte bredde (=30 m), men gerne endnu mere, og sammensætningen 
af planter skal indeholde minimum 50 pct. andel af stedsegrønne planter, det for at sikre god tæthed i 
plantedækket også i vinterhalvåret. Jordvolde m. beplantning indarbejdes i projektet som virkemiddel til: 

a. yderligere at modvirke risiko for støjgener 

b. at sikre hurtigere visuel afskærmning af hele det tekniske anlæg ved at voldene tilplantes - hermed vil 
beplantningen synes højere og afskærmning opnås på kortere tid. 

Både beplantning og jordvolde skal etableres i anlægsfasen for kompressorstationen, så fuld afskærmning 
(både for støj og udsigt) ikke sker med forsinkelse. 

Tryghed og sikkerhed – adgangsvej og redningstjeneste 

Der skal etableres direkte adgangsvej fra Rønnedevejen til kompressorstationen. Etableringen af 
adgangsvejen til kompressorstationen kræver skærpet opmærksomhed på bemandingsbehov, vej- og 
vejrforhold, både når det gælder sikring af kortere udrykningstid for beredskab til lokalområdet såvel som at 
minimere risikoen for trafikulykker med bløde trafikanter samt støj- og trafikgener i nærområdet. Der er pt 
meget lang responstid og dårlige vejforhold for brand-og redningstjeneste til området. 

Med Venlig hilsen 

Jette Feder                    
Tågeskovvej 4    
4733 Tappernøje





From:                                 Jette Thomsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 14:09:47 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             BALTIC PIPE

Høringssvar og 4 bilag vedhæftet Vedr. Baltic Pipe
Med venlig hilsen
Jette Thomsen











Høringssvar vedr. Baltic Pipe 
 

Vonsild, den 12. april 2019 

Side 1 af 2 

 

 

Vonsildvej 225, 6000 Kolding er en lille ejendom på 11 Ha med et stuehus fra 1878 og to udbygninger, resten er 

nyplantet fredskov med sø. Ejendommen ligger ud til Hovedvej 170 mellem Kolding og Christiansfeld. Se bilag 1 
(markkort f/Naturplant) 
Energinets Linjeføring af Baltic pipe skære de 11 Ha op i to trekanter, så de 10 Ha vil komme under 

arealreservation til evig tid. Anlægsarbejdet er planlagt til perioden fra februar til maj. 

 

Skovarealer fældes for at gøre plads til kæmpe gasledning: Det er dybt kritisabelt at nedlægge træer/skove der er 

de største CO2 optager, for at gøre plads til Baltic Pipe der udleder store mængder fossilgasser ud i miljøet. 

Hvordan skal vi blive CO2 neutrale om 30 år? 

Naturgas udleder 2,7 kg CO2 for vær 1 kg naturgas der afbrændes, hvis røgen ikke renses. 

Træer har flere positive egenskaber, ikke blot optager de tonsvis af CO2, men når de fældes, vil de blive brugt i 

byggeriet eller til møbler, og derved erstatte materialer som stål og beton, der også er meget energikrævende at 

fremstille.  

 

Forslag til ændring af linjeføring uden at forøge længden: se bilag 2 (kort blå streg). Hvis Energinet ændrer 

linjeføringen lige Vest for motorvejen syd for Vonsild (72 km) Blot flytter linjeføringen ca. 100 meter mod Nord, og 

laver linjeføringen i en blød bue nord om Vonsildgård på Sjølundvej, Kolding. Så kan Energinet undgår at 

arealreservere fem privatbeboelse på Hovvejen og Vonsildvej, og fældning af ca. 14.000 træer. (700 x 20 meter 

arbejdsbrede i skov) samt genplantning af ca. 11.200 stk. træer. (300 x 16 meter fredskov på Hovvejen, og 400 x 

16 meter fredskov på Vonsildvej 225)  

 

Behandling af forslag til ændring af linjeføring indsendt til 1. høring: se bilag 3(Id nr. 38) & bilag 4(kort blå streg)  

Del af forslag: 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. 

Svar: 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. 

Konklusion: Der tages kun hensyn til at linjeføringen bliver 4 km længere, og dyrere, MEN der tages IKKE højde for, 

hvad der spares når Energinet ikke skal igennem minimum, 1,5 km skov med dertilhørende genplantning, eller til 

skovenes CO2 optagning, ligeledes er der ingen hensyntagende til Baltic Pipe arealreservere/stavnsbinde folk til 

deres privatboliger, samt forhindre eventuelt undvigelse af boligområde mm. ved Vonsild/Dalby i alt fremtid.  

Det er tankevækkende når Baltic Pipe økonomi er baseret på 30 års indtægt. 

VENLIGST GENOVERVEJ, om de 4 km længere linjeføring ikke er en god investering i fremtiden, både 

samfundsøkonomisk og miljø - CO2 mæssigt.  

 

Kortmaterialet er misvisende: Vi har fem gange (fra 1. høringssvar den 21. januar 2018 og sidst den 3. oktober, da 

Energinets medarbejder Peter Møller Bartholomæussen <xpmb@energinet.dk var på besøg hos os,) gjort 

opmærksom på at Energinets kortmateriale IKKE er blevet rettet til ved området syd for Kolding. 

Energinet har ikke tilrettet kortmaterialet, og derfor indgår fredskoven Vonsildvej 225 IKKE i 

miljøkonsekvensrapporten fra februar 2019, og det er selvom Energinet har modtaget kopi af vores tilladelse fra 

Miljøstyrelsen pr. 18/5-2018 til at etablere fredskov på hele ejendommen, samt tilladelse til udgravning af sø fra 

Kolding Kommune, og beplantningsoversigt fra Naturplant.  

Skoven og søen blev færdig etableret 7. november 2018. spørgsmålet er så: er det den eneste skov på 

linjeføringen der ikke er med i Miljøkonsekvensrapporten?  

Miljøstyrelsen bør gennemgå deres bevillinger til nyplantet skov på linjeføringen de sidste 3 år, da rundkørslen på 

Vonsildvej/Ødisvej, der blev færdig september 2016, heller ikke er på kortmaterialet. 
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          Side 2 af 2 

 

Linjeføring skal bugte sig gennem skov: Ved borgermødet i Kolding den 4. marts 2019, fik vi oplyst af Dana 

Østergaard fra Miljøstyrelsen, at vi for at undgå stormfald skulle sørge for, at få linjeføringen til at bugte sig, Da vi 

ligger 60 meter over havoverflade og Energinet åbner vores fredskov med et 400 meter langt lige snit fra nordvest 

mod sydøst, er der stor sandsynlighed for stormfald, derfor bør Energinet lave en bugtet linjeføring. Vi imødeser at 

linjeføring går så tæt på naboens Allé, - eller det første sving kommer så tæt på hovedvejen som muligt, så der ikke 

er direkte udsyn til søen, da der mellem hovedvej 170 og vores matrikel nr. er en raste-P-plads lige syd for 

linjeføringen. Da der tidligere var et læhegn mod vores mark, brugte folk marken nærmest som en lejrplads, det vil 

nok gentage sig, når skoven nu bliver åbnet af linjeføringen. 

      

Sø og salamanderpadder: Inden vi blev gjort opmærksom på Baltic pipe, fik vi på grund af forekomst af 

salamanderpadder i søen nord for linjeføringen, tilladelse af Kolding Kommune til udgravning af en sø mere, lige 

syd for linjeføringen, så den nyetablerede sø er den midterste af tre søer indenfor 500 meter. Hvis projektet blot 

bliver lidt forsinket eller vi får tidlig forår, forhindre linjeføringen padderne i at vandre i yngletiden. 

Søen indgår heller IKKE i miljøkonsekvensrapporten udarbejdet i februar 2019. 

 

Brede på anlægsbæltet i skov: Ligeledes oplyste Dana Østergaard fra Miljøstyrelsen, at vi skulle sørge for, at 

anlægsbæltet bliver inden for 15-20 meter, da linjeføringen går gennem skov. 

 

Dræn/Grøfter:  Da der er plantet skov, skal dræn ikke genetableres, men vi har grøfter, i linjeføringen er de ca. 1,2 

meter dybe, for at forhindre at træerne drukner. Derfor vil vi gerne vide hvordan vi oprenser/vedligeholder disse 

grøfter, hvis rørledningen kun er 1 meter under terræn? Er det muligt at rørledningen kan graves 2 meter ned de 

steder linjeføringen og grøfter mødes, så Energinet restaktioner på minimum 40 cm til rør kan overholdes? 

 

Håndtering af grundvand under udgravning: Da grundvandet står højt i vores område, og der er skov syd og nord 

for linjeføringen, samt hovedvej 170 mellem Kolding og Christiansfeld støder op til mod vest, og linjeføringen går 

mod øst hvor terrænet ligger lavere, ønsker vi svar på hvordan og hvor det overskydende grundvand sendes hen 

under udgravningen. Vi vil gøre opmærksom på, at under udførelsen af cykelstien på Vonsildvej i 2018, fik vi ved 

en fejl kørt forurenet grøftejord på vores matrikel hvor linjeføringen skal går igennem. Kolding Kommune har 

eksproprieret dette areal, da vores dræn munder ud i Dalby Mølleå, og vi ikke kunne stå med ansvaret for 

forureningen af denne. 

 

Indhegning af ny fredskov:  Ved rejsning af ny fredskov kræves det, at skoven er indhegnet i de første 5 år, når 

Energinet så deler skoven i to dele, opsætter Energinet så hegn på begge sider af anlægsbælte? Og hvordan skal vi 

komme på den nordlige side af anlægsbælte, når vi i foråret, efter lovgivningen, skal foretage mekanisk rensning 

(ukrudt m.m.) af den nye fredskov, når der ingen tilkørselsmuligheder er? 

 

Erstatning for værdiforringelse af bolig og skov: Da vores hus og skov ligger indenfor arealreservationen (200 m) 

og Energinet skal have råderet over vores ejendom bliver vi stavnsbundet, hvis vi ikke modtager en ordentlig 

erstatning, så vi kan sælge ejendomme meget billiger. For hvem vil bo på en lille ejendom fra år 1878 uden 

mulighed for at bygge ud! Når vi ufrivillig skal lægge vores bolig og skov til EU-fællesskabs bedste!! hvem skal så 

betale?  Energinet fratager os vores eksistensgrundlag, - den ejendom er vores pensionsopsparing! 

 

Gæsteprincippet skal overholdes: Ligeledes gælder for gæsteprincippet. Hvordan kan vi som almindelige lovlydige 

danske skatteydere stilles til økonomisk-ansvar overfor, hvad der sker, af udefra komne og uventede ting på vores 

matrikel nr. langt ud i den uvisse fremtid. Vi bor ved hovedvej 170 og er centrum for gravearbejde til eks: cykelsti, 

kloak, kabler, vandboringer i SFL-område, samt en raste-P-plads, hvor alle kan komme ubemærket til vores areal. 

Vi har ikke økonomi til at fravige gæsteprincippet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ebbe Holst & Jette Thomsen  



From:                                 Johannes Bogh
Sent:                                  Tue, 12 Mar 2019 11:32:05 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Gasledning

Klage:
Jeg vil gerne indgive klage over linjeføringen af den nye gasledning.
Klagen går ud på, at jeg mener, linjen går for tæt på min ejendom, Ulveryggen 7, 6640 Lunderskov.
Der kan i fremtiden blive problemer med en udvidelse af svineproduktionen på ejendommen, da 
en udvidelse kun kan finde sted i retning af gasledningen. Ejendommen er omgivet af fredsskov.
Jeg håber denne indsigelse er tilstrækkelig for nuværende.
Med venlig hilsen
Johannes Bogh.



From:                                 John Reese Jensen
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 18:43:00 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar Baltic Pipe

Med venlig hilsen,
John reese Jensen



Høringssvar til Miljøkonsekvensrapporten

Først og fremmest vil jeg gøre gældende at jeg er meget imod etableringen af Baltic Pepe på land. Baltic 
Pipe burde have været lagt ude i havet på trods af at etableringsomkostningerne er større. Vi Danske 
lodsejere skal tåle generne ved Baltic Pipe og de Polske forbrugere kan høste frugten af en billig rørledning. 
De ansvarlige for projektets gennemførsel på land har ikke handlet i de danske lodsejeres interesse.

Hvis rørledningen kommer ønsker jeg at gøre følgende gældende på mine arealer matrikel 7d Sludstrup By, 
Sludstrup og 2a Vollerup Gårde, Gimlinge m.fl.

Af hensyn til nuværende og specielt fremtidig dræning ønsker jeg gasledningen lagt med minimum 150 cm 
jorddække. Nutidig dræning foregår i større dybde end de gamle dræn er lagt. De gamle ler rør er typisk 
lagt i 80-100 cm dybde, blandt andet fordi de er gravet ned med håndkraft. I dag for vi noget større 
nedbørsmængder end man gjorde for 100 år siden og vi er ikke begrænset i arbejdsdybden da moderne 
dræningsmaskiner kan arbejde i den dybde vi ønsker. Den forøgede nedbørsmængde gør at vi bruger større 
rørdimensioner og en drændybde på omkring 120 cm for at få en optimal rodzone for planterne. På den 
baggrund ønsker jeg gasrørledningen lagt med minimum 150 cm jorddække for ikke at få problemer med 
de nuværende drænsystemer og samtidig sikre at når mine arealer skal nydrænes, kan det ske på en 
optimal måde, uden begrænsninger fra gasledningen.

Når der skal afholdes ekspropriations forretning på arealerne vil jeg fremvise mine drænkort og forklare 
problemerne nærmere.

Med venlig hilsen,

John Reese Jensen

Koldekilde

Koldekildevej 3

4200 Slagelse



From:                                 nordfang
Sent:                                  Sun, 17 Feb 2019 10:25:25 +0000
To:                                      Annette Klysner
Subject:                             Baltic Pipe

Vi vil gerne have en begrundelse for, at vores ejendom Askebjergvej 1, 4200 Slagelse, som den 
eneste af de 3 ejendomme på Askebjergvej er inden for projektområdet. Det vil vi gøre indsigelse 
imod.

Vi vil også gerne have en uddybende beskrivelse af de konsekvenser, det medfører for os, såfremt 
vores martrikel fremover skal være inden for projektområdet.

Vi er desværre forhindret i at deltage i borgermødet i vores område, derfor denne forespørgelse.

Med venlig hilsen

Jonna og Peter Nordfang

Sendt fra Samsung Tab.



From:                                 jørgen hauge Mikkelsen
Sent:                                  Sun, 24 Mar 2019 17:07:27 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Fwd: Linieføring

Ved mødet i Middelfart d. 14. marts gjorde jeg opmærksom på min planlagte  
udstykningsmulighed  på matr.  12o, Svenstrup By, Kauslunde (Ø. Hougvej 164, Middelfart).

Ifølge Energinets udsendte medarbejder skulle denne mulighed ikke være påvirket af rørledningen 
da man forstærker røret frem til den planlagte ventilstation i Svenstrup.

Såfremt jeg ikke hører andet formoder jeg at mine udstykningsmuligheder ikke påvirkes - og som 
følge deraf har jeg ingen yderligere bemærkninger.

Venlig hilsen Jørgen Hauge Mikkelsen



From:                                 Katrine Sørensen
Sent:                                  Mon, 4 Mar 2019 20:38:15 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Rørføring syd vest for Binderup 6091

Til Miljøstyrelsen
Jeg er blevet anbefalet at orientere om at det gasrør der er planlagt nedlagt vest for Kurupvej 4, 6091, løber tæt op af et 
åløb og 3-4 små vandhuller, hvor der er mange padder bl.a. løvfrøer og salamandere.
Venlig hilsen 
Katrine Sørensen 



From:                                 Keld Nygaard Pedersen
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 13:49:49 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Vedrørende Baltic Pipe`s linieføring

Som ejer af matriklen Fugleholmvej nr. 3, 4200 Slagelse  matr. delnr. 2 og delnr.3 af 16 a,  som vi 
forpagtede fra 1996 til 30. juni 2000, hvor vi fra denne dato købte og overtog ejendommen, skal jeg oplyse 
følgende.

På den ejendom vi beboer, Pilagergård, Valbygårdsvej 80, 4200  Slagelse stod vi til at skulle ekproprieres et 
forholdsvis stort areal til den veslige omfartsvej ved Slagelse, hvorfor det lykkedes os at købe jorden til 
Fuglholmvej 3.

 Købet var udelukkende med det formål, at dyrke grøntsager, bær og kartofler, og da nogle af markerne var 
og stadig er særdeles egnet til grøntsagsdyrking og der på matriklen var etableret en boring til vanding har 
vi efterfølgende nedgravet rør med hydranter til vanding af samtlige marker.

Den foreslåede linjeføring vil i den grad forringe vore fortsatte dyrkning af grøntsager, da den linjeføring der 
er foreslået går direkte på skrå af marken.

Vi vil foreslå en ændring af linjeføringen  af gasledningen over den store mark, som er den mark der er mest 
velegnet til grøntsager, at den kommer til at gå vinkelret med vejen til Lille Fuglholm, Strandvejen 132, 
Slagelse således at  det sydlige punkt i skel skal flyttes 160  meter  mod vest.

De fremtidige restriktioner ved en sådan ændring vil stadig kun berører os da vi også ejer dette stykke jord, 
men gør det dog muligt, at vi kan fortsætte med dyrkning af grøntsager på dele af den angivne mark.

Vi ved af erfaring, at der ikke kan dyrkes grøntsager, kartofler og bær på områder hvor der er etableret 
gasledning, selv her  hvor vi bor,  34 år efter, gror afgrøder som jordbær så dårligt, at det ikke er rentabelt og 
kartofler er helt udelukket, da strukturen er ødelagt for evigt.

Et andet problem vil være dræn, da hele arealet ligger lavt  i Tude Å Dalen  er hele arealet  meget 
vandlidende. 

Det vil derfor være nødvendigt, at alle dræn bliver sluttet til nye rørledninger før udgravning til 
selve gasledningen påbegyndes.

Vi gør opmærksom på, at vi har dyrket grøntsager i 35 år og at dette har været vores eksistens grundlag i 
lige så mange år.

med venlig hilsen 

Keld Nygård Pedersen
Pilagergård
Valbygårdsvej 80
4200  Slagelse



From:                                 Morten Knutsson, KHL
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 10:17:43 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      skovgaarden13@gmail.com
Subject:                             Høringssvar vedr Baltic Pipe - Jørn Ravn Nielsen

Vedlagt høringssvar vedr. BALTIC pIPE
 
Med venlig hilsen
Morten Knutsson 
Planteavlskonsulent
 
D: +45 7634 1711 | 4011 0266
T: +45 7634 1700
Mail: mok@khl.dk 

Kolding Herreds Landbrugsforening | Niels Bohrs Vej 2 | 6000 Kolding
www.khl.dk
 

     

Denne meddelelse er alene bestemt for den angivne modtager, og kan indeholde såvel private som fortrolige oplysninger.
Har du ved en fejl modtaget denne meddelelse, bedes du straks kontakte afsender og slette mailen.

Fra: admkopi@khl.dk [mailto:admkopi@khl.dk] 
Sendt: 10. april 2019 12:11
Til: Morten Knutsson, KHL <mok@khl.dk>
Emne: Message from KMBT_C452
 
 

http://www.khl.dk/
https://www.khl.dk/foreningen/medlemsfordele
http://www.khl.dk/
https://www.facebook.com/KHLraadgivning/
https://www.linkedin.com/company/5292122?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A5292122%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1462886328425%2Ctas%3Akolding%20herred




From:                                 LPD BalticPipe
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 09:19:48 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Cc:                                      Sif Zimmermann
Subject:                             VS: Fremsendelse af høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. Baltic Pipe (STPR F2: 
451878)

 
 

Fra: Aalborg Stift <KMAAL@KM.DK> 
Sendt: 12. april 2019 09:07
Til: LPD BalticPipe <LPD_BalticPipe@erst.dk>
Cc: MKV_BalticPipe@mst.dk
Emne: Fremsendelse af høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. Baltic Pipe (STPR F2: 451878)
 
Til Erhvervsstyrelsen 
 
I henhold til aftale med Kirkeministeriet fremsendes hermed høringssvar vedrørende Baltic Pipe på 
vegne af Kirkeministeriet og samtlige stifter i Danmark. 
 
 

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Aalborg Stift 
KMAAL@KM.DK 

Læs mere om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata

 

 

 

mailto:KMAAL@km.dk
https://aalborgstift.dk/_Resources/Persistent/6/5/9/0/6590c17898bccac9d5c691787e387849e629f8a0/L%C3%A6s%20mere%20om%20hvordan%20Aalborg%20Stift%20behandler%20dine%20persondata.pdf


AALBORG STIFT 
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Sag nr. 2019 - 8934 / Akt. nr. 450166 
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Kirkeministeriet  

 

 

 

 

 

 

 

Høring af forslag til Landsplansdirektiv for Baltic Pipe  

 

 

Plancenter Aalborg har modtager høringsmateriale fra Kirkeministeriet vedrørende forslag til 

Landsplansdirektiv for Baltic Pipe med tilhørende miljøvurdering.  

 

Centeret har på vegne af alle stifter i Danmark gennemgået det fremsendte materiale og har 

nedenstående bemærkninger.  

 

Direktivet giver mulighed for etableringen af ca. 210 km gastransmissionsledning fra Blåbjerg i 

Vestjylland over Jylland, Fyn og Sjælland til Faxe Bugt. I den forbindelse skal der etableres en ny 

kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, udbygningen af den eksisterende 

modtagerterminal i Nybro i Varde Kommune samt etableringen af 13 nye linjeventilstationer langs 

gastransmissionsledningen.  

 

Efter en gennemgang af direktiv og miljøvurdering, kan Plancenter Aalborg konstatere, at flere kirker 

er placeret forholdsvis tæt på det areal, der skal reserveres til anlægget af gastransmissionsledningen.  

Dette gør, at der i forbindelse med selve anlægsarbejdet skal tages hensyn til de nærved liggende 

kirker, da disse kan blive påvirket i forbindelse med fx gravearbejdet.  

 

Derudover bør der være særligt fokus og tages størst muligt hensyn til følgende kirker: 

 

Roholte Kirke, Tryggevælde Provsti, Roskilde Stift (Faxe Kommune): 

Kirken er placeret på grænsen af det reserverede areal, således at ca. halvdelen af kirkebyggelinjen er 

placeret inden i det reserverede areal og dermed meget tæt på selve graveområdet for 

gastransmissionsledningen. Ligeledes er der ca. 1,1 km. til den en linjeventilationen. 

 

  

Everdrup Kirke, Næstved Provsti, Roskilde Stift (Næstved kommune): 

Kirken er placeret i ca. 1 kilometer fra den nye kompressorstation, hvor der blandt andet skal etableres 

skostene på op til 45 meter. Her bør der være fokus på at det planlagte beplantningsbælte, etableres 

således at kompressorstationen, får mindst mulig indflydelse på Everdrup kirke.  

 

Gimlinge Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift (Slagelse kommune): 

Kirken er placeret ca. 950 meter fra en linjeventilstation. Gimlinge kirke er omkranset af en 

kirkebeskyttelseszone.  



 

Aunslev Kirke, Nyborg Provsti, Fyens Stift (Nyborg Kommune): 

Kirken er omgivet af en kirkefredning, der bliver berørt af det reserverede areal. Dette er nævnt i det 

fremsendte materiale, men der er ikke nævnt hvilke hensyn, man i den forbindelse agter at iværksætte.  

 

Skellerup Kirke, Kerteminde Provsti, Fyens Stift (Nyborg Kommune):  

Kirken er omgivet af en kirkefredning. Ligeledes er kirken og den dertilhørende 

kirkebeskyttelseszone placeret i det reserverede areal. I det fremsendte materiale, der man 

opmærksomme på kirkefredningen. Men der er ikke i materialet nævnt, hvilket forholdsregler, man 

agter at iværksætte for at tages størst muligt hensyn til kirken i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Allerup Kirke, Hjallese Provsti, Fyens Stift (Odense Kommune): 

Kirken er placeret på grænsen af det reserverede areal, hvilket gøre at kirkebeskyttelseslinjen rækker 

væsentligt ind i det reserverede areal. Der er ca. 500 meter fra kirken til linjeventilstationen. Der bør 

tages forholdsregler for at sikre at Allerup kirke beskyttes mest muligt og at der ved anlæg af 

linjeventilstationen tages størst muligt hensyn til kirken og dens frie placering.  

 

Bellinge Kirke, Hjallese Provst, Fyens Stift (Odense Kommune): 

Kirken er placeret inden i det reserverede areal, og dermed meget tæt på graveområdet. Ligeledes er 

linjeventilstationen placeret ca. 1,7 km. fra Belling Kirke.  

 

Ørslev Kirke, Middelfart Provsti, Fyens Stift (Middelfart Kommune): 

Kirken er omgivet af en kirkebeskyttelseszone, der kommer i berøring med det reserverede areal. 

Ligeledes er der ca. 1. km fra kirken til linjeventilstationen.  

 

Sønder Stenderup, Kolding Provsti, Haderslev Stift (Kolding Kommune):  

Kirken er omgivet af en kirkebeskyttelseszone der umiddelbart ser ud til at omfattet den placering 

som er tiltænkt den nærliggende linjeventilstation. Der er ca. 850 meter fra linjeventilstationen til 

Sønder Stenderup kirke.  

 

De ovenstående kirker er dem, der umiddelbart bliver mest påvirket af gasransmissionsledningen.  

 

Det er vigtigt, at er tages størst muligt hensyn til kirkerne og at der er særligt fokus på, at flere af 

kirkerne vil blive påvirke af enten selve anlægsarbejdet, men i særdeleshed også af de 

linjeventilstationer, der er planlagt langs strækningen.  

 

Af det fremsendte materiale fremgår det ikke, hvorledes udformningen af de nævnte 

linjeventilstationer er. Det er vigtigt, at disse anlæg bliver skærmet fx med beplantning, der tilpasses 

de omkringliggende kirker, således at der sker mindst muligt påvirkning af kirkerne.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

På stifternes vegne 

 

 

 

Marie Johansen 

Juridisk specialkonsulent 

 

 



From:                                 Kirsten Dalbøl Mansouri
Sent:                                  Wed, 27 Mar 2019 18:11:44 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Høringssvar vedr. Baltic Pipe Line

Mit navn er Kirsten Dalbøl Mansouri og jeg fremsender hermed høringssvar vedr. Baltic Pipe Line.
Jeg bor Sortebrovej 40, 5690 Tommerup og gasledningen bliver etableret i umiddelbar nærhed af min ejendom.
Jeg har deltaget i offentlig borgermøde afholdt i Odense tirsdag d. 12.marts.
 Jeg havde forskellige spørgsmål vedr. min ejendoms placering på vedhæftede billede. Mit spørgsmål går på, hvorfor 
min ejendom og en del af min jord er skåret ud af arealreservationen til landsplandirektiv. Ingen af de såkaldte eksperter 
kunne give mig et svar, hvilket ikke virker særlig betryggende. Jeg har målt afstanden fra min ejendom til gasledningen 
og på det tættest beliggende punkt er der ifølge Energinets egen målingsredskab 109 meter.
Jeg er bekymret for, at min ejendom falder i værdi eller i værste fald bliver umulig at sælge pga diverse servitutter 
pålagt mig. Jeg føler mig stavnsbundet !

Jeg stillede spørgsmål vedr. gæsteprincippet og servituterstatning. Jeg finder det højest bemærkelsesværdig, at man som 
selvstændig offentlig virksomhed kan pålægge lodsejere servitutter på deres ejendomme - uden at der udbetales 
kompensation. 

Samtidig er der tale om et naturområde med stor rekreativ værdi for lokalområdets beboere. Der er skov, skinnecykler 
på den gamle Tommerupbane og der er mange personer, som benytterområdet dagligt. 

Mvh 
Kirsten Dalbøl Mansouri
Sortebrovej 40
5690 Tommerup 





From:                                 Kirsten Juul Henriksen
Sent:                                  Sat, 23 Mar 2019 17:26:46 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      'LPD_BalticPipe@erst.dk';'hellepernielsen@gmail.com'
Subject:                             Høringssvar vedr. Baltic Pipe, Inger Henriksen, Davinde Bygade 25, 5220 Odense SØ

Til rette vedkommende,
 
Hermed fremsendes høringssvar i forbindelse med projekt Baltic Pipeline samt vedhæftede dokumenter.
 
Se venligst vedhæftede samt bekræft venligst modtagelse
 
Med venlig hilsen
Kirsten Juul Henriksen
 
 
 
 
With kind regards, 
 

|||
 
Kirsten Juul Henriksen
Financial Department

Email     Kirsten.Henriksen@nedschroef.com
Mobile +45 30 56 50 95
Phone +45 63 38 13 31
Fax +45 65 38 13 76
 
NEDSCHROEF LANGESKOV ApS
Bytoften 6
DK-5550 Langeskov 
Denmark
www.nedschroef.com

This message and its attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended 
recipient, please notify the sender by reply mail and delete this message and its attachments from your system and refrain from using or copying 
its contents or disclosing its contents in any manner to third parties.

  Please consider your environmental responsibility before printing

www.nedschroef.com
http://www.facebook.com/Nedschroef.Group
https://www.linkedin.com/company/nedschroef-nl
https://twitter.com/nedschroef
https://www.xing.com/companies/nedschroef
https://www.youtube.com/user/VideosNedschroef






Jørn Nielsen Grus og Sten A/S 
Kors-Ager-Vej 11 
Odense SØ 
 
CVR-nr.: 14285180 
 
 
 
 
 

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ-
STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2022 
 
På del af matr. nr. 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune. 
 
 

 

 
Tilladelsen gælder arealet der er markeret med rød streg. 
 

Miljø og Råstoffer 
Dato: 27. september 2017 
Sags nr.16/19898  
Kontaktperson: Gitte Gro 
E-mail: Gitte.Gro@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 2920 1940 
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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 100.000 m³ sand, sten og grus årligt 
på 2,5 ha af matr. nr. 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune.  
 
Region Syddanmark har screenet projektet og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af 
VVM-pligt, og at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.  
 
Der meddeles desuden tilladelse til at bibeholde materialeplads og lagerplads på den sydlige del af 
matr. nr. 3ø Davinde By, Davinde , (jf. råstoftilladelse af 27. juni 2013 gældende til den 1. juli 2018) 
Efterbehandlingen af forarbejdnings- og materialeplads samt interne kørselsveje skal ske samtidig 
med efterbehandlingen af arealet, der meddeles tilladelse til her. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, og 
er betinget af vilkårene på de følgende sider. 
 
 

Sagens baggrund 

Entreprenør Jørn Nielsen har i juni 2016 søgt om tilladelse til at indvinde sand, sten og grus på 2,5 
ha af ovenstående matrikel, som støder op til hans aktive grusgrav, der forventes færdiggravet i 
løbet af sommeren 2017.  
Det ansøgte ejes af Tarup Davinde I/S og en del af arealet har for år tilbage været gravet, men på 
en uhensigtsmæssig måde. Der resterer således en del råstoffer. Jørn Nielsen ansøger om at fort-
sætte med at indvinde 100.000 m3 sand, grus og sten årligt heraf op til 25.000 m3 under grund-
vandsspejl. Råstofferne findes i en dybde ned til 8-12 m under terræn og forventes færdiggravet på 
3 år (maksimalt 5 år). 
 
Råstofforekomsten er veldokumenteret med en pæn andel af sten, vurderet ud fra gravefronten i 
grusgraven på naboarealer samt råstofkortlægning, som Fyns Amt foretog i Tarup-Davinde. Rå-
stofferne der indvindes forarbejdes til vasket sand og grus på den eksisterende produktionsplads. 
 
Arealet er beliggende i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og i indvindingsoplandet 
til Davinde vandværk, og ansøger har derfor udarbejdet en grundvandsredegørelse. 
 
 
Historik 
Jørn Nielsen fik i  

 2011 en 5 årig tilladelse til at indvinde råstoffer på en del af matrikel nr. 3ø. (3 ha).  

 2013 en 5 årig tilladelse til at indvinde på resterende del af matrikel 3 ø. (2,5 ha). 

 2014 tillæg til tilladelsen til at indvinde på en del af matr. nr. 14t. (3 ha). 
 
Arealet er ikke udlagt til graveområde i Råstofplanen og ansøgningen har derfor været behandlet 
på udvalgsmøde den 17. maj 2017.  Udvalget vurderede, at det vil være i overensstemmelse med 
gældende råstofplans retningslinje 6.4.1 om udvidelse af graveområder, at meddele godkendelse 
til, at der  udarbejdes en tilladelse.  
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Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Tarup Davinde I/S som ejer af matrikel nr. 14t Davinde By, Davinde. 
 
 

Før tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme 
overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: 
 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsæt-
tende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. 

 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af 
graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument 
udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. 

 Den etablerede ride og gangsti skal omlægges øst om graveområdet i forbindelse med 

opstart af indvinding på arealet. Stien skal tilbagelægges senest i forbindelse med efterbe-

handlingen.  
 

 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i 
denne tilladelse skal indhentes separat. 
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Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

Drift 

1. Tilladelsen er gældende indtil 1. august 2022 hvor tilladelsen udløber.  
 

2. Der må årligt indvindes 100.000 m3 sand, sten og grus, heraf op til 25.000 m3 under grund-
vandsspejl. 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg, udlevering og læsning: 7.00 – 17.00 
b. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningstider. 

Dette må kun ske med forudgående accept af Region Syddanmark.  
 

4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgnin-
gen angivne maskiner; 1 gravemaskine og 2 gummihjuls læssere, 2 sorteranlæg. Afvigelser 
herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark. 

5. Det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen må ikke overstige føl-
gende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

   
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller be-
regninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afhol-
des af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et la-
boratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
 
Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være 
på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
 
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal 
virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 

 
6. Der må ikke opstå støvgener uden for råstofgravens areal. Konstateres støvgener, der kan 

henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af gener-
ne. Støvende materialelagre, pladser, veje mv. skal efter behov oversprøjtes med vand. 
Dette er også gældende for tilkørselsvejen. 
 

7. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med 

andre materialer.  
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8. Muldjord kan sælges i det omfang den ikke skal anvendes til efterbehandling. 

9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre 

skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. 

10. Arealet, hvorpå der graves, må ikke overstige 2,5 ha. Ved graveområdet forstås områder, 
hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt. 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. 
bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 

12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindin-
gen. 

13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid gæl-
dende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

 

Afstandskrav  

14. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre an-

det er aftalt med lodsejerne og godkendt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter 

ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.   

15. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 meter ik-

ke graves under et skråningsanlæg på 1:2. 

 

16. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 

meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 

 

17. Graves der stejlere end vilkår 14 - 16 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden, jf. 

nedenstående figur. 
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18. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at krav til skråningsan-

læg overholdes. 

 

 

Vej og trafik 

19. Indkørsel til råstofgraven må kun ske via eksisterende overkørsel til Ørbækvej, jf. kort på 

forsiden. 

 

20. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangs-

vejen ud på offentlig vej. 

 

21. Adgangsvejen skal renholdes f. eks med vaskefaciliteter eller fejning – om nødvendigt flere 

gange dagligt. 

 

22. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. 
 

23. Den etablerede ride og gangsti skal midlertidigt etableres øst om graveområdet i forbindel-

se med opstart af indvinding på arealet. Stien skal tilbagelægges senest i forbindelse med 

efterbehandlingen  

 

24. Der skal opsættes hegn der markerer den omlagte sti. Hegnet skal være med tre tråde der 

giver mulighed for at tilslutte elektricitet. , jf. grøn markering på graveplan bilag 2 

 

3 meter 

Ske
l 

G
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v
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d
y
b

d
e
 

1 x Gravedybde 
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25. Der hvor den stien  får en ny drejning som følge af forlægningen, skal der skiltes med ”ny 

vej”. Jf. markering med gul stjerne i graveplan bilag 2.  

 

 

Grundvand 

26. Davinde Vandværks vandledning skal omlægges alternativt skal indvinder holde en re-

spektafstand på 2,5 m til vandledningen. 

 

27. Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand 

med henblik på grundvandssænkning. 

 

28. Der må på intet tidspunkt tilføres tilsætningsstoffer til gravesøen. 

 
29. Hvis der blotlægges dræn, skal de omlægges således at drænledningerne ikke ledervand 

ud i gravesøen og dermed skaber en utilsigtet næringstilførsel til søen. 
 

30. Placeringen af brændstoftanke skal foregå udenfor råstofudgravningen. Der må ikke place-

res nogen former for brændstoftanke nede i udgravningen, på grund af spildfaren til det 

nærliggende grundvandsmagasin. 

 

31. Området er sårbart efter råstofindvinding, og må derfor ikke gødskes, udover hvad der  ef-

terlades af græssende husdyr. Endvidere må der hverken under eller efter  råstofindvindin-

gen anvendes bekæmpelsesmidler/pesticider. Dette vilkår vil blive  tinglyst, og ophæves ik-

ke efter endt indvind. 

 

32. Der efterlades en sø på arealet. Søen må ikke opfyldes. Muld og overjord bør så vidt muligt 

holdes mindst 7 meter fra søbredden, så søen efterfølgende kan fremstå som en nærings-

fattig og forhåbentlig klarvandet sø. 

 

 

Forureningsforebyggelse 

33. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af olie-

spild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager 

ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 
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34. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede sikker-

hed og i lukkede containere eller over spildbakker med videre. 

 

35. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkø-

rende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal her 

finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og 

reparation. 

 

36. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entrepre-

nørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild 

undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

37. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 

 

38. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares for-

svarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko 

for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olie-

tanke skal anmeldes til kommunen. 

 

39. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Odense Kommunes Regulativ for affald. 

 

40. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i 

grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning 

 

41. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven 
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Efterbehandling 

42. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 2 og i over-

ensstemmelse med Lokalplan nr. 4-488 Odense Kommune 1996.  Alle ændringer i efterbe-

handlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

43. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hen-

syn til råstofgravens drift er praktisk muligt. Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1. 

august 2022. 

 

44. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark 

kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i 

efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlin-

gen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 
 

45. Indvindingsområdet skal efterbehandles til rekreativ natur uden pålæg af muld og uden 

brug af gødning eller pesticider. 
 

46. Ved etablering af sø på arealet skal følgende retningslinjer overholdes ved efterbehandling: 
 

a. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bredder og en mindst 3 m bred lavt-

vandszone og en mindst 2 m bred banket/søbredzone.   

b. Søbreddens længde skal gøres så lang som mulig, så den bugter sig med mange 

næs og vige. 

c. I søens vindfølsomme sider skal der udlægges sten for at undgå erosion af kanter-

ne.  

d. Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via dræn. 

e. Der må ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i el-

ler nær søen.  
 
 

 
 

 
 

højeste vandstand 
Sikkerhedszone 

Lavvandszone 2m 

Muldfri zone 10m 

Banket 2m 
1,5 m 
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47. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Tarup Davinde I/S  underrettes 

herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 
 

48. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som 

en del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

49. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til 

råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 

 

50. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående. 

 

51. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark frigives 

sikkerhedsstillelsen og de tinglyste vilkår aflyses med undtagelse af vilkår 44 og 45. 
 

 
 

Generelle bestemmelser 

Anden lovgivning: 

Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 
af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den er 
meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 
 
Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn 
til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. 

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer 
af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortids-
minder, skal fundet straks anmeldes til Odense Bys Museer. Indvindingen skal standses i det om-
fang den berører fortidsmindet.   

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning 
m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at under-
rette Region Syddanmark. 
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Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. 
Jordforureningslovens § 52. 
 
Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke gra-
ves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august. 
 
Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre måne-
der efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. decem-
ber 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige 
naboretlige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler vedkommende, 
der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 
 
 

Sikkerhedsstillelse 

Jørn Nielsen A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 14t 
Davinde By, Davinde i Odense Kommune på kr. 350.000 indeks 103.91 (2. kvartal 2017). 
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på 135.000 kr. pr hektar der 
skal efterbehandles til natur, 100.000 kr. pr. ha til sø samt flytning af overjord og oprydning på are-
alet.  
Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i 
brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt 
af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsin-
deks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af 
Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 
 
 

Tinglysning 

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn 
til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal ef-
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ter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af 
Råstoflovens § 10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 
Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen 
en regning for udlagt tinglysningsgebyr. 
 
 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Rå-
stoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lov-
liggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, 
såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger 
udføre for den ansvarliges regning.  
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Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Region Syddanmark har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt, og at der 
ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse forud for behandlingen af råstofansøgningen.  
 
Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a . Region Syddanmark har derfor 
gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er 
gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt 
som bilag 3. 
 
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke an-
tages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en 
miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med 
ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en 
VVM-proces. 
 
 

Begrundelse for afgørelsen 

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, 
bl.a. projektets dimensioner og den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder der kan bli-
ve berørt. Påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres). Påvirkningens 
varighed, hyppighed og reversibilitet og projektets kumulative effekter. 
 
Regionen vurderer samlet, at råstofindvindingen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Til grund herfor 
er bla lagt:  
 

 Arealet er omfattet af ” lokalplan nr. 2007 for Årslev Kommune (Fåborg Midtfyns Kommune) 
og lokalplan nr. 4-488 for Odense Kommune” fra 1996. Fåborg Midtfyn Kommune, Odense 
Kommune og Tarup Davinde I/S har derudover udarbejdet en ”Struktur og Helhedsplan” 
der beskriver de rekreative hensigter, der er for åmrådet. En midlertidig tilladelse til at grave 
råstoffer er ikke i strid med eksisterende planer. 
 

 Råstofindvindingen står på i en begrænset periode (3 - 5 år) på et begrænset areal (2,5 
ha). I denne periode, vil arealet ikke kunne benyttes af beboerne i området. Når efterbe-
handlingen er færdiggjort vil arealet indgå som en del af Tarup Davinde I/S rekreative og of-
fentligt tilgængelige arealer, hvilket af regionen vurderes som en forbedring i forhold til 
arealets nuværende anvendelse. 
 

 Der er naboer omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. Råstofferne 
vil blive gravet med en gummihjulslæsser og kørt til forarbejdning på naboarealet, dvs. væk 
fra nabobebyggelser. Udkørsel er til Ørbækvej og således i modsat retning som Davinde 
by. Støj og støvgener minimeres med vilkår stillet i tilladelsen. Formålet med driftsvilkårene 
er at sænke eller fjerne gener ved råstofgravningen. 

 



14 
 
 

 Vandværkets boring med filter delvis i kalkmagasin 57 – 80 m under terræn og beliggende 
ca. 150 m fra arealet. Der er et ca. 30 m tykt lerlag mellem boringens filtersætning og grus-
laget hvorfra råstofferne indvindes. Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørel-
sen og forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld.  Der er udarbejdet en grund-
vandsredegørelse af Rambøll der konkluderer, at grundet det tykke lerlag mellem det rå-
stofrelevante gruslag og kalkmagasinet, forventes ingen sænkning af vandstanden som 
følge af gravning under grundvandsspejl. Lerlagene bevirker endvidere, at risikoen for at et 
eventuelt uheld med oliespild, indenfor det ansøgte areal, vil påvirke kvaliteten af grund-
vandet som meget lille.  

 

 Tilladelsen vil have en varighed på 5 år (sandsynligvis kun 3). Der er ikke andre  aktive 
grusgrave (kumulative forhold) indenfor en radius af 1 km. Råstofindvinding er en irreversi-
bel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen 
Råstofindvindingen har stået på i adskillige år i området og projektet vil være afslutningen 
på råstofgravning i nærområdet. Indvindingen vil ikke medføre væsentlig påvirkning af be-
skyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner dele af landska-
bet. Efter endt indvinding skal der foretages en reetablering af arealet til natur med en sø 
på en del af arealet. Den landskabelige påvirkning såvel under som efter råstofindvinding 
forventes hverken enkeltvist eller kumulativt at påvirke landskabet væsentligt. 

 
 
 
Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 3. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – politisk behandling - udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Da arealet ikke er udlagt til graveområde i Råstofplan 2016 har ansøgningen været behandlet på 
udvalgsmøde den 17. maj 2017.  Før sagen blev fremlagt for udvalget blev der udarbejdet en 
grundvandsredegørelse ved Rambøll, jf. bilag 4 med henblik på at belyse sagen yderlig. 
Udvalget vurderede, at det vil være i overensstemmelse med gældende råstofplans retningslinje 
6.4.1 om udvidelse af graveområder, at meddele godkendelse til, at der  udarbejdes en tilladelse. 
  
Herefter blev ansøgningsmaterialet sendt i høring til følgende parter i perioden 29. juni – 10. au-
gust 2016: 
 

Matr. nr. Ejer Adresse Postnr. By 

 
Odense Kommune 
Hanne Jæger hnj@odense.dk   

14t 
Tarup Davinde I/S 
John Henriksen jjhe@odense.dk  

 

 Davinde Vandværk davindevand@gmail.com   

 Odense Bys Museer museum@odense.dk   

3a, 3ø Annette og Carsten Juhl Tingkærvej 215 5220 Odense SØ 

3ab TDC A/S Tingkærvej 213  5220 Odense SØ 

3q Dorrthe Kudue Kjærgaard Tingkærvej 217 5220 Odense SØ 

3g 
Heidi H og Jacob CP Ni-
elsen Davinde Bygade 18 5220 

Odense SØ 

3ad Rikke R Thisted Tingkærvej 221 5220 Odense SØ 

3h Inger og Jørgen Munk Davinde Bygade 13 5220 Odense SØ 

26b Ejvind Tougaard Davinde Bygade 11 5220 Odense SØ 

3o Gitte V Overgaard Davinde Bygade 16 5220 Odense SØ 

3s Kirsten Marie Pedersen Davinde Bygade 14 5220 Odense SØ 

3aa Erik S Mouritsen Tingkærvej 219 5220 Odense SØ 

14a Ove Peter Corneliussen Davinde Bygade 12 5220 Odense SØ 
Tabel over parter i sagen. Parterne har haft mulighed for at komme med kommentarer og høringssvar 
til ansøgning (stjernehøring) samt til udkast til tilladelsen (partshøring)  

 

Regionen modtog stjernehøringssvar fra  

Odense Kommune, jf. bilag 5. Kommunen meddeler endvidere tilladelse til grundvandsindvinding, 
jf. bilag 6. 
Odense bys Museer, jf. bilag 7. 
Davinde vandværk 
Parter og andre interessenter i nærområdet.  
 
Høringssvarene er listet i nedenstående skema med regionens kommentarer i kolonnen længst til 
højre. 
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Hvem Stjernehøringssvar Region Syddanmarks bemærk-
ninger 

 
Odense 
Kommune 

 
Kommunen mener, at det er ønskeligt at råstof-
forekomsten indvindes færdig i området, så den 
allerede nedskrevne efterbehandlingsplan kan 
afsluttes, og området kan tages i brug til gavn 
for områdets brugere og for naturen. 
 
Oplyser at det ansøgte areal ikke er registreret 
med beskyttede naturtyper eller arter, men at 
arealet har ligger udyrket siden 1993, og derfor 
kan have udviklet sig til et beskyttet område. 
Men dette kræver en nærmere gennemgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ansøgte område ligger delvist i indvindings-
opland til Davinde Vandværk, samt indenfor 300 
m beskyttelsesområdet til vandværksboringen, 
DGU nr. 146.109, på Davinde Bygade 1B. Bo-
ringen er filtersat fra 57,3- 79,4 meter under ter-
ræn. Gravningen efter råstoffer vil foregå under 
grundvandsspejlet ned til ca. 12 m dybde. Der-
under ligger et lerlag der vil beskytte det under-
liggende primære grundvandsspejl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravningen efter råstoffer vil skabe en sø på 
området. Søen skal beskyttes mod forurening og 
må ikke fyldes op med jord efter at råstofferne er 
fjernet. Som den eksisterende efterbehandlings-
plan allerede beskriver, må mulden ikke pålæg-
ges området igen, ligesom området skal efter-
behandles til naturformål, uden brug af pestici-
der, der kan forurene grundvandet.  
 
Der findes en større erhvervs- vandindvinding 
på Davinde Bygade 1B (DGU nr.146.508). Bo-
ringen er ikke særlig dyb og er filtersat fra 6,8-

 
 
 
 
 
 
 
Arealet er besigtiget i januar og i juni 
2016 af regionen. Det er en mark be-
stående af en nord syd gående bakke, 
der skråner mod vest. Marken fungerer 
som græsningsareal for heste. 
På luftfoto fra 1995 ses arealet uden 
træer og uden sti. I 2006 er der etable-
ret sti henover og en plantage syd for 
arealet. 
Arealet er ikke udlagt som § 3 beskyt-
tet natur. Det er kommunen der er 
myndighed på § 3 beskyttet natur.  
 
 
I Notat udarbejdet af Rambøll i 2016: 
Miljøvurdering, grundvand og våd na-
tur redegøres for at Råstofindvinding i 
de fleste tilfælde har ingen eller kun 
lille påvirkning af grundvandskvalite-
ten. Grundvandsforholdene på stedet 
er yderligere belyst idet ansøger på 
regionens foranledning har fået udar-
bejdet en grundvandsredegørelse. Heri 
konkluderes bla, at på grund af de tyk-
ke lerlag mellem råstofrelevante grus-
lag og kalkmagasinet, hvori vandvær-
ket indvinder fra, forventes ingen næv-
neværdig sænkning af potentialet i 
kalkmagasinet som følge af gravning 
under grundvandsspejlet på det an-
søgte areal. 
 
Der er forbud imod at tilføre jord til rå-
stofgrave. 
Vilkår for anlæggelse af sø er skrevet 
ind i tilladelsen under afsnittet om ef-
terbehandling. 
 
 
 
 
Grundvandsredegørelsen konkluderer 
at, det store antal søer i nærområdet 
med kontakt til det øvre grundvandss-
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9,8 mut. En ændring i det øvre grundvandsspejl 
vil betyde at boringen kan løbe tør, hvilket vil gi-
ve anledning til et erstatningsansvar til råstofind-
vinder. (jf. bek. om vandindvinding, § 29,3) 
 
 
 
 
 
Gør opmærksom på at ejendomme på Udlods-
gyden bør medtages, bla ejer af matrikel nr. 14a 
og 3aa, Davinde By, Davinde 

magasin, fungerer som buffer. Der er 
derfor kun ringe risiko for at markvan-
dingsboringen som indvinder i dette 
magasin løber tør, som følge af råstof-
indvinding på det ansøgte areal.  Des-
uden bemærkes at indvinder er erstat-
ningspligtig, ifald der skulle ske skade, 
der kan henvises til råstofindvindingen 
 
Som udgangspunkt sender regionen 
ansøgningen i høring hos dem, som 
regionen har vurderet som parter.  
Til grund for vurderingen ligger at man 
skal have en væsentlig, individuel og 
direkte interesse i sagens udfald for at 
være part. En større mere udefinerbar 
gruppe af borgere, vil derfor ikke være 
opfattet som part, fordi de ikke opfylder 
kriteriet om at have individuel interes-
se. 
Forvaltningslovens § 19 indeholder 
regler om hvornår en myndighed skal 
sende oplysninger i en sag til partshø-
ring. Efter denne regel er det kun be-
stemte oplysninger om sagens faktiske 
omstændigheder som skal sendes til 
partshøring, og kun oplysninger der er 
til ugunst for den pågældende part, og 
som har væsentlig betydning.  
Alle matrikler der støder op til det an-
søgte område er således medtaget, jf. 
listen nederst i stjernehøringsbrev. 
Dette inkluderer de nævnte matrikler 
nr. 14a og 3aa. 

Odense Bys 
Museer 

Anbefaler en arkæologisk forundersøgelse for at 
minimere risikoen for, at anlægsarbejdet senere 
må standses, jf. bestemmelser i Museumslovens 
§ 27 stk. 2 
 

 

Davinde 
Vandværk 

 
Afstand fra Davinde Vandværks boring til græn-
sen af det ansøgte indvindingsområde er max. 
150 m  
Normalt overholdes en respektgrænse på 300 m 
fra offentlige vandforsyningsboringer, og dette 
svarer til grænsen for det nuværende graveom-
råde. Hvis der skal gives tilladelse til råstofud-
vinding nærmere end 300 m, så skal der efter 
vore oplysninger udarbejdes særlige VVM un-
dersøgelser mv. af de relevante myndigheder.  
Vi er meget betænkelige ved råstofudvinding i et 
område der ligger så tæt på boringen, og vi me-
ner ikke at graveområdet bør udvides. Davinde 

 
Afstanden bliver som antaget ca. 150 
m fra indvindingsareal til vandværkets 
boring. Vandværksboringen er 80 m 
dyb og filtersat fra 57 m til 79 m under 
terræn i et kalkmagasin der sandsyn-
ligvis er spændt. Det sekundære 
grundvandsspejl findes ca. 5 m under 
terræn. Det sekundære og primære 
grundvandsmagasin er adskilt af 
mindst15 m ler. Der vurderes ikke at 
være hydraulisk kontakt mellem det 
overfladiske vandmagasin og kalkma-
gasinet som vandværket indvinder fra. 
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Vandværk har en velfungerende boring med 
meget høj vandkvalitet, og vi er bekymrede for 
forringelse af både vandkvalitet og vandtryk hvis 
der foretages dybe udgravninger så tæt på bo-
ringen.  
 
 
 
 
 
Fra det nuværende graveområde (indtil 300 m 
fra boringen) har vi informationer om at der for-
modentlig graves med dybde på 20-25 m under 
vandspejlet i de igangværende udgravninger. 
Tilsvarende dybe udgravninger med afstande på 
indtil 150 m fra vores boring vil medføre unødig 
stor risiko for boringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davinde Vandværk har en forsyningsledning til 
Tingkærvej. Denne forsyningsledning har eksi-
steret i mange år, og placeringen er tinglyst på 
de berørte matrikler. Vi har flere kort (dels kort 
udsendt fra Odense Kommune, dels kort fra 
tinglysningerne) som alle viser denne forsy-
ningsledning. 

Til beskyttelse af vandindvindingsbo-
ringer er der et lovmæssigt krav om 
udlægning af en 25 m zone (BNBO). 
Indenfor BNBO må der ikke anvendes 
sprøjtegifte.  
Det er vanligt at holde en sikkerheds-
afstand på 300 m, men ikke et lovkrav 
og skal vurderes individuelt fra tilfælde 
til tilfælde. 
 
Råstofferne er vurderet til at være be-
liggende  ned til 10 - 15 m under ter-
ræn. Planlagt gravedybde vil derfor ik-
ke blive dybere, hvilket vil svare til ca. 
5 - 10 m under grundvandsspejl. 
Grundvandsredegørelsen udarbejdet 
af Rambøll konkluderer desuden at ler-
lagene og den kendsgerning, at det 
grundvandsdannende opland ligger 
langt mod syd bevirker, at risikoen for, 
at uheld og spild af forureningskompo-
nenter inden for det ansøgte areal vil 
påvirke kvaliteten af det grundvand, 
der indvindes af Davinde Vandværk, er 
meget lille.  
 
Region Syddanmark er vidende om at 
en vandledning fra Davinde vandværk 
krydser den nordøstligste del af ind-
vindingsarealet. Når ansøger ved om 
materialerne bag vandledningen, er af 
en sådan kvalitet at de ønskes indvun-
det, skal ledningen omlægges. Det på-
hviler derfor indvinder at indhente de 
fornødne ledningsoplysninger, og sam-
tidig kontakte ledningsejerne. 
 

 
Ove Corneli-
ussen 

 
Det ansøgte areal er for 96 % beliggende i matr. 
3’s område, kun en lille del af den sydvestlige 
spids er beliggende i matr. 14t området. Vedrø-
rende ansøgningen om råstofindvinding fra Jørn 
Nielsen er med fede typer premhævet, at det 
ansøgte areal har matr. 14t. Området, som er 
markeret med rødt på ansøgningen, har imidler-
tid matr. 3.  
 
Det ansøgte areal ligger ca. 150 m fra vand-
værks boring. (Loven kræver en afstand på 300 
m). 
 
 
Iflg. Oplysninger fra Gerda Nielsen er ansøgnin-

 
Ifølge Region Syddanmarks oplysnin-
ger, så har det ansøgte område i dag 
matr.nr.14t. Ifølge historiske matrikel-
kort ser ændringen ud til at være sket 
efter 2004, men før 2008. 
 
 
 
 
Der findes ingen lovkrav om afstand på 
300 m fra vandindvindingsboring til rå-
stofgrav. 
 
 
Ansøgningen er underskrevet af hhv. 
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gen udarbejdet af John Henriksen. Han er mig 
bekendt ansat af Tarup-Davinde I/S som tilsyns-
førende af besøgsområdet og ikke til pleje af 
særinteresser. 
 
 

Tarup-Davinde A/S som lodsejer og af 
Jørn Nielsen, som indvinder. Regionen 
har ikke oplysninger om eller krav til 
hvem der udarbejder råstofansøgnin-
gen, men da Tarup-Davinde A/S er 
ejer af arealet, har de en særlig inte-
resse i området. 
 

 
Rikke og Al-
lan Larsen, 
Tingkærvej 
221 

 
Dagligt kører der forholdsvis meget trafik igen-
nem byen, lastbiler og traktorer, derfor vil vi ikke 
lade vores børn færdes på vejene i byen alene. 
Vores eneste mulighed for at slippe børnene ud 
på egen hånd, er ved at sende dem op af stien, 
som går tværs igennem det ansøgte område. 
Bliver denne sti nedlagt, vil vi skulle helt op til 
Tingkærvej 169 eller Udlodsgyden 31 for at få 
adgang til søen. Dette finder vi dybt urimeligt, da 
en af årsagerne til vi flyttede til området, var den 
nemme adgang til Davinde sø og områderne 
omkring den. Hvordan vil adgangen til Davinde 
søen være fra vores hus, hvis stien nedlægges? 
Hvis der evt. bliver lavet en ny sti, vil den så væ-
re fri for tunge gravemaskiner, så vores børn 
kan færdes trygt i området? 
 
 
 
 
Derudover har den eksisterende grusgrav efter-
hånden været aktiv i lang tid, med dertilhørende 
larm. Vi har glædet os meget til, at de skulle bli-
ve færdige, så der ikke er den tunge industri i 
vores baghave. Det ansøgte område kommer alt 
for tæt på vores hus, og vil derfor være til stor 
gene.  
Hvor længe vil der skulle graves i området, hvis 
der gives tilladelse.  
 
I tilfælde af at der bliver givet tilladelse, hvad er 
vores klagemuligheder så? 
 

 
Trafikken fra råstofgraven vil ikke eller 
kun i ringe omfang berøre Davinde by, 
da eksisterende overkørsel til Ørbæk-
vej bibeholdes. 
 
 
Stien der går ind over arealet vil blive 
midlertidigt omplaceret så den går på 
ydersiden af det ansøgte areal. Den 
endelige placering vil blive behandlet i 
samarbejde med Odense Kommune 
inden indvindingen påbegyndes. Det 
vil naturligvis blive tilstræbt at løsnin-
gen er så god som muligt for flest mu-
lige beboere/naboer. Regionen har ik-
ke fundet noget i tingbogen om stien 
og det sluttes deraf at den ikke er tin-
lyst. 
 
 
Tilladelsen gives i en periode på 5 år. 
Indvinder har imidlertid udtrykt at han 
sandsynligvis vil være færdig med at 
indvinde råstofferne på 3 år. 
 
 
 
 
 
Udkastet til tilladelse sendes i partshø-
ring hvor der medfølger mulighed for at 
indsende partshøringssvar. 
Hvis tilladelsen efter partshøringen 
meddeles endeligt er der mulighed for 
at påklage afgørelsen til Miljø og føde-
vareklagenævnet. Klagemulighederne 
fremgår af hhv. udkast til tilladelse og 
endelig tilladelse. 

 
Ejvind Tou-
gaard, Da-
vinde Byga-
de 11.  
Rikke Thi-

 
Bygge og beskyttelseslinjer. Jf. naturbeskyt-
telseslovens § 19 er der en beskyttelseszone på 
300 meter fra kirken, (kirkebyggelinien) ligesom 
der for Davinde kirke er udpeget en udsigtskile, 
et sådan gravearbejde skal således godkendes 

 
Regionen er ikke myndighed på fred-
ninger.  
Kirke byggelinjen regulerer alene byg-
geri med en højde over 8,5 m inden for 
en afstand af 300 m fra en kirke. Det er 



20 
 
 

sted og Allan 
Larsen, 
Tingkærvej 
221.  
Erik S Mou-
ritsen, Ting-
kærvej 219. 
Dorthe K 
Kjærgaard, 
Tingkærvej 
217. 
Karsten og 
Annette Juhl, 
Tingkærvej 
215 

ved fredningsnævnet. 
Vi hører ligeledes gerne, hvorvidt der er foreta-
get en sådan godkendelse vedrørende det ny 
udvidet område, hvor der allerede bliver gravet, 
men som konflikter med denne zone.  
 
Grundvandsinteresser. Området hvor der øn-
skes gravet ligger i OSD og indvindingsopland til 
Davinde Vandværk. Beskyttelseszonen på 300 
meter vil således ikke blive overholdt. Hvilket 
virker problematisk i forhold til at beskytte vores 
drikkevand. Dette ønsker vi en redegørelse for.  
*Vandforsyningsledningen til Tingkærvej ligger 
tværs over det areal der ønskes gravet, hvad er 
der tænkt i forhold til det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For så vidt angår kommuneplanens afsnit 9.1.2 
er det en prioritering at fastholde den helheds-
plan der ligger for området Tarup-Davinde. I de 
by næreområde må der ikke ske væsentlige 
ændringer af området for at sikre landskabelige 
kvaliteter samt sikre de værdifulde naturarealer, 
stisystemer m.v. Dette indgreb er vel således en 
tilsidesættelse af kommuneplanen?    
 
 
 
*Under henvisning til kommuneplanens afsnit 
9.7.3 omhandlende råstoffer, finder vi det be-
synderligt at der på nuværende tidspunkt graves 
i et område der ikke er omfattet af Region Syd-
danmarks råstofplan, hvordan har dette været 
muligt uden en godkendelse eller udvidelse af 
råstofplanen?  
 
 
Sidst men bestemt ikke mindst, hele Davinde 
bliver stærkt berørt at støj, støv samt i perioden 
der graves værdiforringelse ved salg af ejen-

kommunen der påser at reglerne over-
holdes. 
 
 
 
 
Graveafstanden til vandværket skal 
vurderes i forhold til hvordan boringen 
er beskyttet. Beskyttelsesgraden af-
hænger af forskellige forhold, f. eks 
tykkelsen af lerlag i undergrunden og 
hvor dybt boringen er filtersat. Forhol-
dene er vurderet af Odense Kommu-
nes grundvandsafd og regionen. Des-
uden er der udarbejdet en grundvands-
redegørelse, jf. bilag 4 
 
Der er ikke en lovfæstet beskyttelses-
zone på 300 m til vandindvindingsbo-
ringer. Der tales om en respektafstand. 
Der er udarbejdet en grundvandsrede-
gørelse der konkluderer at råstofind-
vinding ikke vil få indflydelse på vand-
værkets vandindvinding, jf. Grund-
vandsredegørelse vedhæftet som bi-
lag. 
Der skal holdes behørig afstand til 
vandforsyningsledningen, alternativt 
skal den omlægges. 
 
Odense Kommune er hørt og har ikke 
kommenteret på kommuneplanen. Ind-
vindingen af råstoffer vil blive fulgt op 
af reetablering af arealet til reekreative 
formål, hvilket ikke strider imod kom-
muneplanen. Da det ansøgte areal er 
beliggende udenfor udlagte graveom-
råder i råstofplanen skal det behandles 
i regionens politiske udvalg for miljø, 
råstoffer og jordforurening før der kan 
gives en tilladelse.  
Ansøgningen blev behandlet på ud-
valgsmødet den 17. maj 2017, hvor 
udvalget godkendte, at det er i over-
ensstemmelse med gældende råstof-
plans retningslinje 6.4.1 om udvidelse 
af graveområder at meddele tilladelse. 
 
 
 
Gravningen vil foregå med en enkelt 
læssemaskine. Gravningen vil fra start 
være nede i terræn. Der vil ikke være 



21 
 
 

domme, herunder lavere salgspriser samt læn-
gere liggetider m.v. Der er forholdsvis mange 
ældre bygninger i byen, disse er ligeledes særlig 
udfordret for de rystelser det giver i undergrun-
den når frigørelsen af råstofferne finder sted. 
Bliver der deponeret midler til erstatning af sæt-
ningsskader, støvgener, lavere ejedomsværdi 
ved salg m.v.  
 
 
Der ligger ikke en fastsat tidsperiode hvor gra-
vearbejdet skal være færdigt og vil Jørn Nielsen 
kunne søge om henstand af gravearbejdet i for-
bindelse med lavkonjunktur med m.v.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bliver der deponeret midler til etablering af om-
rådet efter gravearbejdet er slut, i det tilfælde at 
Jørn Nielsen skulle gå konkurs. 
 
 
 

vejadgang til Tingkærvej. Der er i tilla-
delsen stillet vilkår der imødegår støj 
og støv. Det er således regionens vur-
dering at anlægget overholder de ge-
nerelle støjvilkår fastlagt i Miljøstyrel-
sens støjvejledning. 
 
Ejendomspriser ligger ikke indenfor 
Råstofloven  
 
Der gives normalt tilladelse til at grave 
i 10 år, fordi det står i råstofloven. Der 
skal være stærke, saglige og faglige 
argumenter for at gøre noget andet, da 
alle ansøgere skal behandles ens. I 
dette tilfælde er graveperioden halve-
ret til 5 år, hvilket regionen vurderer 
som et passende interval.  Jf. råstoflo-
ven kan en indvinde søge om ny tilla-
delse inden gældende tilladelse udlø-
ber. JN har imidlertid udtrykt at han 
mener at have arealet færdiggravet på 
3 år. 
 
Indvinder er, som udgangspunkt er-
statningspligtig hvis det drejer sig om 
skader der kan henføres til råstofind-
vindingen 
Der bliver ikke på forhånd deponeret 
midler til eventuelle erstatninger. 
 
Jørn Nielsen skal, inden gravning på-
begyndes, stille en garanti til sikkerhed 
for at efterbehandlingsarbejdet udfø-
res.. 

 
Gitte Over-
gaard, Da-
vinde Byga-
de 16 

 
Hvornår tænkes gravearbejdet påbegyndt? Det 
er af stor betydning for os at vide det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor længe forventes gravearbejdet at pågå? 
Det er meget vigtigt for os, at der er en fast 
ramme på gravearbejdet, og vi kan ikke accep-

 
En råstoftilladelse er en lang proces, 
under normale omstændigheder varer 
det op imod et år at udarbejde en så-
dan. Det ansøgte areal er ikke udlagt 
til graveområde i Råstofplanen. Derfor 
skal ansøgningen behandles i miljøud-
valget.  
Før ansøgningen blev sendt til politisk 
behandling var der en række emner 
der krævede nærmere redegørelse.  
Indvinder har bla redegjort for grund-
vand, efterbehandling, graveplan samt 
håndtering af sti.  
 
Jørn Nielsen ønsker en glidende over-
gang fra det areal han graver på nu, til 
opstart af det ansøgte. Tilladelsen bli-
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tere en graveperiode på over 2 år fra start til 
slut. 
 
 
 
 
 
 
 
Vores vandværk / vandboring – er der afstand 
nok til graveområdet? 
 
Går der ikke en vandledning i gennem området? 
 
 
Kan vi være sikre på, at der i graveperioden bli-
ver anlagt en ny sti fra Tingkærvej 213, til områ-
det ved Davinde Sø. Det er af meget stor betyd-
ning for beboerne i Davinde by, at vi har en let 
tilgængelig adgang fra Davinde centrum til sø-
området – også for de gangbesværede og be-
boere med barnevogne etc. 
 
Støjgener – hører allerede tydeligt nuværende 
gravearbejde 
Støvgener – ved fra naboer boende tæt på nu-
værende graveområde, at de bliver generet af 
støv 
 

ver givet for 5 år. 
Regionens og samfundet har en inte-
resse i at en råstofressource graves 
færdig således at man ikke risikerer at 
skulle i gang igen. Jørn Nielsen vurde-
rer at kunne grave arealet på 2-5 år 
afhængig af hvor gode materialerne 
viser sig at være samt udbud og efter-
spørgsel. 
Spørgsmålet om vandledning er be-
svaret ovenfor. 
 
 
 
 
Der stilles vilkår om at indvinder skal 
etablere en ny sti uden om arealet 
mens der graves råstoffer og at stierne 
tilbagelægges som et led i efterbe-
handlingen. 
 
 
 
I tilladelsen stilles vilkår for driften 
mhp. at mindske generne. Anlægget 
vurderes at kunne overholde de gene-
relle støjvilkår fastlagt i Miljøstyrelsens 
støjvejledning.  
 

 

 

Besigtigelse  

Arealet er besigtiget i januar og i juni 2016 samt i maj 2017. Det udgøres af en mark bestående af 
en nord syd gående bakke, der skråner mod vest. Marken fungerer som græsningsareal for heste. 
På luftfoto fra 1995 ses arealet uden træer og uden sti. I 2006 er der etableret en sti og en planta-
ge syd for arealet. 
Regionens vurdering er, at det ansøgte areal ikke er en beskyttet naturtype. Odense Kommune er 
myndighed på § 3 beskyttet natur. Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring ved Odense 
Kommune.  
Stien skal forlægges midlertidig udenom arealet. På de tre sider af arealet efterlades en bræmme 
af græs/træer hvor stien kan ligge. Stien skal tilbagelægges i forbindelse med efterbehandlingen, 
jf. efterbehandlingsplan bilag 2.  
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Borgermøde 

Regionen afholdt borgermøde på det ansøgte areal midt i juli måned 2017, med henblik på at in-
formere Davinde Bys beboere om projektet.  Til stede var ansøger Jørn Nielsen, John Henriksen 
fra Tarup Davinde I/S samt Tina Thyregod og Gitte Gro fra Region Syddanmark. Ca. 30 beboere 
kom til mødet. Der blev informeret om regionens rolle som myndighed, om planen for gravningen 
af råstof og om efterbehandlingen, hvorefter der blev stillet spørgsmål om især driftsgener, grund-
vand og stiomlægningen.  
Beboerne udtrykte desuden utilfredshed med mødedato, som var i ferieperiode samt en partshø-
ringsfrist på 4 uger i ferieperiode. Der blev derfor aftalt endnu et borgermøde i august samt en for-
længelse af høringsfristen på 14 dage. 
 
Andet borgermøde blev afholdt i Davinde forsamlingshus den 22. august. Til stede var ansøger 
Jørn Nielsen, John Henriksen fra Tarup Davinde I/S samt Karsten Baisgård og Gitte Gro fra Regi-
on Syddanmark. Der mødte ca. 25 beboere op. Der blev informeret om projektet og besvaret 
spørgsmål.  
 
 

Ledningsejere 

Regionen har forespurgt i LER (Lednings Ejer Registret) om der er interessenter på det ansøgte 
område. Udover den kendte vandledning tilhørende Davinde vandværk har EnergiFyn et elkabel 
liggende i skel mod øst. Energi Fyns Gravevejledning er vedlagt som bilag 8. 
Regionens søgning i LER fritager ikke indvinder for at ansvar i forbindelse med andre ledningseje-
res interesser end de i tilladelsen omtalte. 
 
 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1. Formålet 
med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen 
forløb i perioden den 30. juni – 11. august 2017. Fristen blev forlænget med 14 dage til ultimo au-
gust. 
Regionen har modtaget høringssvar fra Odense Kommune, Davinde Vandværk samt en Nabo-
gruppe  
Høringssvarene samt regionens bemærkninger er listet i nedenstående tabel. 
 

Hvem Partshøringssvar Regionens behandling 
 
Odense 
Kommune 

 
Kommentar til linje 4 på side 1. 
”Materialerne skal forarbejdes på den nordlige del af 
matr. nr. 3ø….” 
For nuværende er den nordlige del af matr. nr. 3ø en sø. 
Det er derfor næppe muligt at opstille 
sorteringsmaskineri her, Der skal vist stå den sydlige 

 
 
Ændret til: 
Materialerne skal forarbejdes på 
den sydlige del af matr. nr. 3ø….” 
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del. 
Der mangler i tilladelsen et 
oversigtskort over hvordan råstofgraven indrettes under 
arbejdet, samt et kort over de præcise gravegrænser og 
afstandskrav. 
 
Kommentar til linje 7, side 1. 
” Der gives også tilladelse til at bevare den interne vej 
med udkørsel til Tingkærvej og Ørbækvej 
(jf. råstoftilladelse fra 2011) 
Dette er en faktuel fejl og skal omskrives. Der er IKKE 
givet tilladelse til udkørsel til Tingkærvej. 
Tværtimod er der indskrevet i råstoftilladelsen fra 2013, 
at der skal laves en barriere fra 
råstofgraven til Tingkærvej, så det ikke er mulighed for 
ind- og udkørsel til Tingkærvej. Der er fra 
kommunens side KUN givet tilladelse til udkørsel til Ør-
bækvej. Tingkærvej er en smal byvej. Der 
vil ikke blive givet tilladelse til udkørsel til Tingkærvej. 
Jeg formoder at dette er en misforståelse der bunder i, 
at den nuværende ”Davinde Søvej”, tidligere hed Ting-
kærvej. Det var et stykke grusvej der gik ind på matrikel 
3ø fra en privat overkørsel ved Tingkærvej 169. Grusve-
jen skulle tidligere passeres af lastvognstrafikken til 
grusgraven og er derfor nævnt i tidligere råstoftilladel-
ser. 
 
Kommentar til side 16. 
Vedr. regionens kommentar til omlægning af vandled-
ning 
I udkastet står :”……..skal ledningen omlægges således 
at den følger Ibjergvej/Davinde 
Bygade” 
Men Ibjergvej ligger ca. 1,5-2 km længere mod syd. Jeg 
formoder regionen ønsker at skrive 
Tingkærvej i stedet Ibjergvej. 
 
Bemærkning til vilkår 25: Alt arbejde med miljøfrem-
mende stoffer skal ske i henhold til 
gældende regler. 
Det er et upræcist vilkår og derfor vil der i tvivlsspørgs-
mål retligt dømmes efter skøn. Vilkåret bør fjernes. Det 
er allerede beskrevet i andre vilkår, at stationære anlæg 
ikke skal placeres på det nye areal der skal graves, 
samt at tankning også skal foregå andet steds. Man kan 
ikke 
forvente at en entreprenør skal holde sig orienteret om 
”gældende regler”. Vilkåret bør være præcist. 
 

Graveplan og efterbehandlings-
plan er justerede. 
 
 
 
 
Ændret til: 
Færdsel til og fra graveområde 
skal ske via den etablerede over-
kørsel til Ørbækvej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændret til: 
skal ledningen omlægges efter 
aftale med Davinde Vandværk 
 
 
 
 
 
 
Ændret til: 
Alt arbejde med miljøfremmede 
stoffer skal ske under iagttagelse 
af den krævede sikkerhed og i 
lukkede containere eller over 
spildbakker med videre. 

 
Davinde 
Vandværk 

 
 Vedr. Afstand fra Davinde Vandværks boring til det 
ansøgte råstof-indvindingsområde  
Ved besvarelsen ifm. stjernehøringen har Davinde 

 
 
Det er regionens ønske at råstof-
ressourcen færdiggraves således 
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Vandværk anført at der normalt overholdes en respekt-
grænse på 300 m til en vandværksboring.  
I gravetilladelsen har Region Syd vurderet at sikker-
hedsgrænsen på 300 m ikke er nødvendig på grund af 
vandværksboringens dybde og beskyttelsen fra de mel-
lemliggende lerlag. Det er anført at råstofferne findes i 
en dybde ned til 8-12 m under terræn (jf. s. 2). I tilladel-
sen s. 6 pkt. 18. skrives ”Tilladt gravedybde er til fore-
komstens bund”  
Davinde Vandværk finder det relevant at der fastlægges 
en maksimal tilladt gravedybde således at der ikke kan 
være tvivl om afstanden til boringen og de vandførende 
lag. Hvis den faktiske dybde af råstof-forekomsterne 
stemmer med det forventede, så bør det ikke være et 
problem at fastlægge en max dybde. 
 
 Vedr. Forsyningsledning fra Davinde Vandværk til 
Tingkærvej  
Davinde Vandværk har en forsyningsledning til Ting-
kærvej. Ledningens omtrentlige placering er indtegnet 
på detail-kortet i den udsendte gravetilladelse (bilag 2).  
Davinde Vandværk har i periode november 2016 til april 
2017 fået udarbejdet et nyt og opdateret kort over vand-
værkets forsyningsledninger. Kortlægningen er baseret 
på foretagne målinger, tilgængelige kortmaterialer samt 
bidrag fra personer der har været involveret i det prakti-
ske ledningsarbejde.  
Nedenstående kortudsnit fra det nye udarbejdede kort 
viser forsyningsledningens placering i det berørte gra-
veområde.  
Kortet viser 2 vigtige forhold  
- Ledningens placering berører en større del af det an-
søgte graveområde (i forhold til kortet medtaget i grave-
tilladelsen bilag 2)  
- Ledningen er samtidig tilknyttet forsyningsledninger til 
2 ejendomme på hhv. Tingkærvej 213 og Tingkærvej 
215  

 
 
 
 

at arealet kan efterbehandles 
uden mulighed for at der ved en 
senere lejlighed kan gøres krav 
på en eventuel restressource. 
Boring med DGU nr. 146.649 be-
liggende ca.80 m nord for arealet 
viser ler i en dybde af 13,5 m.  
 
Vandværksboringen er filtersat i 
Selandien kalk 57 m under ter-
ræn. Mellem gruslaget der ønskes 
gravet og kalken er mere end 30 
m ler. Grusgravningen vil altid fo-
regå over lerlaget og vandborin-
gen vi derfor ikke miste sin be-
skyttelse. 
 
 
Efterbehandlingen vil være til na-
tur uden brug af gødning og pe-
sticider med en sø på en del af 
arealet. Vandboringen vil således 
være velbeskyttet i fremtiden. 
 
Jørn Nielsen planlægger at ind-
vinde råstofferne med en læsse-
maskine. Efterbehandlingskrave-
ne til hhv. skråningsanlæg, sø-
banket samt lavtvandszone sam-
menstillet med det meget lille are-
al og mængden af lerbræmmer og 
lerlagets beliggenhed begrænser 
gravedybden i en sådan grad at 
regionen finder det rimeligt at 
fastholde vilkåret om, at der kan 
graves til ressourcens bund.  
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Davinde Vandværk har en tinglyst beskyttelse af denne 
forsyningsledning. Tinglysningen omfatter ledningen 
samt et område på 2,5 m på hver side, for beskyttelse af 
ledningen og af hensyn til evt. nødvendige reparations-
arbejder.  
Det er vigtigt at forsyningsledningen (inkl. Beskyttelses-
zonen på 2,5 m på hver side) respekteres af hensyn til 
drift og vedligehold af vandledningen.  
I gravetilladelsen er omtalt en omlægning af vandled-
ningen – Omtalt s. 3 og s. 16. Det er vigtigt at pointere 
at hvis en omlægning foretages skal det ske langs Ting-
kærvej (sydsiden) og med tilslutning til den eksisterende 
vandledning i krydset Tingkærvej/Davinde Bygade. 
Endvidere skal de 2 ejendomme Tingkærvej 213 og 215 
forsynes via tilslutninger til denne nye vandledning. 

 
Odense Kommune er myndighed 
for grundvand og har meddelt en 
tilladelse til indvinding af grund-
vand. Vilkårene fra tilladelsen er 
skrevet ind i tilladelsen til indvin-
ding af råstoffer  jf. side 7.Der er 
stillet vilkår om at der skal holdes 
en respektafstand på 2,5 m til 
vandledningen. Hvis vandlednin-
gen skal omlægges skal det ske 
for indvinders regning og omlæg-
ningen skal resultere i en mindst 
lige så god forsyning til de to 
ejendomme, som før omlægnin-
gen. Regionen har ikke myndig-
hed til at beslutte hvortil forsy-
ningsledningen skal forlægges. 
 

 
Nabogruppe: 
Julia Pahl 
(ny ejer), 
Davinde By-
gade 14 
Gitte Over-
gaard, Da-
vinde Byga-
de 16 
Ejvind Tou-
gaard, Da-
vinde Byga-
de 11 
Allan og 
Rikke Thi-
sted, Ting-
kærvej 221 
Erik S. Mou-
ritsen, Ting-
kærvej 219 
Annette og 
Carsten 
Juhl, Ting-
kærvej 215 
Dorrte Ku-
due Kjær-
gaard, Ting-
kærvej 217 
 
 

 
Vi har købt hus i Davinde pga. landsbyens nærhed til 
det rekreative naturområde i Tarup-Davinde og i tillid til, 
at der ikke ville blive gravet grus uden for de planlagte 
grusgravningsindvindingsområder. Vi har ingen steder 
kunne se, at der var planer om at grave grus klods op af 
vores haver. Tarup-Davindes matrikel 14t, Davinde by, 
Davinde, er IKKE udlagt til graveområde hverken i Rå-
stofplan 2012 eller i Råstofplan 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udenfor graveområderne, kan 
Regionen meddele tilladelse til 
råstofindvinding, hvis der søges 
om forlængelse eller udvidelse af 
en eksisterende gravetilladelse, 
såfremt denne kan gives uden at 
tilsidesætte andre væsentlige inte-
resser, jf. § 3 i Lov om råstoffer. 
Da det ansøgte areal er beliggen-
de udenfor det i Råstofplanen ud-
lagte graveområde skal ansøg-
ningen behandles i udvalget for 
Miljø, Råstoffer og Jordforurening. 
Ansøgningen blev behandlet på 
udvalgsmøde den 17. maj 2017 
og udvalget gav samtykke til 
gravning af sand, grus og sten på 
det ansøgte areal.  
Der er foretaget en vurdering af, 
om tilladelsen vil tilsidesætte an-
dre væsentlige interesser. Disse 
interesser fremgår af § 3 i Råstof-
loven.  
I § 3 står, at på den ene side skal 
der lægges vægt på råstofres-
sourcernes omfang og kvalitet og 
en sikring af råstof ressourcernes 
udnyttelse samt tages erhvervs-
mæssige hensyn. På den anden 
side skal der lægges vægt på mil-
jøbeskyttelse og vandforsynings-
interesser, beskyttelse af arkæo-
logiske og geologiske interesser, 
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Odense kommune har gjort indsigelse til Råstofplan 
2012, hvor der skrives at Davinde By skal friholdes for 
gravearbejde, og det pågældende områder der støder 
op til Davinde by skal udtages. Dette område ligger på 
den anden side af Tingkærvej, men lige ved siden af 
14T, vi har derfor svært ved at forstå, hvorfor kommu-
nen nu har skiftet mening?  
 
 
 
 
I henhold til Struktur og helhedsplanen for Tarup Davin-
de fra 2009 ”Over sø og land 2050” 
samt Kommuneplan 2013 - 2025 skal Tarup-Davinde 
arealer, herunder matrikel 14t anvendes til rekreative 
formål og I henhold til servitut ”deklaration om afhæn-
delse og landbrugspligt” skal arealet bruges til rekreative 
formål og ellers afhændes til brug for landbrugsmæssige 
formål. Servitutten giver ikke mulighed for råstofindvin-
ding. 
 
Sagens procedure. 
Udkast til nuværende gravetilladelse, er fra politisk side, 
givet på grundlag af den tidligere gravetilladelse (refe-
rence Gitte Gro, Region Syddanmark ved borgermøde i 
Davinde den 22. august 2017). Den tidligere gravetilla-
delse er dateret den 13.februar 2014. Ingen af de berør-
te naboer kan mindes at være partshørt forud for god-
kendelse af denne tilladelse. Vi har derfor søgt aktind-
sigt i sagen med henblik på at få belyst hvem partshø-
ringen i sin tid har været sendt til, og hvilke svar der var 
indkommet. 
Til trods for megen kommunikation frem og tilbage med 
både kommune og region er det ikke lykkes os at få 
klarhed om naboerne er blevet partshørt forud for god-
kendelsen af tilladelsen af 13. februar 2014. Hverken 
regionen eller kommunen har kunnet finde de forespurg-
te dokumenter til os, og ud fra dette må vi konkludere, at 
tilladelsen fra 2014 ikke har været sendt korrekt i parts-
høring.   
Såfremt partshøringen på den tidligere tilladelse ik-
ke har været korrekt udført, vil vi stille spørgsmåls-
tegn ved om nærværende nye tilladelse er retsmæs-
sig korrekt funderet. 
 
 

naturbeskyttelse, herunder be-
skyttelse af landskabelige værdier 
og videnskabelige interesser, en 
hensigtsmæssig byudvikling, in-
frastrukturanlæg, jord- og skov-
brugsmæssige interesser.  
 
Regionen har haft kompetencen 
med råstofplaner siden Amterne 
blev nedlagt i 2007 og med råstof-
tilladelser siden juli 2014. Odense 
Kommunes indsigelse til udkastet 
til Råstofplan 2012 er behandlet i 
forbindelse med arbejdet med 
Råstofplan 2012. Råstofplan 2012 
er siden erstattet af Råstofplan 
2016  
 
En tilladelse til indvinding af rå- 
stoffer er midlertidig og blokerer 
ikke for planerne om at anvende 
arealet til rekreative formål. 
Tværtimod er der en interesse fra 
både region og kommune i at rå-
stofressourcen færdiggraves så-
ledes at arealet kan færdigudvik-
les til rekreative formål. 
 
 
Tilladelsen til at grave på matr. nr. 
14t er givet af Odense Kommune 
den 13. februar 2014 som et til-
læg til den tilladelse der blev 
meddelt den 27. juni 2013. An-
søgningen blev politisk behandlet 
af Regionens udvalg der meddel-
te samtykke. Regionen har ikke 
mulighed for at svare på spørgs-
mål der angå Odense Kommunes 
sagsbehandling af tidligere sager. 
 
 
 
 
 
 
 
Nærværende ansøgning og tilla-
delse er retsmæssigt og korrekt 
funderet. Ansøgningen er sags-
behandlet uafhængig af sagsbe-
handlingen af Tillægget givet af 
Odense Kommune i 2014. 
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Naturindhold. 
I udkast til gravetilladelse er anført, at kommunen ikke 
har besigtiget området med hensyn til naturindhold si-
den 1993. Odense kommune har i deres høringssvar 
anført, at det kræver en ny besigtigelse, for at fastslå 
områders nuværende naturstatus. 
Det ansøgte graveområde har henligget med afgræs-
ning de sidste 24 år uden gødning og 
sprøjtning, og det er derfor meget sandsynligt, at der er 
udviklet beskyttet natur. I følge Tarup/Davindes egne 
naturovervågningsrapporter udvikler dig der sig et rigt 
naturliv i de rekreative områder efter endt grusgravning 
med indvandring af f.eks. firben, padder, biller, sommer-
fugle, guldsmede mm. 
 
På denne baggrund ønsker vi en grundig naturbe-
sigtigelse af området, dels med henblik på en be-
skrivelse af områdets § 3 status og dels med henblik 
på en beskrivelse af eventuel forekomst af beskyt-
tede bilag 4 arter. Denne besigtigelse ønskes fore-
taget at kommunens/naturstyrelsens biologer før 
gravningstilladelsen kan gives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støj. 
I 2014 påbegyndtes råstofgravning i den vestlige del af 
matr. nr. 14t. Vi er meget plaget af støj fra gravningen 
her, og vi er forundret over, at der ikke foretages løben-
de støjmålinger herfra. 
Den nye gravning, som nuværende tilladelse handler 
om, vil komme meget tættere på vores boliger.  
Gravning skal følges af regelmæssige støjmålinger i 
hele graveperioden, så vi kan være sikre på at støj-
grænserne overholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odense kommune er hørt i forbin-
delse med ansøgningen, jf. bilag 
5 og igen i forbindelse med parts-
høring. Odense Kommune er 
myndighed på natur, herunder 
udpegning og forvaltning af § 3 
beskyttede naturtyper. 
 
” Kommunens folk har vurderet, at 
området ikke indeholder fredede 
dyre- og plantearter. Hvis området 
omdannes til en næringsfattig sø, 
vil området formodentlig få en 
endnu større naturmæssig værdi, 
end det er tilfældet i øjeblikket.  
Odense Kommune skriver endvi-
dere ” Området har været inten-
sivt dyrket indtil 2002. Hvorefter 
der har været græsmark. For at et 
areal skal udvikle sig til et over-
drev med fredede dyre- og plan-
tearter skal den intensive dyrkning 
have været opgivet mindst 30-50 
år tidligere. Hvis det skal gå hurti-
gere, skal der være et beskyttet 
overdrev til naboareal, hvorfra ve-
getation og dyre- og insektarter 
skal indvandre fra. Dette er ikke 
tilfældet her.”   
 
Jørn Nielsen vil foretage Indvin-
dingen med en enkelt gummi-
hjulslæsser. Gravearbejdet vil fra 
starten være nede i terrænet da 
indvindingen påbegyndes fra ek-
sisterende råstofgrav vest for det 
ansøgte areal. Materialerne bliver 
kørt til naboarealet med gummi-
hjulslæsseren for videre forar-
bejdning. Det er regionens vurde-
ring at indvindingsarbejdet kan 
overholde de generelle støjvilkår 
fastlagt i Miljøstyrelsens støjvej-
ledning. 
Regionen har indsat vilkår i tilla-
delsen, der tager højde for evt. 
støjgener. 
Såfremt regionen vurderer, at de 
gældende regler omkring støj er 
overskredet, kan regionen pålæg-
ge indvinder at få udført støjmå-
linger maksimalt en gang årligt. 
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Sikkerhed. 
Vi er bekymrede for vores børn og unge menneskers 
sikkerhed, såfremt det hidtil meget benyttet område fra 
Tingkærvej og ned til Davinde Sø, med gang /cykel sti 
og markeret ridesti, bliver inddraget til grusgravning. Sti-
en fra Tingkærvej og ned til Davinde Sø, er Davinde be-
boernes primære afgangsvej til området, efter at lågen 
overfor savværket er blevet lukket i 2015. 
 
 
Graveperioden 
Nuværende udkast til gravetilladelse er gældende til 1. 
august 2022. Såfremt der gives tilladelse til gravning, og 
der dermed skal graves klods op af vores boliger, øn-
sker vi, at gravningen og reetableringen bliver overstået 
så hurtigt som muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vi ønsker råstofferne fra matr. 14t gravet ud og 
transporteret til forarbejdnings- og materiale plad-
sen på matr. nr. 3ø inden for en periode på 2 år. En-
treprenøren skal forpligtes til at deponere råstoffer-
ne på eget areal alternativt på Tarup-Davindes area-
ler på matrikel nr. 3ae, der ligger afsondret fra bo-
ligområderne i Davinde, hvis de ikke kan afsættes 
med det samme. 
 

En støjmåling skal foretages af et 
såkaldt akkrediteret firma. Det vil 
sige et firma der er certificeret til 
at lave støjmålinger. . 
 
Stien der går over arealet bliver 
midlertidig omlagt som en hegnet 
sti der går udenom gravearealet. 
Efter endt gravning tilbagelægges 
stien som to stier, hhv. en gangsti 
og en ridesti. Jf. graveplan og ef-
terbehandlingsplan.  
 
 
Gravetilladelser meddeles jf. rå-
stofloven normalt for 10 år. Hvis 
der resterer ressourcer og der bli-
ver ansøgt om forlængelse af gra-
vetilladelsen skal regionen be-
handle en sådan ansøgning på 
baggrund af de afvejninger, der er 
beskrevet i råstoflovens § 3. 
I nærværende ansøgning har re-
gionen halveret den ved lov fast-
slåede periode og har meddelt til-
ladelsen for 5 år. Jørn Nielsen har 
desuden fortalt ved begge de af-
holdte borgermøder, at han for-
venter at færdiggrave arealet på 3 
år. Regionen vurderer at perioden 
er rimelig når arealets lidenhed og 
indvinders brug af kun en enkelt 
gummihjulslæsser tages i betragt-
ning og finder således ikke hjem-
mel eller anledning til at pålægge 
Jørn Nielsen yderligere restriktio-
ner eller begrænsninger. 
 
Der er udarbejdet en graveplan. 
Materialerne t transporteres til na-
bo matriklen 3ø for videre forar-
bejdning. Denne plads er belig-
gende ca. 300 m fra Davinde By. 
Regionen har ikke anledning eller 
bemyndigelse til at give indvinder 
yderligere vilkår end de allerede 
stillede til varetagelse af drift, der-
under støj og støv.  
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Høring af Odense Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Odense Kommune omkring fast-
sættelse af vilkår om efterbehandling i perioden den 30. juni – 11. august 2017. i medfør af Råstof-
lovens § 10a.  
 

Odense Kommune Regionens bemærkninger 
 
Afsnittet om efterbehandlingen er mangelfuldt. Der står 
intet om hvad området skal benyttes til 
efterfølgende. 
Jeg har talt med Jørn Nielsen, entreprenør på gravnin-
gen. Han ønsker at efterlade et søområde 
på arealet. Dette er ikke beskrevet i tilladelsen. Ejer, Ta-
rup Davinde I/S ønsker også, at der 
efterlades en sø med en bred gangsti hen over arealet, 
samtidig ønsker ejer at arealet efterlades på en sådan 
måde at det er vedligeholdelsesfrit. Dette kan kun ske 
hvis søbredderne efterlades med et skråningsanlæg der 
ikke er mere stejle end 1:5 meter. Området er indvin-
dingsopland til Davinde Vandværk. Den gravede sø må 
derfor ikke opfyldes med 
materialer igen, men skal efterlades som næringsfattig 
biotop uden at der lægges overjord og muld ud på sø-
bredderne. Et næringsfattigt sø-miljø er ønskeligt i om-
rådet da mange insekter, dyre- og plantearter mangler 
sådanne forhold. En næringsfattig sø er også langt lette-
re at vedligeholde. Hvis der tilføres næringsstoffer fra 
den udvaskede muld og jord, eutrofiere søen og plumrer 
til, ofte efterfulgt af iltsvind ved søbunden, hvorefter dyre 
og plantelivet mister mangfoldigheden og søen ikke bli-
ver den berigelse for området den ellers så let kan væ-
re. 
 
Området vil være sårbart efter råstofindvinding, og der 
må efterfølgende ikke gødes i området. 
Endvidere må der ikke anvendes pesticider /bekæmp- 
elsesmidler. Dette vilkår skal tinglyses og må ikke op-
hæves efter endt indvinding. Det er regionen der står for 
tinglysningen. 
 
 
 
Det vil være vanskeligt for entreprenøren at efterbe-
handle området uden klare efterbehandlingsvilkår, og 
det vil være et irritationsmoment for ejer ikke at have 
nogen efterbehandlingsvilkår. Området vil efterfølgende 
have mange besøgende. Området ved Tarup Davinde 
er beskrevet i struktur- og helhedsplanen, ”Over sø og 
land”. Heri er visionen at området skal tiltrække og moti-
vere alle til et aktivt friluftsliv. Stierne i området skal der-
for kunne holde til mange aktiviteter såsom cykling og 

 
 
 
Regionen har tilføjet et vilkår 37, der omhandler 
etablering af en eventuel sø: 
 
Hvis der etableres en sø på arealet skal følgen-
de retningslinjer overholdes ved efterbehandling: 

a) Søen skal anlægges med jævnt skrå-
nende bredder og en mindst 3 m bred 
lavtvandszone og en mindst 2 m bred 
banket/søbredzone.  

b) Søbreddens længde skal gøres så lang 
som mulig, så den bugter sig med man-
ge næs og vige. 

c) I søens vindfølsomme sider skal der ud-
lægges sten for at undgå erosion af kan-
terne.  

d) Der må ikke laves forbindelse mellem sø 
og vandløb, heller ikke via dræn. 

e) Der må ikke udsættes ænder, fisk, eller 
andre dyr i søen, og der må ikke fodres i 
eller nær søen. 

 
 
 
Vilkårene i råstoftilladelser meddelt af regionen 
tinglyses altid. 
Vilkår 42 er ændret til  
Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er 
godkendt af Region Syddanmark frigives sikker-
hedsstillelsen og de tinglyste vilkår aflyses med 
undtagelse af vilkår 36 og 37e. 
 
 
Efterbehandlingsplanen for matrikel nr. 3ø Da-
vinde By, Davinde samt tillægget hertil på den 
vestlige del af matrikel nr.14t Davinde By, Da-
vinde er også gældende for denne tilladelse.  
Beskrivelsen er tilføjet Grave – og efterbehand-
lingsplanen Bilag 2. 
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ridning og søbredderne skal være så tilpas sikre og sta-
bile at der ikke sker drukneulykker, hverken for menne-
sker eller for vildtet i området. – Dette bør afspejles i vil-
kårene for efterbehandlingsplanen. Du kan evt. henvise 
til at den eksisterende grave- og efterbehandlingsplan 
der er gældende for gravningen på matrikel 3ø også er 
gældende for denne råstoftilladelse mht. søens sikker-
heds- og lavvandszone. 

 
 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) 
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, 
en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, 
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig in-
teresse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via 
Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og or-
ganisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 25. oktober 
2017 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen 
af dette brev. 
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Bilag 

1. Oversigtskort 
2. Grave og efterbehandlingsplan 
3. VVM – screeningsskema 
4. Grundvandsredegørelse Rambøll 
5. Stjernehøringssvar Odense Kommune 
6. Vandindvindingstilladelse 
7. Stjernehøringssvar Odense Bys Museer 
8. EnergiFyns graveanvisning. 

 
 
 
 
 
 
Den endelige tilladelse sendes desuden til: 
ledningsoplysning@energifyn.dk 
tdckabel@tdc.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
Kulturarvsstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen Fyn, fyn@nst.dk 
Naturstyrelsen  nst@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, LarsChristiansen 9407@interflora.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Fyn dnodense-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Fyn, doffyn@doffyn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Kreds Fyn Nord madsen-larsen@dadlnet.dk 
 



Sagsnr.: 13/38524 

 

Kortbilag 1 

Oversigts kort 
 

 

 

 



 
 
 
 
Bilag 2 - Grave og efterbehandlingsplan 
 
Graveplan 
Arealet graves fra vest mod øst, dvs. fra gravefront i eksisterende grusgrav ind på det nye 
areal. Gravning foretages med en enkelt gummihjulslæsser. Maskinen vil således være 
nede i terræn fra start. Råstofferne køres til den allerede etablerede forarbejdningsplads 
på den sydlige del af matr. nr. 14ø. Tilladelsen gives for en periode på 5 år. Indvinder 
forventer dog at kunne grave råstofferne på tre år. 
Før indvindingen af råstoffer opstartes forlægges den etablerede sti der går over arealet til 
at gå øst om gravearealet.  Stien hegnes mod graveområdet med 3 tråde og der sluttes 
elektricitet til trådene. Der hvor stien starter sin omlægning, jf. gul stjerne på nedenstående 
kort, opsættes et skilt/plade med en pil, således at der ikke kan herske tvivl om at stien er 
ny. 
 

 
 

 
 



 
 
 
Efterbehandlingsplanen 
Efterbehandlingens formål er, at sikre en fornuftig udformning, samt en efterfølgende 
anvendelse af råstofgraven efter endt råstofindvinding. Det efterbehandlede område vil 
komme til at fremstå som et søområde med mindst én sø, som skal være af varierende 
dybde. 
Efterbehandlingsplanen er retningsgivende, idet der primært graves efter råstoffer, der 
ifølge Råstofplanen skal udnyttes så optimalt som muligt. 
Der optræder lerlag og lerbræmmer på arealet, der må formodes at hindre 
råstofindvindingen på dele af arealet.  
For at udnytte råstofforekomsten effektivt, bliver der hvis muligt, etableret en sø med en 
dybde på maksimalt 10 meter. 
 

 
 
Jorddepoter 
Mulden (øverste 30-50 cm) afrømmes og kan opmagasineres på den allerede gravede del 
af matriklen eller ved forarbejdningsanlægget på matr. nr. 3ø. Mulden skal sælges eller 
fjernes fra arealet, da det efterbehandlede graveområde skal fremstå som en næringsfattig 
biotop.  



 
 
 
Overjorden afrømmes og kan placeres i en mindre høj på skelgrænsen til matr. nr. 3ø 
Davinde By, Davinde. Dette vil være i overensstemmelse med Struktur- & Helhedsplanen, 

”Over so og land” for Tarup-Davinde området. Overjorden skal indgå i 

efterbehandlingen. Det er ønskeligt at overjorden straks placeres på den permanente 
plads, eller nær den permanente plads, så indvinder ikke gentagne gange skal flytte rundt 
på overjordsdepotet, hvilket er bekosteligt i driften. 
 

Plantevalg 
Graveområdet må ikke tilplantes, da områdets nuværende karakter af åbent land skal 
bibeholdes. 
 

Hensyn til plante- og dyreliv 
Der findes ingen naturværdier af betydning i selve graveområdet. Sydvest for området 
findes en mindre § 3 sø, hvis dyreliv potentielt kan indvandre til den nye grave sø. 
Området forventes at udvikle sig til et næringsfattigt søområde. Næringsfattige søområder 
er i voldsom tilbagegang, som følge af dræning og vandstandssænkning og den generelle 
tilførsel af for mange næringsstoffer. Vegetationen ved næringsfattige søbredder er 
artsfattig, men til gengæld præget af stærkt specialiserede arter og relativt sjældne arter. 
Det samme er gældende for dyrelivet i det næringsfattige sediment og i vandet. I dag er de 
næringsfattige søer en national sjælden naturtype, med stor sårbarhed og en række 
Kommunen ønsker at fremme biodiversiteten, hvilket netop kan ske med etableringen af 
en næringsfattig biotop på det efterbehandlede område. 
 

Hensyn til det omgivende landskab 

I selve graveområdet findes ingen kendte kulturhistoriske værdier. Der er ingen kendte 
arkæologiske fund inden for graveområdet. Store dele af arealet ligger 
indenfor kirkebeskyttelse linjen af Davinde Kirke. Graveaktiviteten vurderes ikke til at være 
i konflikt med denne. 
Området i dag anvendes til græsning, og vil efter råstofindvindingen igen kunne anvendes 
til afgræsning med undtagelse af en eventuel sø. Projektet vurderes til, at kunne bidrage 
positivt til plante og dyrelivet. 
Efterbehandlingsplanen er tænkt i sammenhæng med det færdiggravede område syd (og 
vest) for arealet, der nu fungerer som rekreative områder. Det efterbehandlede område 
vurderes til potentielt at skabe en værdifuld biotop i området, samt at følge ideologien i 

Struktur- og Helhedsplanen, ”Over so og land, 2050”, på bedste vis. 
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Bilag 3. Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 18. maj 2017 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Bygherre Jørn Nielsen Grus og Sten a/s,Kors-ager-vej 11, 5220 Davinde, tlf. nr. 21221516, mail: jngrusgrav@outlook.dk 

har søgt om at indvinde 100.000 m
3
 sand, sten og grus årligt heraf op til 25.000 m

3
 under grundvandsspejlet på 2,5 ha af matrikel nr. 14t 

Davinde By, Davinde i Odense Kommune. Bygherre er indehaver af tilladelse til nabogrusgrav på matr. nr. 3ø inkl. tillæg på del af matr. 

nr. 14t Davinde By, Davinde. Denne grusgrav er næsten færdiggravet. Baseret på graveprofil og kendskab til området vurderer bygherre, 

at der resterer yderligere gode råstoffer i de 2,5 hektar der støder op til gravearealet, jf. kort. 

 
 

 

 

Til indvindingen er det oplyst i ansøgningsskemaet, at der vil blive benyttet følgende maskiner: 

 1 Gravemaskine 

 2 Læssemaskine 

 1-2 Sorteranlæ 

Projektets placering og arealbehov i ha 2,5 ha af matrikel 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune. 

Oversigtskort i skala 1:25.000 og 1:3.000 
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Projektets behov for råstoffer – type og mængde i 
anlægs- og driftsfasen 

Der vil ikke blive anvendt råstoffer i forbindelse med indvindingen af råstoffer.  

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i 
anlægsfasen og driftsfasen 

Adgangsveje og oplag vandes i tørre perioder i driftsfasen. Der kan anvendes vand fra råstofsøen. 

Mængden og typen af affald som følge af projektet i 
anlægs- og driftsfasen 

Der kan blive tale om ganske små mængder af smøreolie og anden vedligehold af stationært maskinel. De kørende maskiner skal 
serviceres og tankes udenfor graveområdet. 

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet 
i anlægs- og driftsfasen 

Ingen 

Kriterie Ja 
Bør 

undersøges 
Nej Bemærkninger 

Er der andre ejere end bygherre? x   Lodsejere er Tarup Davinde I/S 

Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der 
sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold) 

  x  

Forudsætter projektet etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet 

  x  

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer 
af bestående ordninger? 

  x Bortskaffelse af eventuelt affald skal ske ifølge Odense Kommunes regler 

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?   x 

Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra 
virksomheder, Vejl. nr. 5/1984.  

Der er ikke oplyst kildestyrker i ansøgningen på de enkelte maskiner. 

 

Afstand fra kanten af det ansøgte areal og til nærmeste udendørs 
opholdsareal til bolig er ca. 350 meter. Ejendommen er ejet Ove Nielsen, 
Broengvej 13. Der er ingen planer om at etablere støjvolde omkring 
ejendommen.. 

 

Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes kan 
bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af 
myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme 
omkring støjende materiel. Det kan også komme på tale at reducere 
åbningstiden. 
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Det vurderes dog med stor sandsynlighed at støjkrav vil kunne overholdes 
i og med det ansøgte areal er placeret i en fordybning som resultat af den 
tidligere råstofindvinding. 
 

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   x 

Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorteranlæg kan lokalt 
give vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning. Der stilles 
vilkår om graveafstand til f. eks grundmurede bygninger og veje og det 
vurderes derfor at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener. 

Vil anlægget give anledning til støvgener?   x 

Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvemission, 
der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden 
af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af 
aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de 
meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der 
i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne 
påføre naboer støvgener.  
Vilkår om afværgeforanstaltninger vil være en del af råstoftilladelsen f.eks. 
i form af vanding af stakke og køreveje, der kan reducere støvgener, 
hvorfor støv ikke er vurderet at være en væsentlig miljøgene.   
Den eksisterende adgangsvej skal holdes i god stand. 

Vil anlægget give anledning til lugtgener?   x  

Vil anlægget give anledning til lysgener?   x  

Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for 
uheld? 

  x 
Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Anlægget 
forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

  x 

Det forventes, at luftforurening i forbindelse med råstofindvindingen og 
transport med råstofferne vil kunne holdes indenfor de vejledende 
grænseværdier for luftforurening. Spredningsforholdene i området 
vurderes at være gode. 

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening 
(grundvand og overfladevand)? 

  x 

Arealet ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og i 
indvindingsopland til Davinde Vandværk. Vandværkets boring er 
beliggende ca. 150 m fra det ansøgt areal. Boringen er filtersat fra 57 til 
79,4 m under terræn, sandsynligvis i et spændt kalkmagasin. 
Grundvandsspejl er pejlet til omkring 6 m under terræn. 
Boringsbeskrivelse viser at der er mere end 30 m ler over magasinet som 
vandværket indvinder fra. Strømningsretning vurderes til at være mod nord 
nord øst i det overfladenære magasin.  

Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse af Rambøll, der konkluderer 
at grundet det tykke lerlag mellem det råstofrelevante gruslag og 
kalkmagasinet forventes ingen sænkning af vandstand som følge af 
gravning under grundvandsspejl. Lerlagene bevirker endvidere at risikoen 
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for at et eventuelt uheld med oliespild indenfor det ansøgte areal vil 
påvirke kvaliteten af grundvandet som meget lille. 

 
Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding kun en begrænset risiko for 
forurening af grundvandet. Der vil desuden i forbindelse med tilladelsen 
blive fastsat vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner. Arealerne 
ønskes efterbehandlet til naturformål, hvorfor risikoen for forureningen af 
grundvandsmagasinerne må formodes at være begrænset.  Desuden må 
der ikke ske tilførsel af jord, som vil kunne påvirke grundvandsressourcen. 
Råstofindvinding vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets grundvand. 

 

Projektets placering 

Kriterie Ja 
Bør 

undersøges 
Nej Bemærkninger 

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende 
arealanvendelse? 

  x 
Arealet er i dag græsningsareal for heste. Råstofferne vil blive indvundet 
både over og under grundvandsspejl og der vil efterlades en sø på del af 
arealet, den resterende del vil blive efterbehandlet til natur. 

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende 
lokalplan for området? 

  x 

Arealet er omfattet af ” lokalplan nr. 2007 for Årslev Kommune (Fåborg 
Midtfyns Kommune) og lokalplan nr. 4-488 for Odense Kommune” fra 
1996. Fåborg Midtfyn Kommune, Odense Kommune og Tarup Davinde I/S 
har derudover udarbejdet en ”Struktur og Helhedsplan” der beskriver de 
rekreative hensigter, der er for åmrådet. En midlertidig tilladelse til at grave 
råstoffer er ikke i strid med eksisterende planer. 

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?   x  

Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår 
af gældende kommune- og lokalplaner? 

  x  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse 
af områdets råstoffer? 

x   
Råstofindvinding er en irreversibel proces og råstoffer kan naturligvis kun 
indvindes en gang. Efter endt indvinding efterbehandles arealet og vil på 
sigt blive taget ud af den regionale graveplan. 

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse 
af områdets og grundvand? 

  x 

Arealerne ønskes efterbehandlet til naturformål, hvorfor risikoen for 
forureningen af grundvandsmagasinerne vurderes til at være begrænset.  
Desuden må der ikke ske tilførsel af jord som vil kunne påvirke 
grundvandsressourcen. Projektet anses ikke at udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets grundvand. 
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Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare 
vådområder? 

  x 
Der er ikke registreret sårbare vådområder på eller i nærhed af 
projektarealet. 

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   x  

Forudsætter projektet rydning af skov?   x  

Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker? 

  x 
Mens der indvindes vil arealet ikke kunne bruges til reservat eller 
naturpark, men efter indvinding vil arealet blive efterbehandlet til natur og 
indgå i Tarup Davinde I/S’s rekreative arealer. 

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   x  

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller 
fredede områder nationalt? 

  x Arealet er ikke registreret med beskyttede naturtyper. 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller 
fredede områder internationalt (Natura 2000)? 

  x  

Forventes området at rumme beskyttede arter efter 
bilag IV? 

  x Arealet er ikke registreret med beskyttede arter. 

Forventes området at rumme danske rødlistearter?   x Arealet er ikke registreret med danske rødlistearter. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er 
overskredet? 

  x  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er 
overskredet? 

  x  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er 
overskredet? 

  x  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) 
allerede er overskredet? 

  x  

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?   x  
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Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?   x 

Området bærer præg af mange årtiers råstofindvinding. Der er således 
allerede mange små søer, opstået som følge af indvindingen. Det ansøgte 
areal udgør ca. 2,5 ha og projektet vil ikke ændre det generelle indtryk af 
området efter indvinding.  

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?   x 

Arealet er beliggende i udkanten af bygge- og beskyttelses linje for 
Davinde kirke. Odense Kommune er myndighed for beskyttelseslinjer. 
Regionen vurderer at kirken er beliggende med bebyggelse omkring sig og 
således ikke med direkte udsigt til gravearealet. Da arealet kun vil være 
beslaglagt i kort tid (3– 5 år) for derefter at blive reetableret til reekreativt 
natur vurderes projektet ikke at være i strid med gældende regler. 

Kan projektet påvirke arkæologiske 
værdier/landskabstræk? 

  x  

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?   x  

Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?   x  

 

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Den forventede miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal 

Det ansøgte areal er på 2,5 ha 

Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen 

Anlægget placeres i et landbrugsområde. Umiddelbart udenfor landsbyen Davinde. Trafikken til og fra området vil ske via Ørbækvej og vil 
derfor ikke påvirke landsbyen.   

Kriterie Ja 
Bør 

undersøges 
Nej Bemærkninger 

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar 
overfor den forventede miljøpåvirkning? 

  x  

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige enkeltvis? 

  x  

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige samlet? 

  x  
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Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen? 

  x  

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?   x  

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 
kompleks 

  x  

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?   x  

Er påvirkningen af miljøet varig?   x 

Indvindingen af råstoffer vil stå på i en begrænset årrække (3 til 5 år). 
Herefter efterbehandles arealet til natur uden brug af gødning og 
pesticider. Arealet vil herefter være i samme eller bedre reekreativ og 
grundvandsbeskyttende tilstand end før indvinding. 

Er påvirkningen af miljøet hyppig?   x  

Er påvirkningen af miljøet reversibel?   x  

Er der andre kumulative forhold?   x  

Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse 
indvirkningerne? 

x   
Der er reduceret i projektareal således at Boringsnært beskyttelsesområde 
friholdes for indvinding. 

Konklusion 

 Ja Nej Bemærkninger 

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, 
at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at der skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport? 

 x 

Regionen vurderer samlet, at råstofindvindingen ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt. I de 3-5 år råstofindvindingen står på, vil arealet ikke kunne 
benyttes af beboerne i området. Når efterbehandlingen er færdiggjort vil 
arealet indgå som en del af Tarup Davinde I/S rekreative og offentligt 
tilgængelige arealer, hvilket af regionen vurderes som en forbedring af 
arealets nuværende anvendelse. 
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NOTAT 
Projekt Grundvandsredegørelse for udvidelse af grusgrav ved Davinde 
Kunde Jørn Nielsen Grus og Sten A/S 
Notat nr. 1 
Til Jørn Nielsen 
Fra Niels Richardt 
  

 
1. Indledning 

Jørn Nielsen Grus og Sten A/S har ansøgt Region Syddanmark om 
tilladelse til råstofindvinding på matrikel 14t Davinde By, Davinde i 
Odense Kommune. Placeringen af det ansøgte areal fremgår af 
Figur 1. 
 
Det ansøgte areal ligger uden for de planlagte graveområder i Regi-
on Syddanmarks Råstofplan. Desuden ligger der en vandindvin-
dingsboring til Davinde Vandværk med en afstand på mindre end 
150 m til det ansøgte areal, ligesom der også ligger en markvan-
dingsboring nær det ansøgte areal. Derfor har Region Syddanmark 
efterspurgt en redegørelse, der grundigt vurderer grundvandets 
nuværende tilstand, og hvilke påvirkninger og risici en råstofindvin-
ding, der inkluderer gravning under grundvandsspejlet, vil have for 
grundvandet, vandværkets boring og markvandingsboringen. Re-
degørelsen skal sammen med andet materiale, Region Syddanmark 
har efterspurgt, danne grundlag for regionens behandling af ansøg-
ningen. 
 
Dette notat indeholder den af Region Syddanmark efterspurgte 
grundvandsredegørelse. De øvrige ting, som Region Syddanmark 
efterspørger, bla. en plan for flytning af en vandledning, der går 
over det ansøgte areal, og en plan for flytning af en eksisterende 
sti, bliver ikke behandlet i notatet. 
 
I notatets kapitel 2 og 3 beskrives grundvandets nuværende til-
stand i forhold til hhv. Davinde Vandværk og markvandingsindvin-
dingen, mens påvirkninger og risici fra råstofgravning i forhold til 
grundvandet, vandværkets boring og markvandingsboringen disku-
teres i kapitel 4. Grundlaget for beskrivelser og diskussioner udgø-
res af data fra GEUS’s Jupiterdatabase /1/, resultater fra Natursty-
relsens grundvandskortlægning i området /2/, /3/ samt Odense 
Kommunes plan for grundvandsbeskyttelse /4/. 
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2. Grundvandets tilstand - Davinde Vandværk og kalkmagasinet 

Davinde Vandværk har en indvindingstilladelse på 30.000 m3/år og indvandt i 2015 24.372 
m3 /1/. 
 
Vandværket har én indvindingsboring, DGU nr. 146.109, der er etableret i 1941. Boringens 
beliggenhed fremgår af Figur 1.  
 

 
Figur 1 Placering af det ansøgte areal, Davinde Vandværks indvindingsboring DGU nr. 146.109 og mark-
vandingsboringen DGU nr. 146.508. Kortet viser desuden en 150 m og en 300 m buffer omkring vand-
værksboringen, det af Odense Kommune beregnede BNBO for vandværksboringen samt modelberegnet 
indvindingsopland og administrativt indvindingsopland for Davinde Vandværk. Det grundvandsdannende 
opland ses ikke på figuren, da oplandet ligger syd for det område, der er dækket af figuren. 
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Boringen er jf. Jupiterdatabasen /1/ 79,4 m dyb og er filtersat fra 57 til 79,4 m under ter-
ræn i Palæogen ler/Kerteminde mergel og Danienkalk. Mergellagene er beskrevet som skif-
tende hårde og bløde. Der er beskrevet et vandførende lag 64,15 m under terræn, men 
ellers må mergellagene antages at være overvejende vandstandsende, således at den stør-
ste indstrømning i boringen sker i lagene af Danienkalk, der ses fra 69,3 m under terræn til 
boringens bund.  
 
Vandstanden i boringen er 5,12 m under terræn, svarende til kote 26,7 m ved seneste pej-
ling i oktober 2015. Da magasinets overgrænse ligger 69,3 m under terræn, eller 64,15 m 
under terræn hvis den vandførende horisont i Palæogen ler/Kerteminde mergel medregnes 
til magasinet, er der tale om et spændt magasin med vandrejsning ca. 60 m over magasi-
nets overgrænse.  
 
Geologisk beskyttelse 
De 57 m kvartære lag, der overlejrer Palæogen ler/Kerteminde mergel og Danienkalk, be-
står overvejende af lerede lag. Der ses dog også en række sand- og gruslag, hvoraf de tre 
tykkeste ligger hhv. 0 til 3,4 m under terræn, 22,8 til 27,8 m under terræn og 53,0 til 57,3 
m under terræn. Boringen viser således, at der er mere end 30 m ler over grundvandsma-
gasinet, hvilket giver en god geologisk beskyttelse af magasinet. 
 
I Figur 2 ses et geologisk profilsnit gennem Davinde Vandværks indvindingsopland. Profil-
snittet stammer fra den geologiske model, der er opstillet som et led i Naturstyrelsens 
grundvandskortlægning af Nyborg Vest kortlægningsområde /2/ og er taget fra redegørelsen 
for Nyborg Vest /3/. Figuren viser, at der i hele profilets længde er tykke lag af ler og/eller 
Palæogen ler over kalkmagasinet, hvorfra Davinde Vandværk indvinder. Disse lerlag virker 
beskyttende i forhold til påvirkninger ovenfra. De store lertykkelser bevirker, at kalkmagasi-
net i hele profilets længde fremtræder geologisk velbeskyttet i forhold til påvirkninger oven-
fra.  
 

 
Figur 2 Geologisk profilsnit gennem Davinde Vandværks indvindingsopland. KS1 (lilla farve i profilet), KS2 
og KS3 er kvartære sand-/grusmagasiner. Grusgravningen i Davindeområdet sker fra KS1 og KS2, mens 
Davinde Vandværk indvinder fra kalkmagasinet.  
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Lertykkelseskort i den geologiske modelrapport fra grundvandskortlægningen viser, at de 
tykke lerlag ikke kun findes langs med det geologiske profilsnit men i og omkring hele ind-
vindingsoplandet til Davide Vandværk /2/. Kalkmagasinet fremtræder altså med god geolo-
gisk beskyttelse i hele indvindingsoplandet til Davinde Vandværk. Dette har da også med-
ført, at Naturstyrelsen ikke har identificeret nitratsårbare områder eller udpeget nitratføl-
somme indvindingsområder eller indsatsområder inden for indvindingsoplandet til Davinde 
Vandværk /3/. 
 
Grundvandets kvalitet 
Råvandet i boring DGU nr. 146.109 er reduceret, uden nitrat og med et moderat og stabilt 
sulfatindhold. Denne vandtype indikerer et godt beskyttet grundvandsmagasin med vand af 
en vis alder. Der er ikke fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter i boringen. Der er 
tidligere, i 1995, fundet olie med helt lave koncentrationer på 1 μg/l. Der er siden analyseret 
for oliestoffer, uden at der er gjort fund /3/. Det konkluderes derfor, trods det gamle olie-
fund, at grundvandskemien i boring DGU nr. 146.109 bekræfter den gode beskyttelse af 
kalkmagasinet i indvindingsoplandet til Davinde Vandværk.  
 
Det eneste problemstof, der ses i råvandet, er arsen, der findes med indhold omkring 5 μg/l. 
Dette svarer til grænseværdien for drikkevand, men da en del arsen fjernes fra vandet ved 
vandværkets vandbehandling, er der ingen problemer med arsenindholdet i drikkevandet. 
 
Grundvandets strømning 
Som et led i Naturstyrelsens grundvandskortlægning er der opstillet en grundvandsmodel, 
der simulerer grundvandets strømning i området. Modellen er blandt andet blevet brugt til 
at fastlægge indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for almene vandværker. 
Modelberegningerne tager udgangspunkt i vandværkernes tilladte indvinding, hvilket for 
Davinde Vandværks vedkommende vil sige 30.000 m3/år. 
 
Indvindingsoplande er de områder, hvorfra vand i grundvandsmagasinerne kan strømme til 
et vandværks indvindingsboringer. Det modelberegnede indvindingsopland for Davinde 
Vandværk er vist på Figur 3 med mørkeblå streg. Den kildepladsnære del af indvindingsop-
landet ses også på Figur 1. For at få et indvindingsopland med en større robusthed, blandt 
andet i det kildepladsnære område, har Naturstyrelsen på grundlag af det modelberegnede 
indvindingsopland optegnet et administrativt indvindingsopland, der i forhold til det model-
beregnede indvindingsopland blandt andet er udvidet med en 300 m zone omkring vand-
værkets indvindingsboring. Det administrative indvindingsopland er vist på Figur 1 og Figur 
3 med violet streg. 
 
Det grundvandsdannende opland til en boring eller kildeplads defineres som det areal på 
overfladen, hvorfra det nedsivende grundvand bevæger sig mod boringernes filtre og før 
eller siden vil blive indvundet i en boring på kildepladsen. Det grundvandsdannende opland 
for Davinde Vandværk er vist på Figur 3 med violet skravering. Som det fremgår af figuren, 
består det grundvandsdannende opland af to områder, hvor det ene ligger i området, hvor 
der tidligere har været råstofgravning mellem Davinde og Tarup, og det andet ligger syd for 
Tarup, længst mod syd i indvindingsoplandet.  
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Det grundvand, der indvindes af Davinde Vandværk i boring DGU nr. 146.109 siver altså 
ned i jorden i de to ovennævnte områder, hvorefter det strømmer gennem indvindingsop-
landet mod nord, til det bliver indvundet i vandværkets boring.  
 
På grund af en beskeden grundvandsdannelse, en langsom nedsivning gennem tykke dæk-
lag og en lang transportvej fra det grundvandsdannende opland til indvindingsboringen er 
transporttiden for vandet fra terræn til indvindingsboring høj. Den gennemsnitlige grund-
vandsalder er 375 år, og det yngste vand, der indvindes, har været 270 år undervejs fra 
terræn til indvindingsboringen /2/. 
 

 
Figur 3 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland for Davinde Vandværk. Figuren viser endvidere 
placering af det ansøgte areal, Davinde Vandværks indvindingsboring DGU nr. 146.109, markvandingsbo-
ringen DGU nr. 146.508, en 150 m og en 300 m buffer omkring vandværksboringen og det af Odense 
Kommune beregnede BNBO for vandværksboringen. 
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3. Grundvandets tilstand – Markvandingsboring og terrænnært grus 
Vandindvindingsanlægget, hvortil markvandingsboringen med DGU nr. 146.508 er tilknyttet, 
har en indvindingstilladelse på 7.000 m3/år og indvandt i 2015 2.869 m3. 
 
Boring DGU nr. 146.508 er 9,8 m dyb og viser under 1 m muld 8,8 m grus, inden den slut-
ter i moræneler. Indtaget sidder fra 6,8 til 9,8 m under terræn. 
Vandstanden i boringen er 1,27 m under terræn svarende til kote 32,8 m ved seneste pej-
ling i september 2016. 
 
Geologisk beskyttelse 
Der er ingen beskyttende lerlag over grusmagasinet, der derfor fremstår helt uden geologisk 
beskyttelse. 
 
Grundvandets kvalitet 
Da der ikke er tale om en vandværksboring, er der kun udført begrænsede grundvandske-
miske analyser af råvand og det behandlede vand (rentvand). Analyserne viser imidlertid et 
højt indhold af nitrat, over eller i nærheden af grænseværdien på 50 mg/l, i råvand og rent-
vand. Dette er helt i overensstemmelse med den manglende geologiske beskyttelse.  
 
Der er ikke analyseret for pesticider, men i et helt ubeskyttet magasin er der en markant 
risiko for indhold af pesticider. 
 
Grundvandets strømning 
I et helt terrænnært magasin uden dæklag forventes vandets strømning i høj grad at være 
styret af topografien. Den overordnede terrænhældning er mod nordnordøst, og der må 
derfor forventes en overordnet strømning fra sydsydvest mod nordnordøst i det terrænnære 
magasin. Som det fremgår af Figur 1, ligger der en sø umiddelbart syd for boringen, og der 
kan kun forventes en kort transporttid gennem gruset fra søen til markvandingsboringen. 
 
 

4. Påvirkninger og risici 
I dette kapitel diskuteres påvirkninger og risici fra råstofgravning i forhold til grundvandet, 
vandværkets boring og markvandingsboringen. 
 
Strategi for råstofgravning 
Råstofindvindingen under grundvandsspejlet vil finde sted ved vådgravning, der forventes 
udført med en hydraulisk gravemaskine, der maksimalt kan grave 8-10 m under grund-
vandsspejlet. Der vil ikke blive oplagret eller håndteret diesel inden for det ansøgte areal, 
ligesom der ikke vil blive udført service på gravemaskine eller andre maskiner inden for det 
ansøgte areal. Det opgravede materiale vil blive transportret til det eksisterende behand-
lingsanlæg i den eksisterende grusgrav. 
 
Påvirkninger og risici i forhold til kalkmagasinet og Davinde Vandværk 
Afstanden fra Davinde Vandværks boring DGU nr. 146.109 til det nærmeste punkt på det 
ansøgte areal er ca. 130 m. Det ansøgte areal ligger, som det fremgår af Figur 1, uden for 
det modelberegnede indvindingsopland, men langt størstedelen af arealet ligger inden for 
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det administrative indvindingsopland. Som beskrevet i kapitel 2, ligger det grundvandsdan-
nende opland til boring DGU nr. 146.109 langt mod syd.  
 
De potentielle påvirkninger af grundvandsmagasin og vandindvinding kan enten være kvan-
titativ påvirkning med en sænkning af potentialet i magasinet med eventuel gene til følge 
for vandindvindingen eller en negativ påvirkning af grundvandskvaliteten. Den negative 
påvirkning kan enten være en følgevirkning af potentialesænkningen, hvis der f.eks. skabes 
frie magasinforhold i et ellers spændt grundvandsmagasin, eller et resultat af uheld og spild 
af forureningskomponenter i forbindelse med råstofgravningen. 
 
Med det tykke lerdække mellem de råstofrelevante sand- og gruslag og kalkmagasinet, 
hvorfra Davinde Vandværk indvinder, vurderes det at være fuldstændig usandsynligt, at der 
kan ske en væsentlig, negativ kvantitativ påvirkning med generende sænkning af potentialet 
i kalkmagasinet. En eventuel påvirkning vil ikke adskille sig væsentligt fra påvirkningen fra 
tilsvarende gravning i det nuværende graveområde. En mindre sænkning af potentialet i 
kalkmagasinet vil i øvrigt være uden betydning for både magasin og vandværk, da vand-
rejsningen i boring DGU nr. 146.109 er ca. 60 m over top af grundvandsmagasinet og mere 
end 50 m over top af boringens filter. Der vil derfor heller ikke kunne ske en negativ påvirk-
ning af vandkvaliteten som følge af en potentialesænkning. 
 
Risikoen for negativ påvirkning af grundvandskvaliteten som følge af uheld og spild af foru-
reningskomponenter vurderes generelt at være meget lille. Det skyldes primært, at det 
grundvandsdannende opland til Davinde Vandværk ikke ligger inden for eller nær det ansøg-
te areal men derimod langt mod syd. At det ansøgte areal ligger uden for det modelbereg-
nede indvindingsopland gør det yderligere usandsynligt, at der kan ske en negativ påvirk-
ning.  
 
Der kan dog være en undtagelse fra det ovenstående i nærområdet til indvindingsboringen. 
I dette område vil indvindingen skabe en sænkningstragt, der kan medføre en forøget ned-
sivning, der øger risikoen for negativ påvirkning fra spild på terræn. Boringsnære beskyttel-
sesområder (BNBO) er lavet for at give mulighed for at sikre mod denne effekt. Et lille hjør-
ne af det ansøgte areal ligger inden for BNBO for DGU nr. 146.109. Det kan derfor overvejes 
at undlade at grave inden for BNBO. 
 
Påvirkninger og risici i forhold til det terrænnære grus og markvandingsboringen 
Markvandingsboringen indvinder fra de samme gruslag, som udnyttes i råstofgravene. Even-
tuelle påvirkninger slår derfor væsentligt hurtigere og kraftigere igennem end til det af tykke 
lerlag beskyttede kalkmagasin. 
 
Gravning under grundvandsspejlet vil give en påvirkning af det frie vandspejl i grusmagasi-
net. De mange søer, der findes i tidligere og nuværende råstofgrave og med direkte kontakt 
til gruset, vil dog dæmpe denne effekt betydeligt, og påvirkningen vurderes ikke at blive 
væsentlig anderledes end påvirkningen fra den nuværende råstofgravning under grund-
vandsspejlet. Med et nuværende vandspejl 1,27 m under terræn og et filterindtag 6,3 til 9,3 
m under terræn i boring DGU nr. 146.508 er der ingen risiko for, at boringen løber tør som 
følge af råstofgravning på det ansøgte areal. 
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I et ubeskyttet grundvandsmagasin med frie magasinforhold vil en sænkning af grund-
vandsspejlet ikke medføre ændringer i den naturlige grundvandskemi. Vandkvaliteten i bo-
ringen er i dag dårlig med et højt indhold af nitrat. Ændringen af arealanvendelsen i det 
ansøgte areal fra landbrug til råstofgravning og senere rekreativt område kan medføre, at 
nitratbelastningen af magasinet bliver mindre, og at nitratindholdet i markvandingsboringen 
evt. vil falde lidt. Boringen får dog sandsynligvis hovedparten af det indvundne vand fra 
området med søer syd for boringen, så forbedringen i boringens nitratindhold forventes at 
være mindre end de variationer i nitratindholdet, der ses i dag. 
 
Uheld og spild af forureningskomponenter vil slå hurtigt igennem til magasinet på grund af 
de manglende dæklag. Antagelsen om, at boring DGU nr. 146.508 får det meste vand fra 
området med søer syd for boringen gør imidlertid, at risikoen for en alvorlig, negativ påvirk-
ning vurderes at være relativt lille. 
 
Konklusioner 
 Blandt andet på grund af de tykke lerlag mellem råstofrelevante gruslag og kalkmagasi-

net forventes ingen nævneværdig sænkning af potentialet i kalkmagasinet som følge af 
gravning under grundvandsspejlet på det ansøgte areal. 

 Lerlagene og den kendsgerning, at det grundvandsdannende opland ligger langt mod 
syd bevirker, at risikoen for, at uheld og spild af forureningskomponenter inden for det 
ansøgte areal vil påvirke kvaliteten af det grundvand, der indvindes af Davinde Vand-
værk, er meget lille. 

 På grund af boringsnære effekter kan det dog overvejes at undlade at grave inden for 
BNBO. 

 Blandt andet på grund af dæmpende effekt fra søer forventes gravning under grund-
vandsspejlet inden for det ansøgte areal ikke at ville medføre sænkninger i grusmagasi-
net, der vil genere indvindingen i markvandingsboringen. 

 Den dårlige vandkvalitet i markvandingsboringen vil eventuelt blive forbedret marginalt 
ved ændring af arealanvendelse fra landbrug til grusgravning på det ansøgte areal. 

 En risiko for, at uheld og spild af forureningskomponenter på det ansøgte real vil få en 
alvorlig negativ påvirkning, kan ikke udelukkes men vurderes på grund af grundvandets 
formodede strømningsretning i gruslagene at være relativt lille.   
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Høringssvar vedr. udvidelse af grusgrav på matr. nr. 3ø og 14t 
Davinde

Det ansøgte område, matrikel 14t Davinde By, Davinde, har delvist været benyttet 

til råstofindvinding i 1992. Kommunen mener, at det er ønskeligt at 

råstofforekomsten indvindes færdig i området, så den allerede nedskrevne 

efterbehandlingsplan kan afsluttes, og området kan tages i brug til gavn for 

områdets brugere og for naturen. 

Natur
Det ansøgte areal er ikke registreret med beskyttede naturtyper eller arter. 

Arealet har imidlertid ligget udyrket hen siden 1993, hvorfor det kan have udviklet 

sig til et beskyttet område. Det kræver dog en nærmere gennemgang af området.

Grundvand
Det ansøgte område ligger delvist i indvindingsopland til Davinde Vandværk, samt 

indenfor 300 m beskyttelsesområdet til vandværksboringen, DGU nr. 146.109, på 

Davinde Bygade 1B. Boringen er filtersat fra 57,3- 79,4 meter under terræn.

Gravningen efter råstoffer vil foregå under grundvandsspejlet ned til ca. 12 m 

dybde. Derunder ligger et lerlag der vil beskytte det underliggende primære 

grundvandsspejl. Gravningen efter råstoffer vil skabe en sø på området. Søen 

skal beskyttes mod forurening og må ikke fyldes op med jord efter at råstofferne 

er fjernet. Som den eksisterende efterbehandlingsplan allerede beskriver, må 

mulden ikke pålægges området igen, ligesom området skal efterbehandles til 

naturformål, uden brug af pesticider, der kan forurene grundvandet. 

Der findes en større erhvervs- vandindvinding på Davinde Bygade 1B (DGU nr. 

146.508). Boringen er ikke særlig dyb og er filtersat fra 6,8-9,8 mut. En ændring i 

det øvre grundvandsspejl vil betyde at boringen kan løbe tør, hvilket vil give 

anledning til et erstatningsansvar til råstofindvinder. (jf. bek om vandindvinding, 

§29,3)

Vandet i gravesøen må derfor ikke bortledes, men kun benyttes til skyllevand, der 

skal ledes tilbage til søen efter brug.

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C 

Region Syddanmark
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Høringslisten
Høringslisten bør som minimum omfatte tilstødende nabo-ejendomme til 

ansøgningsområdet samt nærliggende beboelser inden for en defineret og rimelig 

radius. 

Ejendommene på Udlodsgyden er desværre ikke på høringslisten selv om 

beboelseshusene kun ligger ca. 38-45 m fra det ansøgte graveområde. Da de vil 

blive ramt af støv og støjgener, især i opstartsfasen, bør de tilføjes høringslisten 

til udkastet til det kommende tillæg (se det vedlagte kortbilag).

Udlodsgyden 12, på matrikel 14a Davinde By, Davinde, har en skelgrænse op til 

det ansøgte graveområde og bør tilføjes til høringslisten.

Tingkærvej 219, på matrikel 3aa Davinde By, Davinde, har en skelgrænse med 

en længde på 105 meter, der grænser op til det ansøgte graveområde. De bør 

også tilføjes til høringslisten.

Jeg beklager den lidt forsinkede fremsendelse, men det har været ferietid for 

mange medarbejdere i høringsperioden.

Venlig hilsen

Hanne Neumann Jæger

Geolog

Direkte tlf. +4565512597

Mobil +4561611562

E-mail hnj@odense.dk

Bilag: 

2 kortbilag vedhæftet.
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Kortbilag. Kortet er fra 1992. Området der er indrammet med gult er det ansøgte område.
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Kortbilag over ansøgt område (gul ramme) samt naboejendomme, der bør 

inkluderes i høringsfasen (indrammet med grønt).
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Vandindvindingstilladelse

Vandforsyningsloven

Odense Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningslovens §261, til indvinding af 

10.000 m³ grundvand/år til råstofindvinding under grundvandsspejlet, grusvask samt til den 

midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte indvindings-

mængde under grundvandsspejlet. 

I tilladelsen er det beskrevet at sorteringsmaskinen er opstillet på matrikel 3ø og er således 

stadig omfattet af vilkårene i råstoftilladelsen fra 13.2 2014, der omfatter ”registrering af 

vandmængde ved grusvask” og ”skyllevand” (vilkår 2.9.1 og 2.10.1).

Råstofindvindingen og dermed vandindvindingen foregår inden for 300 m beskyttelsesområdet 

for Davinde Vandværks vandforsyningsboring. Indenfor 300 m zonen er det ikke tilladt at 

opbevare nogen former for væsker der ved udledning kan forurene grundvandsmagasinet.

Tankning af gravemaskinerne med diesel og andre brændstoffer skal derfor foregå udenfor 

området.

Graveområdets østligste kant ligger ca. 135 m fra Davinde Vandværks boring med DGU nr. 

146.109. Det BoringsNære Beskyttelses Område, BNBO, strækker sig ind på det SØ hjørne af 

matrikel 14 t, hvor der ønskes at indvinde råstoffer. Da der ikke må indvindes råstoffer i BNBO, 

er gravegrænsen trukket væk fra BNBO grænsen. Indvindingsvilkårene og efterbehandlingen af 

området skal blandt andet sikre, at grundvandsmagasinet beskyttes på den bedst mulige måde.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1) Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand 

med henblik på grundvandssænkning. 

2) Der må på intet tidspunkt tilføres tilsætningsstoffer til gravesøen.

3) Hvis der blotlægges dræn, skal de omlægges således at drænledningerne ikke leder 

vand ud i gravesøen og dermed skaber en utilsigtet næringstilførsel til søen.

4) Placeringen af brændstoftanke skal foregå udenfor råstofudgravningen. Der må ikke 

placeres nogen former for brændstoftanke nede i udgravningen, på grund af spildfaren 

til det nærliggende grundvandsmagasin.

5) Området er sårbart efter råstofindvinding, og må derfor ikke gødskes, udover hvad der 

efterlades af græssende husdyr. Endvidere må der hverken under eller efter 

råstofindvindingen anvendes bekæmpelsesmidler/pesticider. Dette vilkår vil blive 

tinglyst, og ophæves ikke efter endt indvinding.

6) Der efterlades en sø på arealet. Søen må ikke opfyldes. Muld og overjord bør så vidt 

muligt holdes mindst 7 meter fra søbredden, så søen efterfølgende kan fremstå som en 

næringsfattig og forhåbentlig klarvandet sø. 

Klage

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet, NMKN, inden 4 uger fra den dag 

afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til NMKN, men indsendes til kommunen, der 

videresender klagen til nævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til. 

1 Lovbekendtgørelse nr 125 af 26.01.2017 : Lov om vandforsyning  §§ 20 og 26
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Klageberettigede:

• Afgørelsens adressat og

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

• Embedslægeinstitutionen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning på NMKN’s hjemmeside. 
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Regionshuset 

Lerchesgade 35, 2 

5000 Odense C  

Att. Gitte Gro 

  

Vedr. tillæg til gældende tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

på matrikel nr. 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune. 

 

Kulturarvsenheden ved Odense Bys Museer kvitterer hermed for høringsma-

teriale. Det kan oplyses, at der ikke er registreret fortidsminder inden for 

gravearealet.  

 

Der er imidlertid registreret flere gravhøje i nærområdet, ligesom arealet er 

beliggende ganske tæt på Davinde, som er en landsby anlagt i middelalderen. 

Davinde nævnes første gang i 1397, men kirken, som er opført i det 12. – 13. 

århundrede, viser at landsbyen er anlagt i den helt tidlige middelalder, måske 

endda endnu tidligere. 

 

 
Det ansøgte areal er markeret med blåt, de lilla stjerner marker placeringen af gravhøje, 

mens den gule stjerne markerer placeringen af Davinde kirke. Bemærk hvor centralt det 

ansøgte areal ligger i forhold til Davinde kirke og landsby. 

 

 

Det kan således ikke udelukkes, at gravearealet rummer jordfaste fortidsmin-

der. Jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens kap. 8 §27 (lov 

nr. 473 af 7. juni 2001).  

 Kulturarv 

 
Overgade 48 

DK-5000 Odense C 
 
www.museum.odense.dk  

 
Tlf. +45 6551 4694 

Mob.   +45 2037 9422 

Fax +45 6590 8600 

maera@odense.dk 
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For at afklare om gravearealet rummer fortidsminder vil det være nødvendigt 

at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 

Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet 

umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere 

at foretage en egentlig arkæologisk udgravning.  

Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere 

risikoen for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter be-

stemmelserne i Museumslovens §27 stk. 2. Odense Bys Museer kan på 

opfordring af bygherren fremsende et budget og en tidsplan over udgifter og 

tidsforbrug forbundet med forundersøgelsen (Museumslovens §25). For at 

sikre et godt samarbejde, der både tilgodeser bygherres anlægsarbejde og de 

arkæologiske undersøgelser, opfordres bygherre til at kontakte museet på et 

tidligt tidspunkt i projekteringen.  

 

Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Lauridsen 
Museumsinspektør 
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FØR DER GRAVES 

 
 
OBS: 
Før der graves, skal der indhentes ledningsoplysninger. Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra den anførte 
dato. De er kun gyldige, hvis der forinden er indhentet oplysninger igennem LER (Ledningsejerregistret), og hen-
vendelsen specifikt vedrører den aktuelle forespørgsel. 
 
 
Ledningsdybde: 

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,5 m til 1,2 m og stikledningers dybde er 0,35 m til 0,7 m, men terrænæn-
dringer kan have ændret dybden. 
 
 

Respektafstand: 

Inden gravearbejdet påbegyndes, skal der i alle tilfælde håndgraves prøvehuller for at stedfæste kablets aktuelle 
placering. 

Den, der udfører gravearbejdet, er ansvarlig for, at kablernes placering afstemmes med tegningen. 
 
Ved gravning tættere end 1,0 m til hver side af kablet skal der håndgraves. Målangivelsen er uforbindende og må 
betragtes som orienterende. Der må ikke måles på tegningerne. 

Mht. sikkerhedsregler i nærheden af elforsyningsanlæg skal Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5.A overholdes. 
 
 

Kabelanvisning: 

I tvivlstilfælde, der ikke kan afklares pr. telefon, anviser vi gerne kablerne på stedet med min. 4 dages varsel. 
Placeringen af el-stikledningerne er principielt ukendt, men kan anvises, for private ejere mod betaling. Der tages 
forbehold for eventuelle ikke viste el-stikledninger. 

Der må ikke etableres ledninger eller rør direkte oven på eksempelvis elkabler, da dette ødelægger beskyttende 
markeringsbånd. Afstanden for placeringen af ledninger eller rør skal overholde Dansk Standard DS 475. 

Bemærk 

I områder, hvor ledningsoplysningerne er mærket med grøn skravering, indikerer dette, at lavspændingskabler 
ikke er registreret digitalt. De skal derfor rette henvendelse til Energi Fyn på telefon 63 17 19 00 eller via e-mail 
ledningsoplysning@energifyn.dk for at få eftersendt planer for lavspændingskabler. 

I områder, hvor den udleverede plan er mærket med gul kryds-skravering, indikerer dette, at andre ledningsejere 
har kabelanlæg placeret. De skal derfor også rette henvendelse til disse. 
 
 
Hvis uheldet er ude: 

Hvis der under gravearbejdet opstår skader på kablet, kontakt da Energi Fyns driftsvagt på telefon 63 17 19 90. 
 
 
Ledningsoplysningerne og denne skrivelse, skal forefindes på arbejdsstedet. 
 
Med venlig hilsen 
Energi Fyn Net A/S 
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Forord

Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte  
udvikling og velstand i regionen. Den fremtidige råstofindvinding skal samtidig understøtte en økonomisk 
og miljømæssig bæredygtig udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og 
hensynet til natur, landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der bor, hvor 
råstofferne udvindes. 

Råstofplan 2016 indeholder en overordnet plan for den fremtidige indvinding og forsyning af råstoffer i 
Syddanmark.  Med Råstofplan 2016 arbejder Regionsrådet for at opnå balance mellem de forhold der skal 
afvejes, ud fra et ønske om en bæredygtig udvikling, herunder minimering af transportarbejdet og  
hensyntagen til natur og landskab. Derved støtter Råstofplan 2016 op om den regionale vækst- og  
udviklingsstrategi: Det gode liv som vækstskaber.

Råstofplan 2016 bygger på de ideer og forslag regionen modtog i starten af 2015 og på regionens egen 
eftersøgning efter sand, grus og sten.  

Forslaget til Råstofplan 2016 har været i offentlig høring i forsommeren 2016. Regionsrådet inviterede alle 
interesserede til at komme med deres bemærkninger til forslaget og opfordrede samtidig borgergrupper  
eller lignende til at invitere regionsrådets politikere til dialogmøder om konkrete forslag til 
nye graveområder.

Rigtig mange har taget i mod invitationen: I høringsperioden har vi modtaget 169 høringssvar fra borgere, 
virksomheder, kommuner og andre aktører og vi har deltaget i tre veltilrettelagte dialogmøder med  
borgere og to møder med kommuner rundt omkring i Region Syddanmark. Regionsrådet vil gerne takke alle 
bidragsydere for den store interesse og den konstruktive dialog.

Det er et af regionsrådets mål at planen skal sikre en forsyningshorisont med sand, grus og sten indenfor 
graveområderne på 24 år i hvert af de fire geografiske delområder: Sønderjylland, Sydvestjylland,  
Trekantområdet og Fyn. For sand, grus og sten er målsætningen for forsyningshorisonten opfyldt i  
Råstofplan 2016.

Ler er en vigtig ressource i Region Syddanmark. På Fyn og i Sønderjylland, hvor der er flest teglværker, er 
der ler til teglproduktion i mange år fremover. 

For klæg til diger er der ikke udlagt graveområder med tilstrækkelige ressourcer til at imødegå de 
kommende års klimaforandringer. Regionsrådet finder at problemet er påtrængende, og derfor er det en 
del af planens strategi i den kommende planperiode at arbejde for at sikre forsyning med klæg til digerne. 
Regionsrådet ønsker at det sker i tæt samarbejde med vadehavskommunerne samt andre myndigheder 
og interessenter.

Stephanie Lose
Regionsrådsformand

Jørn Lehmann Petersen
Formand for  Udvalget for 
miljø og  råstoffer
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1. Planprocessen 

Råstofplanen er en plan der danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i 
regionen. I Region Syddanmark omfatter planen råstofferne sand, grus, sten, ler, klæg og bentonit. 
Den gældende råstofplan er Råstofplan 2012 for Region Syddanmark1. Råstoflovens § 5a foreskriver at 
regionsrådet skal udarbejde en råstofplan der skal danne rammer for forsyningen i mindst 12 år. I det  
følgende er disse 12 år omtalt som ”én planperiode”.  Af Råstoflovens § 5a fremgår også at kommunerne 
er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration.

Råstoflovens § 6a (Tekstboks 1) beskriver den procedure regionsrådet skal følge ved udarbejdelsen af  
råstofplanen. Det frem går af § 6a at regionsrådet skal gennemgå råstofplanen hvert fjerde år og vurdere 
om der er behov for justeringer eller revision af planen. 

Regionsrådet har i december 2014 besluttet at revidere råstofplan 2012. I perioden 19. januar til 1. april 2015 
blev der derfor indkaldt ideer og forslag til brug for planlægningsarbejde. I den anledning modtog regionen 
48 kommentarer og bemærkninger fra borgere, offentlige myndigheder og virksomheder. Af de 48
kommentarer og bemærkninger var de 31 forslag til nye graveområder for sand, grus og sten. 
De indkomne idéer og forslag kan ses på regionens hjemmeside (åbn høringssvar). Regionsrådets svar på 
indkomne bemærkninger kan ses i hvidbogen der findes på regionens hjemmeside (åbn hvidbogen).

Regionsrådet har udarbejdet et forslag til Råstofplan 2016 på baggrund af de indkomne høringssvar og 
regionens egen kortlægning for råstoffer. Regionsrådet har vedtaget dette forslag til Råstofplan 2016 
den 25. april 2016.

Regionsrådet har efter reglerne i råstoflovens § 6a stk. 3 fremlagt forslaget til Råstofplan 2016 for 
Region Syddanmark samt miljøvurderingen af planen i offentlig høring og partshøring i perioden 3. maj
til 8. juli 2016. I høringsperioden modtog regionen 169 høringssvar. De indkomne høringssvar kan ses på 
regionens hjemmeside (åbn høringssvar). Regionsrådets svar på indkomne bemærkninger kan ses i 
hvidbogen der også findes på regionens hjemmeside (åbn hvidbogen).

1 http://rsyd.dk/wm214124 



7

PLANPROCESSEN

På baggrund af resultatet af den offentlige høring har regionsrådet justeret forslaget til råstofplan. 
Justeringerne består af tilretninger som præcisering af retningslinjer, udtagning af færdiggravede områder 
og tilføjelse af nye, faktuelle oplysninger til miljørapporter for foreslåede nye graveområder. På baggrund 
af høringen er to graveområder ikke taget med i den endelige råstofplan, mens afgrænsningen af 7 andre 
graveområder er justeret. Endvidere er der foretaget justeringer af interesseområder. Det er regionsrådets 
vurdering at justeringerne ikke giver anledning til væsentlige ændringer i råstofplanen eller i den samlede 
miljøvurdering af planen.

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2016 for Region Syddanmark d. 27. marts 2017.

Tekstboks 1: Råstoflovens bestemmelser om udarbejdelse af råstofplanen:

§ 6 a.  Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil indkalder regionsrådet 
 ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig 
 bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 2.  Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af 
 hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist 
 på 8 uger.

Stk. 3.  Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at 
 fremsætte indsigelser. Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 4. En råstofplan kan ikke vedtages endeligt, hvis miljø- og fødevareministeren til varetagelse af 
 statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet inden udløbet af 
 indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem 
 parterne om de nødvendige ændringer.

Stk. 5.  I forbindelse med den endelige vedtagelse af råstofplanen kan der foretages ændring af det 
 offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller 
 borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen 
 ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et 
 forslag til råstofplan skal miljø- og fødevareministeren have lejlighed til at udtale sig. 
 Regionsrådet fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt 
 foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i stk. 3.

Stk. 6.  Regionsrådet sørger for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne råstofplan. 
 Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. 
 Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Råstofplanen sendes samtidig til 
 miljø- og fødevareministeren samt til øvrige myndigheder, hvis interesser berøres.
 Råstofplanen skal være offentligt tilgængelig.

Stk. 7.  Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for 
 justeringer eller revision. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som udsendes 
 i offentlig høring i mindst 8 uger. Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt. 
 På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

 LBK nr 124 af 26/01/2017
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2. Hvad er en råstofforekomst?

Råstofforekomster defineres som de jord- og bjergarter, der kan udnyttes økonomisk gennem en proces 
hvor indvinding og oparbejdning sker med den tilgængelige teknologi. 

Råstofloven udgør den centrale del af lovgrundlaget ved udnyttelse af råstoffer på havet og på landjorden. 
Formålet med råstofloven fremgår af Tekstboks 2.

Region Syddanmark har ansvaret for planlægning, tilladelser og tilsyn i forbindelse med råstofgravning 
på land. 

Tekstboks 2: Råstoflovens formålsparagraf

§ 1.  Lovens formål er at sikre: 

1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling  
 efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn,  
 der er nævnt i § 3, 

2) at indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå  
 som led i anden arealanvendelse, 

3) en råstofforsyning på længere sigt, 

4) at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og 

5) at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter

§ 2. Loven omfatter sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. 
 Loven gælder ikke for råstoffer, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 

§ 3. Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og 
 kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. 
 På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, 
 beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen 
 af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig 
 byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugs-
 mæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, 
 fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

 LBK nr 124 af 26/01/2017

I Region Syddanmark indvindes råstofferne sand, grus, sten, teglværksler, bentonit og klæg. Der er en  
nærmere beskrivelse af jordarterne i kapitel 7.

Råstofferne sand, grus og sten samt ler er dannet af ismasserne og aflejret under de forgangne istider, 
mens klæg er et råstof der stadig dannes af processerne i Vadehavet. 

Da istidens processer ikke har sørget for en jævn fordeling af råstofferne er der ikke mulighed for at  
indvinde kvalitetsråstoffer alle steder i regionen; man er henvist til at finde råstofferne de steder, naturen 
har lagt dem.
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3. En bæredygtig udvikling

Som det fremgår af Tekstboks 2 er et af formålene med råstofloven at sikre at udnyttelsen af  råstoffore-
komsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling, efter en samlet interesseafvejning og 
efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

Den fremtidige råstofindvinding skal på en gang understøtte en økonomisk og miljømæssig bæredygtig 
udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, landskaber, 
klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der bor, hvor råstofferne udvindes. 

Region Syddanmark vil sammen med de øvrige regioner arbejde for at en national strategi der kobler 
råstofindvinding på land med indvinding til havs, og som lever op til råstoflovens formålsparagraf om, at 
udnyttelsen af råstofforekomster på land og til havs sker som led i en bæredygtig udvikling.

Nedenfor ses en beskrivelse af nogle af de mere overordnede samfundshensyn. De hensyn der nævnes i 
råstoflovens § 3 er desuden behandlet i afsnittene om strategi og retningslinjer og i miljøvurderingen 
af råstofplanen.

3.1 | Godt naboskab
Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for råstoffer til bl.a. byggeri og vejanlæg. Hvis vi fortsat 
skal have udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Men råstofindvinding fylder også 
meget i landskabet og kan medføre gener og bekymringer - især for de nærmeste naboer. 

Mange borgere ønsker ikke råstofindvinding i nærheden af deres bopæl eller arbejdsplads. Danmark er tæt 
befolket, og det er derfor ikke muligt at finde områder for indvinding uden at genere naboer. Nabogener 
kan formindskes, men ikke helt fjernes gennem vilkår i de enkelte gravetilladelser om begrænsning af støj 
og støvgener samt afskærmning af indvindingsområder med jordvolde og beplantning. Sådanne vilkår  
stilles af regionen i forbindelse med meddelelse om gravetilladelse. 

Indvindingsteknologien er blevet væsentlig forbedret, således at de maskiner der anvendes i dag er mere 
støjsvage end tidligere tiders materiel. De væsentligste gener ved indvinding er i dag ofte den afledte
transport med lastbiler som i nogle områder bidrager med trafik på mindre veje tæt op ad bebyggelser. 

Samtidig med at disse gener er en kendsgerning, er råstofindvindingen henvist til at foregå der hvor 
råstofferne er. Og nogle gange er det i nærheden af byer og landsbyer, hvor vejene ikke oprindeligt er 
bygget til mange og tunge lastbiler.

I forbindelse med større graveområder med flere indvindere ønsker Regionsrådet at tage initiativ til og 
understøtte koordinering af fx fælles vejadgang, således at naboer belastes mindst muligt. Men minimering 
af gener er ikke gjort med vejadgang alene.

Den fortsatte indvinding af råstoffer på land kræver et godt naboskab. Og godt naboskab kræver en
gensidig indsats. Det indebærer vilje til konstruktiv dialog fra både indvinder, naboer og myndigheder. 
Og det kræver forståelse for, at råstofindvindingens økonomi skal kunne bære løsningerne, ligesom
råstofindvinderen skal have forståelse for de mennesker der har deres hverdag i området.

Region Syddanmark har derfor deltaget i udviklingen af et Kodeks for godt naboskab ved råstofgravning. 
Kodeks for godt naboskab er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Danske Råstoffer, Danske 
Regioner, erfarne kommunale råstofsagsbehandlere og repræsentanter for nabointeresser. 

Dette kodeks omhandler råstofindvinding, der foregår over en længere årrække og gennem hele året
– typisk sand, grus og sten, moler, kalk og kridt. Derimod er indvinding af f.eks. ler til teglværksdrift, hvor
indvindingen kun foregår få uger om året, ikke omfattet. Alle råstofvirksomheder kan tilmelde sig Kodeks 
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for godt naboskab. Virksomheder, der tilslutter sig kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding,  
tilkendegiver derved, at de vil følge en række bestemmelser, der skal gøre naboskabet bedre i hverdagen. 
Kodeks er nærmere beskrevet på hjemmesiden www.godtnaboskab.dk.

Regionsrådet vil arbejde for at udbrede kodeks for godt naboskab.  Regionsrådet forventer at alle  
virksomheder der indvinder sand, grus og sten i Region Syddanmark tilslutter sig kodeks for godt naboskab.

3.2 | Cirkulær økonomi
Forsyningen med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte 
udvikling og velstand i regionen. Men den fremtidige vækst afhænger også af om ressourceforbruget kan 
afkobles fra vækst.

Cirkulær økonomi handler om at lukke ressourcekredsløb og få den maksimale nytte ud af materialer og 
produkter. Det skal ske ved at holde dem i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst 
muligt til gavn for miljø og økonomi. 

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af ressourcer og materialer, samtidig med 
at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. gennem øget ressourceeffektivitet, bedre design
af produkter, øget genbrug og genanvendelse eller ved at udvikle nye forretningsmodeller. 

Regionsrådet ønsker at sætte fokus på den cirkulære tankegang om ressourceeffektivitet og øget 
genanvendelse på råstofområdet. 

3.3 | Grave- og efterbehandlingsplaner
Grave- og efterbehandlingsplaner indgår som en del af råstoftilladelsen. Planerne beskriver den måde 
indvindingen skal foregå på og den anvendelse der skal være når råstofressourcen er udnyttet og graven er 
efterbehandlet. Det er i høj grad op til ejeren af arealet at bestemme hvad der skal ske når gravningen er 
færdig. Regionen kan dog stille vilkår af hensyn til miljøet og vilkår for efterbehandling skal i høring 
hos kommunen.

Regionsrådet vil opfordre til at der ved råstofgravning nær nabobebyggelser indtænkes etaper i  
graveplanen, således at der tages bedst muligt hensyn til naboer.

Regionsrådet vil gennem dialog arbejde for at den cirkulære tankegang kommer til udtryk i efterbehand-
lingsplaner ved at tidligere råstofgrave får ny værdi som fx bynære rekreative områder eller naturområder 
der kan være med til at opfylde Danmarks mål for biodiversitet.
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4. Strategi for råstofforsyningen 
 i Region Syddanmark

I dette kapitel fastlægges regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning råstoffer. Strategien er 
udarbejdet på baggrund af hensynene i råstoflovens formålsparagraf (tekstboks 2), de kendte  
råstofressourcer og en vurdering af det fremtidige behov.

Den fremtidige efterspørgsel efter råstoffer forventes at stige lokalt og globalt. Det kan føre til  
ressourceknaphed. Resultatet vil være stigende energi- og råvarepriser, som vil betyde voksende udgifter 
for de syddanske virksomheder og befolkning. Adgangen til råstoffer har stor betydning for byggeri og  
anlæg af infrastruktur og dermed for væksten i regionen. I Syddanmark kommer hovedparten af  
forsyningen af sand, grus og sten fra indvinding på land. En mindre del af forsyningen med disse råstoffer 
kommer fra havet og importeret granit. 

Indsatsen på råstofområdet er flerstrenget; en effektiv indsats skal både sigte på at forsyne alle dele af 
regionen med råstoffer, og på at udnytte og genanvende de ressourcer vi har i undergrunden og på havet 
bedst muligt. 

Samtidig er der fokus på kortlægning af klæg, der bruges til vedligehold og udbygning af diger. 
Råstoffer som sand og grus kan ikke gendannes, så et andet fokus i indsatsen vil være at fremme den 
cirkulære tankegang. Det betyder dels genanvendelse af råstoffer, vejbelægninger og bygningsaffald og 
dels opmærksomhed på, at indvindingsområderne efterbehandles efter gravning, så de kan få nye 
funktioner, der kan bidrage til udviklingen i lokalområdet.

Forsyningen med råstoffer skal kunne ske uden at væsentlige miljø- og naturinteresser tilsidesættes. 

4.1 | Strategi for forsyningsstrukturen
Region Syddanmark har valgt at fastlægge strategien for den fremtidige forsyningsstruktur ud fra ønsket 
om en bæredygtig udvikling, herunder hensyntagen til natur og landskab og minimering af  
transportarbejdet. Derved medvirker den valgte struktur til at transportafstanden i sig selv ikke bliver en 
væsentligt fordyrende faktor. 

Indvinding og transport af råstoffer medfører et stort energiforbrug i form af olie og elektricitet, og dermed 
et stort bidrag af CO

2
. Råstofsektorens andel af godstransportarbejdet i Danmark udgør 15 - 20 % og den 

samlede CO
2
 belastning vil fortsat stige hvis tendensen til stadig længere transporter fortsætter. 

4.1.1 | Forsyningsstruktur sand, grus og sten
For at opnå balance mellem en stabil, tilstrækkelig forsyning med råstoffer og hensynet til natur, landskab, 
naboer og klima, har Region Syddanmark valgt en forsyningsstruktur der bygger på to hovedprincipper:

 ❙ Regionens fire geografiske delområder Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn 
 skal være selvforsynende med sand, grus og sten
 ❙ Forsyningshorisonten skal svare til efterspørgslen i to planperioder (24 år) i hvert af de fire delområder.
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Delområderne defineres som 

Fyn: 
Kommunerne på Fyn samt Langeland
og Ærø Kommune

Trekantområdet: 
Billund, Vejle, Fredericia
og Kolding Kommuner

Sydvestjylland: 
Varde, Esbjerg, Fanø 
og Vejen Kommuner

Sønderjylland: 
Haderslev, Tønder, Aabenraa 
og Sønderborg Kommuner

Baggrunden for de to hovedprincipper er skitseret i Tekstboks 3.

Tekstboks 3: Regionens forsyningsstruktur

Strategien for den fremtidige forsyningsstruktur med selvforsyning i hvert af regionens fire  
delområder er valgt ud fra ønsket om en bæredygtig udvikling, dvs. en balance mellem minimering af 
transportarbejdet og hensyntagen til landskaber, natur og menneskers sundhed. Samtidig medvirker 
den valgte struktur til at transportafstanden i sig selv ikke bliver en væsentlig fordyrende faktor. 

Den 24-årige forsyningshorisont skyldes dels et ønske om fortsat forsyningssikkerhed og dels 
usikkerhed i ressourceopgørelsen. Usikkerheden består i at ressourcen ikke lader sig beregne 
præcist og i at der vil være lodsejere der ikke ønsker en ressource på deres ejendom udnyttet. 
Planlægningshorisonten på 24 år er derfor nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden.

De fire delområder er en opdeling af regionens kommuner efter geografisk placering: 
Fyn: Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn 
og Assens. 
Trekantområdet: Kolding, Fredericia, Vejle og Billund. 
Sydvestjylland: Vejen, Esbjerg, Fanø og Varde. Sønderjylland: Tønder, Haderslev, Aabenraa 
og Sønderborg.

 
Råstofforbruget er bestemt af byggeriets omfang og anlæg af veje m.m. Behovet for råstoffer er derfor 
størst i de områder hvor der sker byudvikling og hvor der er større vejprojekter i gang. Planlægning af 
infrastrukturen med veje, jernbaner og havne vil i sidste ende få betydning for råstofforbruget til nyanlæg 
og behovet for godstransport. 

Tidligere lå der mange små og mellemstore grusgrave spredt i landskabet. Dermed kunne bygge- og 
anlægsvirksomhederne hente råstoffer indenfor kort afstand. Der er stadig en del mindre grusgrave, der 
kan levere grus- og sandfyld. De mere specialiserede produkter til beton og vejanlæg leveres fra større 
grusgrave som ligger i stadig større afstand fra anlægsprojekter og byudviklingsområder.
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Region Syddanmark har derfor valgt at fastlægge strategien for den fremtidige forsyningsstruktur ud fra 
ønsket om en bæredygtig udvikling, herunder minimering af transportarbejdet og hensyntagen til natur 
og landskab. Udlægget af nye graveområder sker på baggrund af en miljøvurdering således at det sikres 
at råstofforsyningen sker med mindst mulig negativ virkning på miljøet. 

Det tilstræbes at de geografiske delområder Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland bliver 
selvforsynende med kvalitetsmaterialer for sand, grus og sten med en forsyningshorisont inden for  
graveområderne, svarende til 24 års forbrug. 

4.1.2 | Havne
Forbruget af landbaserede råstoffer vil blive mindre hvis mængden af importeret knust granit og  
sømaterialer forøges. Disse materialer er i dag dyrere end de landbaserede råstoffer og anvendes  
fortrinsvis til beton og asfalt med meget høje kvalitetskrav. 

Transport af råstoffer med skibe udgør et bæredygtigt alternativ til lastbiltransporten på motorvejene. 
I dag sker der losning af råstoffer i regionens største havne – især i Esbjerg og Aabenraa. Flere af de mindre 
havne er under ombygning til nye bykvarterer, hvilket hindrer en fremtidig anvendelse til traditionelle 
havneformål. I byer hvor der er lang afstand til råstofgrave – fx Vejle, Kolding, Fredericia og Sønderborg 
samt Odense, hvor de nuværende indvindingsområder er ved at være udtømt, vil det være hensigtsmæssigt 
at sikre havnearealer til den fremtidige losning af råstoffer.

Regionsrådet vil samarbejde med kommunerne for at sikre at der fortsat kan ske losning og bearbejdning 
af sømaterialer og granit via havne.

4.1.3 | Forsyning af teglværker
Regionens teglværker ligger primært omkring Egernsund i Sønderborg Kommune, hvor der er fire aktive 
teglværker. På Fyn er der to teglværker: et ved Stenstrup Issø i Svendborg Kommune og et i Assens 
Kommune. I Esbjerg Kommune ligger et teglværk.

Teglværkerne fremstiller forædlede produkter der eksporteres til både andre regioner og til udlandet, bl.a. 
specialprodukter tilpasset specielle opgaver i samarbejde med internationale arkitekter.

Produktionsapparatet i teglværksindustrien er investeringstungt og omfatter fx robotter og automatiserede 
tunnelovne. Derfor er det væsentligt for den fortsatte drift og investering i virksomhederne at der er  
mulighed for at indvinde tilstrækkeligt med kvalitetsler i en rimelig afstand fra teglværkerne.

Teglværksindustrien skal have muligheder for indvinding til fortsat produktion i mindst 24 år fortrinsvis 
indenfor en afstand på 30 km.

4.1.4 | Klæg
Områder med klæg til vedligeholdelse af digerne langs Vadehavet er sikret som graveområder i den  
nordlige del af Tønder Kommune, mens der ikke er udlagt graveområder i kommunens sydlige del og i  
Esbjerg Kommune. 

Region Syddanmark vil i samarbejde med de berørte myndigheder og digelag arbejde for at sikre at der er 
mulighed for at indvinde klæg tæt på de diger hvor klægen skal bruges.

Udlæg forudsætter en planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen, idet klægområderne overvejende ligger 
inden for Natura 2000-områder.
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4.1.5 | Samspil med udvikling i byområder
Byudvikling beslaglægger arealer og dermed i nogle tilfælde værdifulde råstofforekomster som ikke senere 
kan udnyttes. I graveområder der ligger tæt på byer er der mulighed for at udforme landskaber der kan 
blive attraktive for fremtidige boligbebyggelser. Der er gode muligheder for at skabe nye fritidsområder 
og bynære naturområder gennem en planlægning af den fremtidige arealanvendelse og udformning af det 
fremtidige landskab.

Regionsrådet vil i samarbejde med kommunerne tilstræbe at bynære råstofforekomster udnyttes i god tid 
før arealerne bebygges eller udnyttes til fritidsformål.

4.2 | Indsatsområder i planperioden
For at udmønte strategien i råstofplanen ønsker Regionsrådet at tage følgende initiativer i planperioden:

4.2.1 | Råstoffer til klimatilpasning
Der er behov for at sikre forsyningen med klæg til vedligehold og forstærkning af digerne ved Vadehavet. 
Det vurderes at der er behov for kortlægning af klægressourcen og yderligere undersøgelser for at sikre en 
klægplanlægning der er robust i lang tid fremad.

Regionsrådet ønsker at gennemføre en planlægning for klæg til Vadehavsområdets diger. Endvidere  
ønskes en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter.

4.2.2 | Teglværksler
Der er kun foretaget en begrænset kortlægning af lerressourcer i Sydvestjylland. De udlagte  
interesseområder er her stort set ikke kortlagt. Det vurderes at der kan blive behov for en kortlægning af 
ler i Sydvestjylland for at sikre ressourcen på længere sigt.

Regionsrådet vil prioritere en kortlægning for ler i Sydvestjylland højest blandt nye lerkortlægninger. 

4.2.3 | Sand, grus og sten – ressourcer i udlagte områder
Ressourceopgørelsen i de eksisterende graveområder baserer sig på et arbejde der blev foretaget i  
forbindelse med råstofplan 2008 og 2012. 

Det er et ønske fra kommunerne, at der skabes klarhed over hvorvidt restarealer i de næsten  
færdiggravede områder indeholder en restressource. 
I nogle kommuner er store interesseområder videreført fra amternes regionplaner. I nogle af disse  
områder er råstofressourcen ikke fyldestgørende dokumenteret. Det er et ønske fra kommunerne, at der 
skabes klarhed over hvorvidt der er grundlag for at beholde disse interesseområder, som nogle tilfælde 
forhindrer ønsket planlægning.

Regionsrådet vil prioritere en afklaring af ressourcer i eksisterende grave- og interesseområder.

4.2.4 | Sikring af den fremtidige forsyning
Særligt på Fyn er det tiltagende vanskeligt at finde sand-, grus- og stenmaterialer der både er tilgængelige 
og af passende kvalitet. Hvis strategien med selvforsyning i regionens geografiske delområder fremover 
skal opretholdes, er det nødvendigt at afsøge muligheden for at udlægge nye råstofgraveområder på Fyn.

Regionsrådet vil opprioritere kortlægningen på Fyn, hvor der kun akkurat er balance mellem ressourcer og 
behov. Kortlægningen skal understøtte Regionsrådets målsætning om, at der skal være ressourcer til 24 år 
inden for de 4 delområder i regionen. 

Regionsrådet ønsker samtidig at belyse de samfundsmæssige konsekvenser af et ændret transportmønster yderligere.
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5. Udlæg af graveområder og interesseområder 

5.1  |  Graveområder for sand, grus og sten
Graveområder i Råstofplan 2012 med tillæg videreføres uændret i Råstofplan 2016. Undtaget er  
graveområdet Strandelhjørn i Haderslev Kommune og graveområdet Varde Søndre Plantage i Varde  
Kommune, der nu er færdiggravede. Desuden er der ved flere graveområder foretaget justering 
af afgrænsningerne.

Som en del af miljøvurderingen af råstofplanen er der udarbejdet miljørapporter for de arealer der  
potentielt kan udlægges som nye graveområder for sand, grus og sten. Dels indsendte arealer der ønsket 
udlagt i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag og dels arealer der foreslås på baggrund af  
regionens egen råstofkortlægning. På regionens hjemmeside findes miljørapporterne og regionsrådets 
begrundelse for de konkrete afgrænsninger (åbn hjemmesiden rsyd.dk/wm495870)

På baggrund af miljørapporterne for de konkrete ønsker til nye graveområder og på baggrund af den 
fastlagte strategi for forsyningen med sand grus og sten udlægger regionsrådet følgende arealer som nye 
graveområder eller udvidelse af eksisterende graveområder for sand, grus og sten:
 

Kommune Navn Forudsætninger for udlæg af graveområdet

Fyn Nordfyns Norup

Odense Fangel

Assens Gadsbølle

Ålsbo I (skov) Efterbehandles til natur eller ekstensiv drift, 
Skovbryn bevares

Faaborg-Midtfyn Haagerup (Espe)

Trekantområdet Vejle Kollemorten

Sødover (vest) Efterbehandling der sikrer tilpasning til landskabet

Sødover (øst) Efterbehandling der sikrer tilpasning til landskabet

Frederikshåb Vejadgang, forhold ved gravning under grundvandsspejl

Kolding Viuf 1 Adgang til overordnet vej uden om tæt bebyggelse

Møsvrå/Eltang

Lejrskov

Fovslet Efterbehandling skal tilgodese landskab

Stepping

Sydvestjylland Esbjerg og Varde Vibæk-Hostrup

Varde Bastrup Trafiksikkerheden på Stilbjergvej opretholdes

Esbjerg Søhale 1

Søhale 2

Hjortlund (nord/syd)

Sønderjylland Haderslev Sommersted

Oksenvad
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Aabenraa Mjøls Tidsfrist for ansøgning af hensyn til byudvikling

Bolderslev

Uge (Hærvejen) Sikre rekreative/ landskabelige interesser og vejadgang

Uge (Røllum)

Kollund

Sønderborg Stevning

 
De graveområder, der indgår i Råstofplan 2016, kan ses på et interaktivt kort på regionens hjemmeside 
(åbn hjemmesiden rsyd.dk/wm495870).

5.2 | Interesseområder for sand, grus og sten
Interesseområder i Råstofplan 2012 med tillæg videreføres i Råstofplan 2016. På baggrund af kortlægning 
af råstofressourcen justeres interesseområderne.
De interesseområder, der indgår i Råstofplan 2016, kan ses på et interaktivt kort på regionens hjemmeside 
(åbn hjemmesiden rsyd.dk/wm495870).

5.3 | Grave og interesseområder for teglværksler, klæg og bentonit
Grave og interesseområder for teglværksler, klæg og bentonit i Råstofplan 2012 med tillæg videreføres i 
Råstofplan 2016.
Områderne kan ses på et interaktivt kort på regionens hjemmeside (åbn hjemmesiden rsyd.dk/wm495870).
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6. Retningslinjer 

6.1 | Definitioner
Graveområder er arealer der er reserveret til råstofindvinding i Råstofplan 2016. Områderne omfatter 
følgende kategorier:

 ❙ Graveområder for sand, grus og sten.
 ❙ Graveområder for teglværksler, bentonit eller klæg.

Graveområderne vil blive revideret hvert 4. år i forbindelse med revision af råstofplanen jf. § 6a stk. 6 i  
råstofloven. Graveområderne kan desuden revideres og nye områder kan udpeges i forbindelse med  
ændrede forudsætninger eller konkrete ansøgninger gennem tillæg til råstofplanen i henhold til § 6a stk.7  
i råstofloven. 
Råstofinteresseområder er områder hvor der sandsynligvis findes råstoffer, men hvor der skal ske en 
nærmere kortlægning og/eller en afvejning i forhold til andre arealinteresser før områderne eventuelt kan 
udpeges som graveområder. 

Områderne omfatter to kategorier:

 ❙ Råstofinteresseområder for sand, grus og sten.
 ❙ Råstofinteresseområder for teglværksler, bentonit eller klæg.

Omfang og placering af graveområder og råstofinteresseområder fremgår af kort på regionens hjemmeside 
(åbn hjemmesiden rsyd.dk/wm495870).

6.2 | Retningslinjer for ressourcebeskyttelse

6.2.1
Graveområder og interesseområder skal beskyttes mod anden anvendelse der kan hindre råstoffernes  
udnyttelse. Kommuner og andre myndigheder skal respektere råstofplanen, og det betyder at  
myndighederne gennem planlægning og administration af lovgivning skal sikre denne 
beskyttelse, herunder:

Planlægning
 ❙ at der ikke må planlægges for arealanvendelse der vil hindre råstofindvinding på kort eller langt  

sigt i interesse- og graveområder. I interesseområder for sand, grus og sten er det dog muligt at  
udføre midlertidig beslaglæggelse af ressourcen der har til formål at beskytte allerede  
eksisterende vandforsyningsanlæg.

Konkrete ansøgninger
 ❙ at der alene må meddeles tilladelser eller dispenseres til ændret arealanvendelse og anlæg der hindrer 

råstoffernes udnyttelse på kort og på langt sigt, i de tilfælde hvor kommunen har taget stilling til at der 
ikke kan meddeles afslag i medfør af lovgivningen.

 ❙ at kommunens tilladelser og dispensationer kan gives hvis det godtgøres at råstofferne er udnyttet. I  
givet fald skal regionsrådet kontaktes med henblik på stillingtagen til om anlæg eller arealanvendelse  
hindrer udnyttelse af råstoffer.

Bestemmelserne om ressourcebeskyttelse har til formål at sikre udnyttelse af råstofferne i  
overensstemmelse med regionens strategi for en bæredygtig råstofindvinding. Statslige Infrastrukturanlæg 
optaget i gældende kommuneplaner, vedtaget ved anlægslov eller sikret på anden vis undtages dog fra 
bestemmelserne i retningslinje 6.2.1.
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6.3 | Retningslinjer for indvindingstilladelser

6.3.1 
Indenfor råstofplanens graveområder har råstofindvinding førsteprioritet. Det betyder at en ansøgning  
ikke kan afvises under henvisning til andre generelle interesser, såsom landbrugsjordens dyrkningsværdi,  
generelle natur- og landskabsinteresser, generelle hensyn til grundvand eller hensyn til  
fremtidig byudvikling. 

6.3.2 
For graveområder hvor der er udarbejdet miljøvurdering efter lovbekendtgørelse 936 af 24.09.2009 med 
senere ændringer, kan der være opstillet forudsætninger for udlægget. Disse forudsætninger er bindende. 
Forudsætningerne er en del af udpegningsgrundlaget for det pågældende areal. Forudsætningerne kan 
derfor ikke fraviges medmindre det godtgøres at den interesse de skal tilgodese ikke tilsidesættes.  
Miljøvurderingerne kan ses i på regionens hjemmeside.

6.3.3
Råstofressourcen i graveområder skal udnyttes optimalt, over såvel som under grundvandsspejl,  
medmindre der er særlige forhold der forhindrer dette. 

6.3.4
Der skal så vidt muligt ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer 
eller på forskellige tidspunkter. Vilkår om skelgennemgravning tinglyses på de berørte ejendomme indtil 
restforekomsterne er udnyttet.

6.3.5
Af hensyn til trafiksikkerheden og vejens sidestøtte, må der ikke graves for tæt på vejen, og der skal  
afskærmes mod åbne brud i råstofgrave, f.eks. med jordvolde eller autoværn.

6.3.6
På Fyn og Øer er der udlagt graveområder for rødbrændende ler. For disse områder gælder: 
Der må maksimalt indvindes til 2 m under terræn. Arealerne bør løbende efterbehandles ved  
tilbagelægning af muldjord, således at arealerne kun beslaglægges i en dyrkningssæson. Gravning og  
efterbehandling skal foregå, så der ikke sker terrænudjævning.

6.4 | Indvindingstilladelser uden for graveområder

6.4.1
Uden for graveområderne, herunder i råstofinteresseområder, kan Regionen i følgende tilfælde meddele 
råstofindvindingstilladelse, såfremt denne kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser:

 ❙ hvis der søges om forlængelse eller udvidelse af en eksisterende gravetilladelse, 
 ❙ hvis der søges om udnyttelse af restforekomster, 
 ❙ ved indvinding af et sjældent eller særligt værdifuldt råstof, 
 ❙ ved kortvarig indvinding i forbindelse med større vejprojekter

6.4.2
Regionen kan meddele tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til en dybde af max 2 m i det åbne  
land, hvis det ikke er i strid med andre væsentlige hensyn. Ved indvinding af rødbrændende ler bør  
arealerne kun beslaglægges i én dyrkningssæson. Gravning og efterbehandling skal foregå, så der ikke  
sker terrænudjævning. Retningslinje 6.4.2 gælder ikke for Fyn og Øer. For Fyn og Øer henvises til  
retningslinje 6.3.6.
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6.5 | Retningslinjer for efterbehandling

6.5.1 
Råstofgrave for sten, sand og grus indenfor sårbare områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt 
landbrug og skovbrug uden brug af pesticider eller gødningsstoffer. Sårbare områder defineres her som 
summen af de arealer, der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller  
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) eller som vurderes sårbare ud fra de geologiske forhold.  
Retningslinjen finder desuden anvendelse, hvis råstofgravning øger sårbarheden indenfor OSD eller  
indvindingsoplande til almene vandforsyninger, eller hvis gravearealet vurderes at blive omfattet af et  
ændret indvindingsopland som følge af allerede kendte ændrede indvindingsforhold. Retningslinjen kan 
også finde anvendelse for andre råstoffer som f.eks. rødbrændende ler på baggrund af en konkret  
vurdering. Vilkår for beskyttelse af grundvandet bør tinglyses på ejendommene.

Tekstboks 4: Andre forhold ved efterbehandling

Grundvandsbeskyttelse i sårbare områder
I forbindelse med den udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder, som er udført på baggrund 
af resultaterne af grundvandskortlægningen, er der foretaget en særlig vurdering af grundvandets 
sårbarhed. Derfor vurderes der ikke at være behov for at foretage yderligere konkret vurdering af 
sårbarheden i disse områder, når en ansøgning om gravetilladelse skal behandles. 
Råstofgravning øger i sig selv ikke nødvendigvis grundvandets sårbarhed. Efter afslutning af  
råstofgravning kan vandselskabernes muligheder for at gennemføre grundvandsbeskyttende  
indsatser imidlertid være begrænsede, da afstanden fra terrænoverfladen til grundvandet ofte vil 
være for ringe til at de kendte indsatser vil være tilstrækkeligt effektive på landbrugsarealer. Det er 
på den baggrund, at retningslinje 6.5.1 foreskriver, at sårbare områder efterbehandles til naturformål, 
fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden brug af pesticider eller gødningsstoffer.

Jord til råstofgrave
Der er et generelt forbud mod at deponere jord i råstofgrave jf. Jordforureningslovens § 52 (LBK nr 
1190 af 27/09/2016). Der kan søges om dispensation fra forbuddet. Dispensation kan meddeles, hvis 
regionen ikke finder at der er risiko for forurening af eksisterende vandindvindingsanlæg, fremtidigt 
drikkevand eller miljøet i øvrigt.

Nærhed til lufthavne
Af Trafikstyrelsens bestemmelse om Luftfart nr. 3-16, fremgår det, at der ikke bør etableres  
permanente søer, vådområder m.v. der kan tiltrække fugle indenfor en afstand af 13 km fra Billund, 
Esbjerg, Odense, Skrydstrup og Sønderborg lufthavne. Der henvises til DMU´s rapport nr. 23 fra 
2006, der anbefaler graduering af forbuddet mod vådområder indenfor 13 km-zonen omkring  
Billund lufthavn. 

6.6 | Særlige retningslinjer for tillæg til råstofplanen i planperioden.

6.6.1
I planperioden vil Region Syddanmark være indstillet på at udarbejde plantillæg til råstofplanen med nye 
graveområder for klæg til vedligehold og forstærkning af diger i kommunerne ved Vadehavet.
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6.6.2
For sjældne eller særligt værdifulde råstoffer, vil Region Syddanmark være indstillet på at udarbejde  
plantillæg til råstofplanen med nye graveområder i planperioden, hvis det dokumenteres, at der er en god 
råstofforekomst på arealet, og at der ikke er væsentlig modstrid med andre interesser.

6.6.3
Udover de i retningslinje 6.6.1 og 6.6.2 nævnte tilfælde, forventer Region Syddanmark ikke at udarbejde  
tillæg til råstofplanen i planperioden, med mindre helt særlige dokumenterede forhold taler herfor.
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7. Redegørelse for råstofforsyningen

Hvert år bliver den samlede indvinding for de enkelte råstofgrave indberettet til regionerne og til Danmarks 
Statistik. Råstofindvinderne indberetter de indvundne mængder digitalt, og regionen gennemser alle  
indberetningerne og videresender derefter data til Danmarks Statistik. På baggrund af de indberettede 
data, kan aktiviteten i råstofbranchen vises, jf. Figur 1.
 

Figur 1 - Indvinding af sand, grus og sten i Region Syddanmark i årene 1989 til 2014. Kilde Danmarks  
Statistik, database RST01 og RST.

Råstofforbruget afspejler udviklingen i økonomien. Når der er økonomisk vækst, stiger råstofforbruget,  
og omvendt, når væksten er faldende, påvirkes råstofforbruget negativt. Fx ses at perioden frem til  
finanskrisen i 2007 var præget at et stigende råstofforbrug, efterfulgt af et markant fald2. 

7.1 | Sand, grus og sten
I de fleste grusgrave sker der en oparbejdning af rågruset til produkter af forskellige kvalitet og anvendelse. 
Derfor kan de indberettede råstoffer fordeles på kategorier efter anvendelse.

I opgørelserne på de følgende sider skelnes mellem alle indvundne kvaliteter og de grove materialer  
(> 2 mm). De grove materialer, kan anvendes til kvalitetsprodukter. De mindre grove materialer, findes i stort 
set alle grusgrave, og kan kun omsættes i mindre grad. Sand der er egnet som betontilslag kan dog også  
betragtes som kvalitetsmaterialer, men både for betontilslag og vejmaterialer er de grove materialer af 
særlig værdi.

Råstoffernes kornstørrelsesfordeling og mineralogiske sammensætning er afgørende for hvilke produkter 
de kan oparbejdes til. Tekstboks 5 viser nogle af de mest anvendte kvalitetsparametre. 

Tekstboks 5: Kvalitetsparametre ved klassificering af grus.

- Fyldsand anvendes til sandpuder og opfyldning af større udgravninger samt ved 
 belægningsarbejde med sand og fliser, da det nemt kan komprimeres med en pladevibrator.
- Bundsikringen er det nederste lag under en belægning.
- Stabilgrus (stabilt grus) bruges som bærelag for fx asfalt- eller flisebelægning. Stabilgrus har en  
 meget stor komprimeringsgrad.
- Ballastskærver er sten hvor 100 % af overfladen kan beskrives som helt knust. Skærverne 
 anvendes som ballast i forbindelse med jernbaner.
- Betontilslag er materialer der anvendes i forbindelse med produktionen af beton. Her er der store  
 krav til materialets renhed, bestandighed og massefylde.

2  Fremskrivning af råstofforbruget for 2013 – 2036. Region Syddanmark. 
 Råstoffer. Nr. 4 2014. Danske Regioner. Udarbejdet af Niras A/S. September 2014.
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7.1.1 | Indvinding af sand, grus og sten
I Tabel 1 ses kvalitetssammensætningen af råstofforekomsterne i Region Syddanmark. Indvindingen fordeler 
sig med i gennemsnit 24 % fyldsand, som er det råstof der har lavest værdi, 42 % kan anvendes til  
vejmaterialer (bundsikring, stabilgrus, asfalt) og 31 % til betontilslag, som er den fraktion der har den  
højeste værdi. Forekomsten og tilgængeligheden af råstofferne er ikke ligeligt fordelt over regionen. For  
eksempel finder 42 % af indvindingen i Region Syddanmark sted i Sønderjylland og heraf langt  
størstedelen i Aabenraa Kommune. 

Tabel 1 - Indvinding af sand, grus og sten fordelt på kommuner og de fire delområder i perioden 2006 
– 2014. I tabellen er angivet materialernes beskaffenhed samt hvor stor en procentdel af den regionale 
indvinding de udgør. Værdierne er angivet i 1000 m3. Kilde: Udarbejdet på baggrund af data indberettet til 
Region Syddanmark og regionens kommuner i perioden 2006 – 2014.

Fyn

Kommune Fyld-
sand

Bund-
sikring

Stabil-
grus

Ballast-
skærver

Asfalt Beton-
tilslag

Andet Ukendt I alt

Assens 240 1145 203 3 0 955 4 0 2550

Faaborg- 
Midtfyn

265 1190 530 8 8 119 11 2 2133

Langeland 2

Middelfart 159 655 57 0 18 218 4 2 1112

Nordfyns 438 10 37 0 0 64 0 27 577

Nyborg 437 907 47 9 19 473 10 3 1905

Odense 322 901 351 62 75 1851 110 0 3672

Svendborg 284 585 305 93 103 645 63 0 2080

Ærø 83

I alt 2187 5395 1546 174 223 4349 204 34 14 114

Af regional 
indvinding

18 % 40 % 24 % 91 % 19 % 28 % 39 % 18 % 28 %

         

Trekantområdet

Kommune Fyld-
sand

Bund-
sikring

Stabil-
grus

Ballast-
skærver

Asfalt Beton-
tilslag

Andet Ukendt I alt

Billund 429 65 96 0 0 920 33 1 1545

Fredericia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kolding 745 1636 425 7 2 80 0 0 2894

Vejle 1292 1180 534 0 46 613 0 0 3665

I alt 2466 2881 1055 7 47 1613 33 1 8104

Af regional 
indvinding

21 % 21 % 17 % 4 % 4 % 10 % 6% 1 % 16 %
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Sydvestjylland

Kommune Fyld-
sand

Bund-
sikring

Stabil-
grus

Ballast-
skærver

Asfalt Beton-
tilslag

Andet Ukendt I alt

Esbjerg 1615 887 83 0 1 1332 28 0 3945

Fanø 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varde 298 187 16 0 18 886 5 8 1419

Vejen 1239 1181 129 0 106 21 23 3 2703

I alt 2514 1851 171 0 102 2112 46 8 6804

Af regional 
indvinding

21 % 14 % 3 % 0 % 9 % 14 % 9% 4 % 14 %

         

Sønderjylland

Kommune Fylds-
and

Bund-
sikring

Stabil-
grus

Ballast-
skærver

Asfalt Beton-
tilslag

Andet Ukendt I alt

Haderslev 790 634 487 0 9 12 16 7 1955

Sønderborg 0 0 0 0 0 0 32 0 32

Tønder 1375 790 350 0 129 0 21 0 2665

Aabenraa 2658 2090 2777 9 691 7512 172 137 16 046

I alt 4822 3514 3614 10 829 7525 241 145 20 699

Af regional 
indvinding

40 % 26 % 57 % 5 % 69 % 48 % 46% 77 % 42 %

         

Region Syddanmark

Fyld-
sand

Bund-
sikring

Stabil-
grus

Ballast-
skærver

Asfalt Beton-
tilslag

Andet Ukendt I alt

I alt 11 990 13 641 6386 191 1202 15 597 524 189 49 720

Af regional 
indvinding

24 % 27 % 13 % 0 % 2 % 31 % 1% 0 %
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7.1.2 | Indvinding af kvartssand
En særlig råstoftype er kvartssand. Kvartssand består af afrundede kvartskorn og anvendes, udover til  
betonfremstilling, til specielle formål, bl.a. faldunderlag.  I Region Syddanmark er der indvundet ca. 
450.000 m3 kvartssand fra 2006 – 2014.

Tabel 2 - Den årlige indvinding af kvartssand i perioden 2006 - 2014. Indvindingen er fordelt på kommuner 
og de fire delområder. Kun kommuner hvor der er sket indvinding af kvartssand er vist. Værdierne er i 1000 
m3. Kilde: Udarbejdet på baggrund af data indberettet til Region Syddanmark og regionens kommuner i 
perioden 2006 – 2014.

Fyn

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Odense 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Svendborg 0 41 9 9 9 0 2 3 0

I alt 0 42 9 9 9 0 2 3 0

Trekantområdet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Billund 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Fredericia 3 5 4 8 8 0 7 7 0

Kolding 0 0 0 0 3 0 0 0 0

I alt 3 5 4 15 11 0 7 7 0

Sydvestjylland

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Esbjerg 39 60 33 25 33 0 35 33 17

Varde 0 0 1 1 0 0 0 0 0

I alt 39 60 33 26 33 0 35 33 17

Sønderjylland

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aabenraa 0 0 0 24 0 0 17 0 0

I alt 0 0 0 24 0 0 17 0 0

Region Syddanmark

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I alt 42 108 46 74 53 0 62 43 17
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7.2 | Ler som råstofforekomst
Region Syddanmark er det helt store indvindingsområde for rød- og gulbrændende teglværksler i Danmark. 
Over 50 % af den ler der indvindes i Danmark kommer fra Region Syddanmark.

 

Figur 2 - Indvinding af ler i Region Syddanmark i årene 2006 til 2014. Udarbejdet på baggrund af data  
indberettet til Region Syddanmark og kommunerne i perioden 2006 – 2014.

7.2.1 | Indvinding af ler
Rødbrændende ler indvindes 1-2 meter under terræn, hvor kalken er udvasket. Under den rødbrændende  
ler findes ofte det kalkholdige gulbrændende ler, der kan indvindes ned til lerforekomstens bund. I  
lerfladbakkerne på Fyn er dette typisk 6-8 m under terræn. Der vil dog ikke være rødbrændende ler  
egnet til råstof i hele det 1-2 m øvre lag. Dette skyldes at der skal afrømmes muldjord og en overgangszone 
mellem det rød- og gulbrændende ler, hvor der er et indhold af store kalkkorn som kan frostsprænge den 
færdige teglsten.

På Fyn indvindes smeltevandsler, der er aflejret i slutningen af den sidste istid. Kun ganske få steder  
indvindes der fed moræneler. Denne type ler indeholder større sten, som nedknuses før tørring  
og brænding.

Ved Egernsund teglværkerne i Sønderjylland indvindes gulbrændende ler fra issøen ved Egernsund. I  
området omkring Egernsund indvindes ler ned til 5-8 m under terræn. 

Det rødbrændende ler der indvindes til brug for teglværkerne ved Egernsund er moræneler som hentes 
i interesseområderne på den sydlige del af Sundeved samt ved interesseområdet mellem Urnehoved og 
Rødekro. 

Teglværket ved Gørding i Sydvestjylland indvinder rødbrændende ler fra morænelerforekomster  
i interesseområder.

Nogle af teglværkerne har gældende anmeldte rettigheder til indvinding af ler. Det vurderes at alle  
anmeldte rettigheder er udlagt som graveområder i forbindelse med udarbejdelsen af lertillægget for Fyn. 
Disse graveområder er videreført i Råstofplan 2016.

Forbruget af ler er fordelt, så 20-40 % kommer fra Fyn og 40-60 % fra Sønderjylland og en mindre del af 
Sydvestjylland, jf. Figur 3. Der er ingen lerindvinding i Trekantområdet.
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Figur 3 - Kumuleret indvinding af ler i Region Syddanmark i perioden 2006 - 2014. Kilde: Udarbejdet på  
baggrund af data indberettet til Region Danmark og regionens kommuner i perioden 2006 – 2014.

Region Syddanmarks teglværker fremstiller et forædlet produkt, bl.a. specialprodukter tilpasset specielle 
opgaver i samarbejde med internationale arkitekter.

Den største koncentration af teglværker findes ved Egernsund i Sønderjylland. Teglværksindustrien her  
har en lang historie tilbage til 1700-tallet. Herfra stammer de ”Flensborg-sten” der er den dominerende  
mursten i Brødremenighedens bygninger i Christiansfeld. Tilbage af de mange teglværker ved Egernsund er 
nu Petersen Tegl samt de tre teglværker der indgår i Egernsund Tegl: Gråsten Teglværk, Matzens Teglværk 
og Vesterled Teglværk. To af de tidligere teglværkers bygninger indeholder specielle produktioner i  
tilknytning til teglværksindustrien Stoffers Teglværk (produktion af teglbjælker), Bachmanns Teglværk 
(specielle funktioner).

På Fyn findes to teglværker, der indvinder rød- og gulbrændende ler. Petersminde Teglværk, der ejes af koncernen 
Wienerberger A/S, indvinder i området ved Stenstrup på Sydfyn, hvor også teglværket ligger. Vedstårup 
Teglværk, der ejes af koncernen Strøjer Tegl, indvinder på Østfyn i området Glamsbjerg-Aarup-Vissenbjerg. 
Teglværket ligger ved Turup øst for Assens. Der indvindes ikke rød- og gulbrændende ler på Fyn til andre 
formål end til brænding på teglværker.

I Esbjerg Kommune ligger et enkelt teglværk: Villemoes teglværk som producerer klinker.
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Figur 4 - Indvinding af ler (2006-2014) og placeringen af teglværker.

Hovedparten af det rødbrændende ler indvindes i Sønderjylland, mens indvindingen af gulbrændende ler er 
omtrent lige stor på Fyn og i Sønderjylland, jf. Tabel 3. I Sønderjylland foregår lerindvindingen primært nær 
de mange teglværker ved Egernsund.
 
Tabel 3 - Indvindingen af ler i Region Syddanmark i perioden 2006 - 2014. Tal angivet i 1000 m3. Kilde:  
Udarbejdet på baggrund af data indberettet til Region Syddanmark og regionens kommuner i  
perioden 2006 – 2014.

Delområde Rødbrændende ler Gulbrændende ler Anden anvendelse

Fyn 236 258 83

Sydvestjylland 143 0 20

Sønderjylland 839 324 101

I alt 1218 581 203

7.2.2 | Indvinding af bentonit
Bentonit er en lerbjergart der bl.a. har evnen til at kvælde, dvs. at svulme kraftigt op, når produktet  
opslæmmes i vand, og har desuden stor ionbytningsevne. Det gør lerarten egnet til anvendelser som 
bindemiddel i støbesand, vandstandsende membraner under lossepladser og til forsegling af jordboringer. 
Der indvindes bentonit fra nogle opskubbede tertiære lerflager på Tåsinge. Der har de seneste år været 
en intensiv indvinding, således at tæt på halvdelen af forekomsten er brugt. I perioden 2006 – 2014 er der 
indvundet 89.000 m3 bentonit på Fyn.

Indvinding af ler fra 2006-2014 (1000 m3)
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7.2.3 | Indvinding af klæg
Klæg indvindes i de tidligere marskområder bag digerne ved Vadehavet. Klæg består af fine partikler af 
både mineralsk og organisk materiale der afsættes af tidevandet på de lavtliggende marskområder. Klæg er 
væsentligt til reparation og bygning af diger. I 2006 blev der gennemført en forstærkning og reparation af 
digerne langs Vadehavet efter den seneste stormflod i 1999. Klæg graves efter behov, og der kan gå mange 
år imellem at der indvindes klæg fra de eksisterende klæggrave. Tabel 5 viser at der senest er indvundet 
klæg i 2012 og 2013 til vedligeholdelse af Kystdirektoratets diger. Der er udlagt enkelte indvindingsområder 
til klæg i Råstofplan 2012. Disse områder er oprindelig udlagt på baggrund af undersøgelser foretaget af 
Sønderjyllands og Ribe Amter. Graveområderne videreføres i Råstofplan 2016.

Tabel 4 viser indvindingen af klæg i perioden 2006 – 2014. Der er kun indvundet klæg i Tønder Kommune, 
hvor den ene af Region Syddanmarks to klæggrave er beliggende.

Tabel 4 - Indvindingen af klæg i Region Syddanmark i perioden 2006 - 2014. Tal angivet i m3. 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data indberettet til Region Syddanmark og kommunerne i  
perioden 2006 – 2014.

Indvinding af klæg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt

Tønder Kommune 0 700 775 0 588 500 500 0 3063

7.3 | Sømaterialer, import af granit m.v.
Behovet for kvalitetsmaterialer kan til mange formål tilgodeses gennem anvendelse af sømaterialer og 
importeret granit. I perioden 2006 – 2014 er der importeret ca. 5,5 mio. m3 sand, grus og sten. Importen 
ligger forholdsvis stabilt, men i årene efter finanskrisen, var der et mindre fald. Herefter er niveauet tilbage 
som før krisen.

Samtidig er der eksporteret ca. 3 mio. m3 - formentlig primært sand. For perioden 2006 – 2014 gælder at 
sømaterialer udgør 11 % af det samlede forbrug af kvalitetsmaterialer, jf. Tekstboks 5, i regionen. Der ses et 
fald i forhold til tidligere, jf. Figur 5. I flere af regionens større havne landes desuden importeret granit. 



29

REDEGØRELSE FOR RÅSTOFFORSYNINGEN

Figur 5 - Indskibede sømaterialer til havne i Region Syddanmark (kumulerede mængder). Kilde: Danmarks 
Statistik, database RST01. OBS: Sand til kystfodring er trukket fra. Sort streg markerer gennemsnittet.

7.4 | Transport af råstoffer
Danmarks Statistik udgiver en årlig statistik over national vejgodstransport efter godsart.  
Transportarbejdet for sand, grus, sten og jord følger konjunkturudviklingen. Det ses på Figur 6 at  
transporten med tunge materialer som sand, grus og sten udgør omkring 15 % af alt  
transportarbejde i Danmark.

Figur 6 - Transportarbejdet i hele Danmark i perioden 2008 - 2014. Kilde: Danmarks Statistik,  
database VG2.
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7.5 | Den fremtidige forsyning med råstoffer

7.5.1 | Det fremtidige behov for sand, grus og sten
Det fremtidige behov for sand, grus og sten afhænger af byggeriets udvikling i Region Syddanmark.  
Regionerne har i fælleskab fået udarbejdet en fremskrivning af råstofforbruget for 2013 – 2035 i de 5  
regioner. Tallene anvendt i dette kapitel tager udgangspunkt i rapporten omkring fremskrivningen af  
råstofforbruget i Region Syddanmark3.

På baggrund af den økonomiske model, SAM-K/LINE’s, fremskrivning af beskæftigelsen i bygge- og  
anlægssektoren har Niras på foranledning af Danske Regioner4 opstillet en model, som anvendes til at  
forudsige det fremtidige råstofforbrug for hele Danmark samt for den enkelte region frem mod 2036.  
Råstofforbruget omfatter sand, grus og sten som stammer fra indvinding på land, indvinding på havet,  
genbrug af byggeri og anlægsmaterialer samt import og eksport til og fra både det øvrige Danmark  
og udlandet.

Med udgangspunkt i SAM-K/LINE’s fremskrevne tal for beskæftigelsen i Region Syddanmark er der lavet en 
model for fremskrivning af råstofforbruget i regionen frem mod 2036, samt behovet for fremtidig  
indvinding på land i regionen, jf. Figur 7.

Figur 7 - Historisk indvinding af råstoffer på land for perioden 1997-2014 efterfulgt af fremskrivningen for 
perioden 2013-2036. Kilde: Historiske data fra Danmarks Statistik, database RST og RST01. Fremskrivningen 
er Niras’ beregninger, baseret på beskæftigelsesdata fra SAM-K/LINE.

Hvis man sammenligner fremskrivningen og den reelle indvinding for årene 2012 og 2013, ses en afvigelse 
på 16-18 %. Modellen er baseret på tal fra finansministeriet over de økonomiske vækstrater. Da den  
økonomiske vækst har været mindre en forudset, er udviklingen i råstofindvinding ikke steget, så meget 
som forventet. Der ses dog en begyndende stigning fra 2012. På længere sigt forventes behovet at stige fra 
de nuværende ca. 5 mio m3 grove materialer pr år til ca. 7 mio m3 pr år.

3 Fremskrivning af råstofforbruget for 2013 – 2036. Region Syddanmark. 
 Råstoffer. Nr. 4 2014. Danske Regioner. Udarbejdet af Niras A/S. September 2014.

4 Regionernes Videnscenter for Miljø og Råstoffer. 
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7.5.2 | Behovet for råstoffer
Behovet for råstoffer knytter sig især til de større bykoncentrationer, dvs. områder med høj økonomisk 
aktivitet. Jo tættere forsyningen kan ske på områder med stor aktivitet, jo mindre energi og tid vil der blive 
brugt på transport. Det er derfor relevant at se på delområder af regionen og vurdere balancen mellem 
forbrug og ressource inden for disse delområder. 

Figur 8 viser det beregnede råstofforbrug for de enkelte kommuner i Region Syddanmark i perioden 2013 
– 2036. Modellen forudsiger at det største forbrug vil være i de områder, som i dag har en høj økonomisk 
aktivitet.  Således udgør området langs Esbjergmotorvejen, langs det østjyske bybånd og omkring Odense 
ca. 61 % af Region Syddanmarks samlede råstofforbrug i perioden.

 
Figur 8 - Det beregnede forbrug af grove materialer i mio. m3 fra 2013 til 2036 på kommuneniveau.  
Udarbejdet på baggrund af: Niras’ rapport om fremskrivning af råstofforbrug, baseret på  
beskæftigelsesdata fra SAM-K/LINE. 
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Figur 9 – Balancen mellem ressourcer i graveområder, behov til lokale bygge- anlægsaktiviteter og  
beregnet indvindning.  Alle mængder er i mio. m3 grove materialer (>2mm). Den beregnede indvinding i 
perioden 2013 – 2036 er bestemt ved at se på den gennemsnitlige indvinding af grove materialer over den 
seneste  8-årig periode og herefter fremskrive indvindingen frem til 2036. Udarbejdet på baggrund af: 
Historiske data fra Danmarks Statistik, database RST og RST01. Fremskrivningen er Niras’ beregninger,  
baseret på beskæftigelsesdata fra SAM-K/LINE samt data indberettet til Region Syddanmark og  
kommunerne i perioden 2006 – 2014.

Regionen ønsker at sikre en 24-års forsyningshorisont i alle delområder. Som det fremgår af Figur 9 er 
dette opfyldt med råstofplan 2016 i forhold til behovet for materialer til lokale bygge- og anlægsopgaver. 
Det ses dog også at behovet til bygge- anlæg i de jyske delområder er mindre end den indvinding der 
forventes på baggrund af en fremskrivning af indvindingen i de seneste 8 år. Eksempelvis ses ud fra Tabel 
5 at Sønderjylland har en forsyningshorisont på 183 år, under forudsætning af at råstofferne kun anvendes 
til bygge- og anlægsprojekter inden for delområdet. Hvis man ser på den reelle indvinding (mørkeblå søjle, 
figur 9) er det tydeligt at der sker en langt større indvinding, end det der anvendes lokalt. Dette forhold 
afspejler, at der sker en væsentlig eksport fra Sønderjylland til resten af regionen og resten af Danmark, og 
til andre land, herunder Tyskland og England.
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7.5.3 | Ressourcen i de udlagte graveområder for sand, grus og sten
I Tabel 5 opsummeres situationen før og efter vedtagelsen af Råstofplan 2016. Det ses af tabellen, at alle 
delområder vurderes at kunne forsynes med sand, grus og sten i mindst 24 år. Dette forudsat at behovet i 
bygge- og anlægsbranchen følger den fremskrivningen over råstofforbruget udarbejdet af regionerne i  
fællesskab, og at der ikke medregnes import- og eksport mellem delområderne.

Tabel 5 - Opgørelse over forsyningssituationen i Region Syddanmark. Opgørelsen er i millioner m3  
grovematerialer (større end 2 mm). Det forventede forbrug er vurderet på baggrund af rapporten  
”Fremskrivning af råstofforbruget for 2013 – 2036. Region Syddanmark”. Der er således tale om behovet 
for råstoffer til bygge- og anlægsaktiviteter inden for det enkelte delområde. I behovet er ikke medregnet 
indvinding til eksport til andre dele af regionen, til andre regioner eller til udlandet.

Forventet 
forbrug 

(24 år) i alt

Forsyning 
via havne

Forventet 
forbrug 
(24 år) 

landmate-
rialer

Restres-
sourcer 

2015 (inkl 
tillæg til 

RP12)

Ressour-
cer i nye 
graveom-

råder

Res-
sourcer i 
RP2016

Forsy-
nings-

horisont 
RP2016 

Delområde
GS >2mm 
(mio. m3)

GS >2mm 
(mio. m3)

GS >2mm 
(mio. m3)

GS >2mm 
(mio. m3)

GS >2mm 
(mio. m3)

GS >2mm 
(mio. m3)

 

Fyn 25,6 7 18,7 16,4 2,4 18,7 24 år

Trekantområdet 17,8 8 9,8 13,5 3,7 17,2 42 år

Sydvestjylland 14,6 7 7,6 4,9 3,7 8,6 27 år

Sønderjylland 11,2 5 6,2 45,7 1,7 47,4 182 år

Total 69,2 27 42,2 80,5 11,5 92

  
I råstofplan 2012 var opgørelsen baseret på den gennemsnitlige indvinding gennem en konjunkturperiode. 
Den nye opgørelsesmetode beskriver behovet for sand, grus og sten i det enkelte delområde. Opgørelsen er 
baseret på en model der bygger på en statistisk signifikant sammenhæng mellem beskæftigelsen i  
bygge- og anlægssektoren og råstofbehovet. Det vurderes derfor at den nye opgørelsesmetode er mere 
retvisende end den tidligere.
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7.5.4 | Kvalitetsmaterialer 
I vurderingen af balancen tages udgangspunkt i kvalitetsmaterialer, da det er disse der primært er  
mangel på.

Kvalitetsmaterialer omfatter stabilgrus, sand og grus til beton og asfalt, samt til en vis grad  
bundsikringsfyld. Disse materialer er nødvendige ved byggeri og anlægsvirksomhed. Materialer af lavere 
kvalitet er f.eks. fyldsand, som kan udvindes i stort set alle grusgrave.

Hvert af de fire delområder i regionen skal så vidt muligt være selvforsynende med kvalitetsmaterialer i 
henhold til den valgte forsyningsstruktur for Region Syddanmark. Sømaterialer (bortset fra fyldsand) og 
importeret granit m.v. kategoriseres som kvalitetsmaterialer.

1Det antages i beregningen af forsyningshorisonten at forbruget i perioden 2013 – 2036 svarer til forbruget 
i perioden 2017 – 2040. Det betyder muligvis at forsyningshorisonten er en smule undervurderet, da  
forbruget først forventes stabiliseret omkring niveauet før finanskrisen omkring år 2020 (se Figur 7).  
Afvigelsen vurderes dog at være af mindre betydning.

Den første parameter for beregning af behovet og de tilgængelige ressourcer for kvalitetsmaterialer er 
indholdet af grove materialer. Inden for betonindustrien anvendes definitionen sten > 4 mm som betegnelse 
for den grove fraktion mens den grove fraktion for anlægsmaterialer defineres som korn > 2 mm.  Da det 
ikke på forhånd kan vides om en råstofforekomst vil blive anvendt til beton eller anlægsmaterialer vælges 
andelen af grove materialer med en kornstørrelse > 2 mm som definition på grus og sten i vurderingen af 
en råstofforekomst.

Tekstboks 6: Udnyttelse af grove materialer

Hvis en forekomst har 20 % grus og sten af god kvalitet vil der typisk blive fremstillet  
kvalitetsmaterialer med sand og grus svarende til 40 % af forekomsten, mens de resterende  
sandmængder afsættes som ukvalificerede fyldmaterialer eller anvendes til efterbehandling af  
grusgraven. Flere råstofgrave der indvinder under grundvandsspejl har dog specialiseret sig i  
levering af betonsand og sten og i mindre grad anlægsmaterialer, der betyder at de har et større 
overskud af sand, som skylles tilbage i grusgraven. Ud fra de seneste års indvinding vurderes at hvis 
grusandelen i en forekomst er ca. 40 % er hele forekomsten udnyttelig. Det bemærkes dog at i  
områder hvor der er mangel på grove materialer er stenprocenten i det udnyttede materiale lavere, 
den er således kun 25 % i Sydvestjylland.

De øvrige kvalitetsparametre som kornstørrelsesfordeling, sandækvivalent, bjergartsfordeling, indhold af 
lette korn, m.v. anvendes ikke i denne sammenhæng, da de kendte forekomster kun er sporadisk beskrevet 
med hensyn til disse.
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7.6 | Råstofbehov til større infrastrukturprojekter
Vejdirektoratet har udarbejdet et skøn for behovet for råstoffer til store infrastrukturprojekter. Opgørelsen 
dækker den nuværende viden om forventede kommende store infrastrukturprojekter inden for de næste 
20-25 år. For en del af projekterne er finansieringen endnu ikke på plads fra politisk side.

Behovet for råstoffer til infrastrukturprojekter indgår i den samlede behovsopgørelse, men  
opgørelsen giver mulighed for at sikre udlæg af grave- og interesseområder tættest muligt på de  
kommende anlægsprojekter. 

De forventede Infrastrukturprojekter omfatter i Region Syddanmark:

 ❙ Omfartsvej ved Ribe (9 km)
 ❙ Udvidelse af E20 Nørre Åby – Odense V (21 km)
 ❙ Udvidelse af E20 syd om Odense (13 km)
 ❙ Ombygning af tilslutningsanlæg 52 ved Odense SV
 ❙ Ny jernbanebro over Vejle Fjord
 ❙ Ny bane mellem Billund og Jelling

Vejdirektoratet skønner at der til disse projekter skal anvendes ca. 1,14 mio. m3 grusgravsmaterialer.

Det vurderes at der derudover skal bruges ca. 0,2 mio. m3 grusgravsmaterialer til ny højhastighedsbane 
over Fyn.

7.7 | Ressourceopgørelse for ler, bentonit og klæg
Omtrent halvdelen af det ler som indvindes, er rødbrændende og halvdelen gulbrændende. I 2013 blev der 
samlet indvundet 157.000 m3 rød- og gulbrændende ler.

7.7.1 | Ressourcen i de udlagte graveområder for ler og klæg
Der er udlagt graveområder for gulbrændende ler omkring Egernsund i Sønderborg Kommune. 

På Fyn er der i forbindelse med udarbejdelse af råstofplantillæg til Råstofplan 2012 udlagt graveområder 
for rødbrændende ler og graveområder for rød- og gulbrændende ler i Assens og Svendborg Kommune.  
Restressourcen i graveområderne på Fyn fremgår af Tabel 6. Det vurderes at der i Sønderjylland og på Fyn 
er udlagt grave- og interesseområder for teglværksler med ressourcer til mere end de 24 år der er  
målsætningen i strategien. Kun på Fyn er rødbrændende ler udlagt i graveområder. 



36  |  RÅSTOFPLAN 2016

REDEGØRELSE FOR RÅSTOFFORSYNINGEN

Tabel 6 – Overslag over restressourcen i graveområderne på Fyn for ler. Afrundet til hele tusinde.

Kommune Navn Rødbrændende ler 
1000 m3

Gulbrændende ler 
1000 m3

Bentonit 
1000 m3

Assens Magtenbølle Vest 11 420

Assens Magtenbølle Øst 130

Assens Skalbjerg 128

Assens Skovstrup 277

Assens Basselund, nordlige del 307 1628

Assens Basselund, sydlige del 237

Svendborg
Stenstrup 

(rød og gulbrændende)
153 1118

Svendborg Stenstrup (rødbrændende) 866

Svenborg Snarup 184

Svendborg Tåsinge 200

I alt 2293 3166 200

År 57 79 18

Restressourcerne i graveområderne i Sønderjylland og Sydvestjylland fremgår af Tabel 7. Det  
rødbrændende ler i Sønderjylland indvindes primært uden for graveområder.

Tabel 7 – Overslag over restressourcen i graveområderne i Sønderjylland og Sydvestjylland for ler. Afrundet 
til hele tusinde.

Kommune Graveområde Rødbrændende ler 
1000 m3

Gulbrændende ler 
1000 m3

Klæg 
1000 m3

Tønder Hjemsted 125 

Tønder Kamper Udnyttet?

Tønder Rejsby 65

Varde Nordenskov 250 250

Sønderborg Gråsten 1000

Sønderborg Nybøl 2000

Sønderborg Skodsbøl 4000

Sønderborg Iller 3000

Sønderborg Matzens teglværk ?

I alt 250 10 250 190?

År 250

 

Vurderingen af klægmængden er foretaget på baggrund af opgørelser fra Kystdirektoratet og ud fra  
boringer i området. Det er forudsat at der ikke kan graves svarende til de yderste 5 m af et graveområde.
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7.7.2 | Import og eksport af ler
Teglværkerne i Region Syddanmark stod i 2013 for 62 % af den danske produktion. Det er derfor klart at 
produktionen ikke er til lokalt brug. Der findes ikke opgørelser over transporten af tegl og ler til og fra 
regionen. Danmark eksporterede i perioden 1993-2013 årligt 69,1 millioner stk. teglsten og 2,6 millioner 
stk. tagtegl. Den årlige gennemsnitlige import i samme periode er 1,5 millioner teglsten og 12,8 millioner 
tagtegl. Der sker import og eksport mellem Danmark og Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, 
Holland og Belgien. Desuden importeres også hårdtbrændte klinker til facade- og belægningssten.  
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Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Mærket: ”Baltic Pipe”

Davinde, den 20.01.2018

Gasprojekt Baltic Pipe – Fyn 

1. Indledning 

I brev af 21. dec. 2017 indkalder Miljø- og fødevareministeriet berørte interessenter til at 
fremkomme med ideer, bemærkninger og indsigelser i relation til gasprojektet ”Baltic Pipe”. 

Det fremgår af det vedlagte ideoplæg, at der skal nedlægges en gasledning, som skal sikre 
gasforbindelsen fra Nordsøen til Polen. 

Ledningen påtænkes i henhold til kortbilaget nedlagt bl.a. over matr.nr. 4n, 8u, 12e, 8f, og 12I 
Davinde By, Davinde. Disse matrikelnumre ejes af Inger Henriksen, Davinde Bygade 25, 5220 
Odense SØ. 

På dennes vegne skal jeg hermed komme med nedenstående bemærkninger og indsigelser.

2. Bemærkninger

Følgende bemærkninger gøres hermed i forbindelse med det påtænkte projekt ”Baltic Pipeline. ¨  

2.1 Mulighed for råstofindvinding på matr.nr. 4n, Davinde By, Davinde

I området omkring Davinde er der siden begyndelsen af 1900-tallen sket stor indvinding af 
råstoffer (sand, sten og grus). Området indgår på den baggrund i Region Syddanmarks Råstofplan 
2016 (vedlagt som bilag A). 

Som det fremgår af råstofplanens kortbilag er matr.nr. 4n, Davinde By, Davinde angivet som 
interesseområde for sand, grus og sten. Det fremgår videre af det vedlagte bilag B, at der er givet 
tilladelse til erhvervsmæssig udvinding af sand, grus og sten på nærtliggende matrikler, hvorfor 
det med rimelig kan forventes at lignende tilladelser vil kunne opnås i relation til matr.nr. 4n.



2.2. Fredskov på matr.nr. 8u, 8r og 12e, Davinde By, Davinde 

Matr.nr. 8r, 8r og 12e, Davinde By, Davinde udgør for størsteparten fredskov, endvidere har 
skoven et rigt dyreliv. 

2.3.  Matr.nr. 12e og 12I, Davinde By, Davinde – Vådt område

Matr.nr. 12e og 12I fremstår med våde områder, idet området er lavtliggende og støder op til et 
moseområde. Området er i vinterhalvåret svært fremkommeligt med tungt materiel.  

2.4. Arkæologiske fund på matr.nr. 12e, 12I, 8u og 8r, Davinde By, Davinde 

Der er igennem årerne fremkommet en ikke uvæsentlig mængde fund af arkæologisk interesse på 
matr.nr. 12e, 12I, 8u, 8r, Davinde By, Davinde, herunder flinteredskaber af høj kvalitet og 
genstande fra bronzealderen. Det er ikke usandsynligt, at der ved en udgravning af området vil 
fremkomme yderligere genstande af arkæologisk interesse. 

Afslutningsvis bemærkes det at vi, medmindre at dansk rets almindelige gæsteprincip 
finder anvendelse, er imod en linjeføring over vores ejendom.

3. Ideoplæg

På baggrund af ovenstående bemærkninger vil jeg henstille til, at man går nord om Davinde By og 
mod motorvej E20, der går tværs over Fyn.

Såfremt ovenstående skulle give anledning til spørgsmål eller kommentarer, kan jeg kontaktes på 
tel. 3056 5095. 

På vegne af Inger Henriksen, Davinde  

Kirsten Juul Henriksen
Datter af Inger Henriksen og afdøde Johannes Juul Henriksen, Davinde  

4. Bilag 

Bilag A: Region Syddanmarks Råstofplan 2016

Bilag B: TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. 
AUGUST 2022 På del af matr.nr. 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune









From:                                 Kirsten Reuter
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 11:01:05 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar vedr. Baltic Pipe

-- 
Med venlig hilsen

Kirsten og Verner Reuter
Tågeskov By 5
4733  Tappernøje



Høringssvar efter mødet med Energinet d. 6/3-19:
Det fremgik tydeligt, at Energinet hverken havde læst, eller sat sig ind i borgernes indsigelser fra 
sidste år, hvilket Energinet da også måtte bekræfte.

Borgernes tryghed og sikkerhed.
Da der igennem hele processen udelukkende har været fokuseret på Everdrup, der selv om det 
også ligger alt for tæt på, trods alt ligger ca. 1,5 km længere væk end Tågeskov og Tågeskov 
overdrev, savnede vi et svar på, hvad afstanden til os, der bor i Tågeskov så var. Det kunne 
Energinet ikke umiddelbart svare på, men ved en efterfølgende opmåling på en af plancherne, 
kom Energinet frem til, at der var tale om bare 375 – 500 m.
Direkte adspurgt om vores sikkerhed ved en evt. eksplosion og/eller brand, var svaret fra 
Energinet: ”Det er jo så sjældent, der sker noget.” 
Det ”svar”, var absolut ikke beroligende. Så vi sad tilbage endnu mere frustrerede og urolige end 
nogensinde. Jeg ved af erfaring, hvor langtrækkende en gaseksplosion kan være, og det er 
væsentligt mere end 375-500 meter.
En borger spurgte, om Energinet medarbejderen nogensinde havde været på det sted, hvor 
kompressorstationen er planlagt til at ligge. Medarbejderen  svarede, at ja, hun havde skam været  
i Everdrup…….Igen viste dette  jo tydeligt, at Energinet ikke en gang havde sat sig ind i, hvor 
placeringen var planlagt til at ligge, og heller ikke forskellen mellem Everdrup og Tågeskov, og at 
der faktisk er rigtig mange borgere, der bor meget tættere end 1,5 km fra det sted, hvor I 
påtænker at lægge kompressorstationen.
Det, der blev brugt mest tid på, var igen sikkerheden for Energinets ansatte. Ikke en lyd mere om 
sikkerheden for os borgere, der bor så tæt på. Det skulle der helt tydeligt ikke tales mere om.
Selvfølgelig skal sikkerheden også være i orden for de ansatte, men det skal den da vel også være 
for os borgere, der jo ikke selv har bedt om at få denne kæmpestore kompressor station placeret 
så tæt på os. Der var fra Energinet´s side bestemt ikke tale om viden, men udelukkende om 
antagelser hele vejen igennem, eller med en Energinet medarbejders ord: ”Vi har jo intet 
sammenligningsgrundlag med noget tilsvarende”. Nej, men VI taler altså om Nordeuropas største 
kompressorstation, og vi er mange, der føler os rædselsslagne ved tanken om, at man, kun 
baseret på Energinet´s antagelser om, at noget sjældent sker, vil placere et anlæg af den 
størrelsesorden under 500 m fra vores bolig.
Støjgenerne blev Energinet også spurgt om, men det eneste, de kunne fortælle os, var støjgenerne 
målt fra køleanlægget til område 3, altså til bygherrens område i landsplansdistriktet.
Selvfølgelig skal sikkerhed og støjværn også være i orden for de ansatte, men det skal den sandelig 
også være for os borgere, der bor og lever her.
Det undrer også meget, at Energinet åbenbart ikke var opmærksomme på, at der faktisk også 
ligger et behandlingshjem for sårbare unge på Tågeskov Overdrev, endda lige ved siden af, hvor I 
påtænker at placere kompressorstationen. Det eneste Energinet kunne sige i den forbindelse, var: 
Nå ja, så må vi jo anlægge en cykelsti, men det er vel ikke gjort med det, specielt ikke i byggefasen, 
hvor trafikbelastningen vil blive væsentlig større end normalt. Bl.a. med mange tunge køretøjer.
Vi finder det helt uacceptabelt, at man med den mangel på viden om evt. konsekvenser / kun 
baseret på antagelser, kan sige ja til, så meget som at tænke på, at lægge dette projekt her midt i 
Tågeskov., så tæt på masser af beboelser. Vi skal vel ikke være forsøgsdyr for Energinet – det skal 
”kun” gå galt én gang, og så kan vi bare sige farvel og ”tak” for denne gang.
Vi føler os i den grad utrygge.



Sidst, men ikke mindst, vil denne store kompressorstation være et oplagt terrormål, hvilket absolut 
ikke gør os mere trygge.

Placering
Kompressorstationen bliver Nordeuropa’s største, og ville komme til at påvirke nogen, hvor den 
end blev placeret, men i forhold til den foreslåede placering i Tågeskov, er der flere problematiske 
og særlige forhold, der gør placeringen særdeles uegnet. Nogle vedrører os borgere direkte, andre 
vedrører også særligt kendetegnende forhold indenfor dyreliv, natur og miljø.
Langt flere end 300 borgere bor meget tæt på den planlagte placering, som er beliggende mindre 
end 1,5 km fra Everdrup, og endnu tættere, nemlig under 500 m fra stedet, ligger den lille landsby 
Tågeskov, som der slet ikke er blevet fokuseret på under hele processen, selvom vi også er flere 
borgere, der er bosat her. Dette gælder i øvrigt også de bebyggelser, der er beliggende mellem 
Rønnedevej og Tågeskov, bebyggelser beliggende Tågeskov overdrev, samt bebyggelser 
beliggende mellem Tågeskov og Everdrup. Alle med en tættere placering på den planlagte 
lokation, end de 1,5 km. der er til Everdrup, som faktisk er det eneste, der er blevet fokuseret på 
gennem hele processen.

I området har vi et rigt dyreliv, som har en stor attraktionsværdi, bl.a.  mange ynglende 
rovfuglepar. Ligeledes er her masser af svaler, solsorte og andre småfugle. Endvidere lever her 
også både kronvildt og dåvildt, som vi tit har kunnet nyde synet af. Området er meget benyttet 
som rekreativt område, såvel for os som bor her, som for borgere i omegnen.
Området er meget højt beliggende, og er med sine 100 meter over havet, et af Sjællands højeste 
punkter.
Da Tågeskov samtidig er udpeget som bevaringsværdigt landskab med sårbarhed for større 
tekniske anlæg, ville en placering af kompressorstationen og en 45 m høj skorsten, være noget af 
det, der kan observeres langt omkring, og dette vil ændre lokalområdets karakter til et 
industrilignende område.
Derudover har landskabet kulturhistoriske interesser – modsat det, der er anført i Energinets 
landskabsrapport. Både landskabet og skovene, har desuden klare træk af herregårdslandskab, og 
er karakteriseret som et større sammenhængende landskab.
En placering af kompressorstationen midt i Tågeskov vil derfor med andre ord, være en katastrofe 
for området, og vi må derfor på det kraftigste fastholde, at placeringen her, er helt forkert.
Energinet måtte under vores møde d. 6/3 da også indrømme, at: ”Placeringen i Tågeskov var den 
mindst ringe placering, men at det var svært, at kalde det en god placering.”
Energinet bliver ved med at påstå, at den bedste placering er ved Tågeskov, men ingen kan rigtig 
få at vide, hvordan de er kommet frem til denne placering. Tågeskov kan jo ikke ligefremt 
betegnes som kystnært, og her bor rigtig mange mennesker indenfor en meget kort afstand af den 
placering, hvor I planlægger at lægge kompressorstationen, så vi har mere end svært ved at forstå, 
hvordan I er kommet frem til denne placering.

Det, der hele tiden bliver tonet ned, er, at der faktisk er tale om Nordeuropas største 
kompressorstation, større end vi nogensinde har set, og haft med at gøre. Med denne placering 
lige midt i Tågeskov,  

Iflg.  Urland- rapporten, er der fundet frem til fire bedre egnede placeringer end Tågeskov-
placeringen. Dette ser man fuldstændig bort fra de samfundsmæssige aspekter i forhold til beboere og 
befolkningstætheden i området. sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer, på god 



afstand af landsbyer og bebyggelser, og med størst muligt hensyn til lokalbefolkningens 
landskabs- og rekreative interesser. Hvorfor har man ikke undersøgt de muligheder? 
Den planlagte placering af kompressorstationen i Tågeskov, har fra første færd været helt 
forkert, hvilket Næstved Kommune også har påpeget i deres høringssvar.  Vi appellerer 
derfor indtrængende til, at Energinet og Miljøstyrelsen, for borgernes skyld, reviderer 
beslutningen om, at kun én enkelt mulig lokation VVM vurderes, og at de fire udpegede 
bedre egnede placeringer undersøges.

Økonomi kontra borgernes interesse
Energinet havde ikke været inde og beregne, hvad det ville koste, at placere anlægget i vandet, for 
på den måde, at undgå at genere så mange borgere. Denne oplysning savnes stadig, idet vi stadig 
kun har det ”svar” vi fik ved det første møde i 2018: ”Det er for dyrt”. Vi må derfor stadig insistere 
på, at denne mulighed også bliver beregnet.
Det kan da ikke være meningen, at økonomien spiller en meget større rolle, end sikkerheden og 
trygheden for de mennesker, der bor og lever her, og en større rolle, end den bevaringsværdige 
natur og det rige dyreliv, som området kan byde på?

Kompressorstationens udseende
Energinet brugte ufattelig meget tid på at tale om farverne på bygningerne. Dette virkede så 
provokerende og fuldstændig irrelevant, lige efter vores snak om vores tryghed og sikkerhed, som 
Energinet åbenbart ikke syntes, at der skulle tales så meget mere om. Vi er jo rædselsslagne ved 
tanken om, at få den kompressorstation placeret her, så tæt på så mange mennesker, og vi kunne 
godt have brugt tiden på mere relevante spørgsmål, som borgerne havde masser af. Ligeledes blev 
der brugt meget tid på at tale om hasselmus. Som en borger da også gjorde opmærksom, fik 
hasselmusene meget længere taletid end borgerne.

Beplantning / afskærmning af kompressorstation
Plancherne var heller ikke retvisende. Billederne er taget en sommerdag, og viser en omgrænsning 
af træer med grønne blade, men som vi gjorde Energinet opmærksom på, er der ikke grønne blade 
på træerne om vinteren, og et areal på 15 m bredde er altså ikke nok. Det bør været mindst 
dobbelt så bredt. Endvidere bør min. 50% af beplantningen være stedsegrønt.
En borger foreslog endvidere, at det af hensyn til støj, ville være en god ide, at skærme yderligere 
af med jordvolde med beplantning af stedsegrønt på toppen, rundt om kompressorstationen.

Erstatning / værdiforringelse
For alle os, som aldrig har brugt gas, og heller aldrig kommer til det, kan ”fordelene” ved dette 
projekt kun beskrives som ikke eksisterende.
Vores såkaldte ”fordele”, som I kalder det, er: En gedigen værdiforringelse af vores ejendomme, 
stavnsbinding p.g.a. generelt manglende salgbarhed af boliger i området, samt meget ringe 
belånings- og udviklingsmuligheder, og ikke mindst enormt stor utryghed i vores hverdag og en 
fuldstændig ødelagt natur. (Dette er bestemt ikke til almenet´s vel.)



Baltic pipe er ikke i almenvellets interesse.
Baltic pipe er ikke i almenvellets interesse, og lever slet ikke op til danskernes forventninger om 
demokrati, idet der intet er meldt ud til offentligheden vedr. dette projekt, som udelukkende 
drejer sig om.  at man – på foranledning af EU - vil muliggøre forsyning af fossile brændstoffer fra 
Norge til Polen, og at Energinet og klimaministeren åbentbart mener, at danske borgere bare skal 
rette ind, og sætte såvel land, som økonomi og helbred på spil, for at gasrør og en 
kompressorstation af hidtil ukendt størrelse, kan placeres i Danmark, og det alene, fordi Tyskland 
var klog nok til at sige nej tak, og ”lille” Danmark – af fuldstændig uforståelige grunde, sagde ja 
tak. 
Andre EU lande har stoppet projekter om gasledninger. I Frankrig har politikerne valgt at lytte, og de 
har stoppet nedlægning af en gasledning til Spanien, og Danmark burde gøre det samme.
En evt. nedsat gaspris til 400.000 gasforbrugere, kan absolut ikke retfærdiggøre, at man skaber så 
meget ravage for så mange Danske borgere, der for rigtig manges vedkommende, for længst har 
droppet gas – eller endog aldrig har brugt det. I den grad et slag i ansigtet på så frygtelig mange 
Danske borgere. Vi er stadigvæk mange, der mener, at dette projekt aldrig burde have været 
godkendt, og at det kun vil forsinke Polens omstilling til grøn energi i rigtig mange år. Vi forstår 
ganske enkelt ikke, at man ikke i stedet låner Polen de mange milliarder til at få udviklet deres 
ledningsnet til grøn energi, og tilbyder dem noget af den know -how, som Danmark har rigtig 
meget af, så de i stedet kan gå direkte fra kul til grøn energi, i stedet for at fastholde dem i deres 
gasforbrug. Dette ville være en win-win situation for alle, i stedet for det, I har planlagt, som 
udelukkende vil genere en masse borgere:  Dels de mange Danske borgere, der bare må se 
deres drømme, deres økonomi og deres omgivelser fuldstændig gå i opløsning, dels de 
Polske borgere, der må se frem til at bruge gas i mange år endnu. De får jo ikke råd til at 
starte grøn energi op, samtidig med at de skal tilbagebetale de mange milliarder, som 
Baltic Pipe kommer til at koste. De bliver bare fastlåst i deres gasforbrug, og kommer ikke 
et skridt videre i mange, mange år endnu. I bund og grund ikke godt for nogen parter. I 
dette tilfælde, har I simpelthen bare plukket en gruppe danske borgere ud, som bare skal 
betale, både økonomisk, men også med den natur, som I vil påføre uoprettelige skader 
p.g,a dette projekt. Borgernes tryghed og sikkerhed er der fuldstændig set bort fra. 
Jeg har netop erfaret,følgende: Forskere er, ligesom borgerne, chokerede over, at dette 
projekt er blevet godkendt, og forskere  i energiplanlægning er klare i deres kritik. 
Danmark skal ikke investere i mere fossil energiforsyning. Det går imod Danmarks 
klimamål og Parisaftalen.
Polen ønsker også at være fri af gas, kul og olie og vil satse på grøn energi iflg. Minister 
Jadwiga Emilewicz, der arbejder for grøn omstilling i Polen, og som udtaler:: “We expect 
that solar panels with total capacity of 200 MW will be installed in 2019, thanks to the 
program. We want around 200 MW in solar panels per year to be added in coming years”. 
Endvidere har man jo næsten dagligt kunnet læse, at også mange vindmølleproducenter, 
står på spring for at komme i gang med havvindmøller til Polen.
Det vil sige, at der er en reel ”risiko” for, at Polen vil gøre sig helt fri af gas fra Norge også, 
hvilket jo netop er den rigtige vej at gå klimamæssigt, men det gør også gasledningen 
endnu mere uforsvarlig. Danmark risikerer at stå med en gasledning, som ikke skal bruges 
i fremtiden, og hvem skal - udover de gener, vi borgere er blevet påført undervejs – 
betale? Jeg håber ikke, at det forventes, at de eneste, der ikke har haft indflydelse på, og 
aldrig har ønsket dette projekt, skal betale for denne fejlinvestering.  Nemlig De Danske 
borgere.



Forbehold
Vi forbeholder os ret til at indsende yderligere materiale i sagen.

Med venlig hilsen

Kirsten & Verner Reuter
Tågeskov By 5, Tågeskov
4733   Tappernøje
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Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

12. april 2019 - Sagsnr. 17/18574 - Løbenr. 97405/19 

Kolding Kommunes bemærkninger til projektet Baltic Pipe

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelser for Baltic 
Pipe projektet i offentlig høring frem til den 12. april 2019.

Kolding Kommunes bemærkninger til den fremsendte høring fremføres i nedenstående.

Byudvikling

Ledningen går igennem den sydlige del af Kolding Kommune. Kolding Kommune kan med tilfredsked 
konstatere, at Kolding Kommunes interesser for byudvikling i den sydlige del af Kolding og syd for Sdr. 
Bjert har medført, at der nu kun arbejdes videre med det sydlige trace. 
Det er Kolding Kommunes vurdering, at dette trace skaber en tilfredsstillende afstand til 
byudviklingsinteresser 

Ved Sdr. Stenderup løber gasledningen stadig tæt på byen. Ifølge miljøkonsekvensrapporten har der 
indgået en sydlig linjeføring af hensyn til byudviklingsinteresser ved Sdr. Stenderup. Forslaget berørte 
værdifulde naturbeskyttede områder ved Solkær Enge. Forslaget er fravalgt og i stedet etableres 
gasrørledningen i det nordlige projektområde, således at der tages hensyn til byudviklingsinteresserne 
ved Sdr. Stenderup og Solkær Enge.
I høringsperioden har Kolding Kommune den 1 april 2019 fået bekræftet, at ved udformning og placering 
af linjeføringen for gasledningen for Baltic Pipe bliver der taget hensyn til det konkrete område ved Sdr. 
Stenderup, så den planlagte byudvikling ikke hindres.

I forhold til erhvervsudvikling berører linjeføringen et erhvervsområde ved Nordic Synergi Park.

I miljøkonsekvensrapporten fremgår nedenstående, som Kolding Kommune anser, som en garanti for, at 
vores erhvervsudvikling sikres.



—
Side 2

Fælles for de identificerede lokalplanrammer, hvor der er overlap med observationszonen for den 
fremtidige gasrørledning (200 meter på hver side af ledningsmidten), er bestykning af gasrørledningen. 
Godstykkelsen tilpasses således arealbenyttelsen, som fremgår af den enkelte lokalplan. Gasrørledningen 
vil derfor blive anlagt i en sikkerhedsklasse, der som minimum modsvarer omgivelsernes aktuelle og 
fremtidige Class Location

Lillebælt
I miljøkonsekvensrapporten fremgår det at Energinet har planer om at udlægge sten ved Baltic Pipe, hvor 
dette er nødvendigt for yderligere beskyttelse af gasledningen. Kolding Kommune opfordrer til, at der 
udlægges sten i form af stenrev af hensyn til havmiljøet uagtet behovet for beskyttelse af ledningen. 
Stenrev kan placeres ved ledningen, men kan have mere effekt andre steder, hvor der oprindeligt har 
været sten.

I Lillebælt har der tidligere været flere stenrev, men de fleste er gennem tiden blevet bortfisket. Der er 
tidligere etableret stenrev ved Gl. Havn i Middelfart og der vil i perioden 2019-2021 blive lavet 
forundersøgelse og retableret to store stenrev på hver 10 ha henholdsvis ved Kolding og ved Middelfart 
Kommune. Stenrev udlagt af Energinet på henholdsvis Jyllandssiden og Fynssiden, hvor Baltic Pipe skal 
nedlægges, vil kunne understøtte disse stenrev og samlet bidrage til øget biodiversitet og forbedret 
havmiljø.

Naturinteresser
I den første offentlighedsfase gjorde Kolding Kommune opmærksom på hensynet til Svanemosen. 
Ved den offentliggjorte miljøkonsekvensrapport er linjeføring øst om Svanemosen, og det vurderes at 
Svanemosen ikke berøres væsentligt af den foreslåede linjeføring.

Anlægsperioden
Kolding Kommune ser et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til, at der i anlægsfasen ved krydsning af 
Lillebælt skal etableres et større anlægsområde svarende til 5-6 ha. Dette anlægsområde vil være ved Gl. 
Åbo. 
Kolding kommune kan være bekymret for trafikkenbelastningen til og fra.
Derudover vil der være en vis støjpåvirkning i anlægsfasen over Lillebælt. I Miljøkonsekvensrapporten 
skriver I selv

Anlægsaktiviteterne ved Lillebælt varer i alt op til 10 måneder, og de nærmeste beboere til 
anlægsarbejderne i Middelfart og Kolding kommune, samt gæster på Gl. Ålbo Campingplads på 
jyllandssiden vil i perioder blive udsat for støj fra anlægsarbejder i nattetimerne, som overskrider de 
vejledende støjgrænser. Stærkt støjende anlægsaktiviteter fra ramning af spunsvægge, hvor ledningen 
føres i land på begge sider af bæltet, vil blive udført i dagtimerne på hverdage i maj måned 2020

Kolding Kommune skal opfordre til, at der kommer en nærmere dialog om ovenstående, og at I især er 
opmærksom på information af naboer til området.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte undertegnede
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Side 3

Venlig hilsen

Jan Krarup Laursen
Afdelingsleder



From:                                 Jan Krarup Laursen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 12:31:11 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Kolding Kommunes supplerende bemærkninger til Baltic Pipie

Til Miljøstyrelsen og Energistyrelsen
 
Hermed fremsendes uddybende bemærkninger til det tidligere fremsendte. Det er 
bemærkninger, hvor vi uddyber vores ønsker omkring Lillebælt.
 
For spørgsmål på denne del, er I velkommen til at kontakte Ib Clausen i Kolding kommune på 
7979 7445
 
 
Venlig hilsen
 
Jan Krarup Laursen
Afdelingsleder
—
79 79 13 23
51 81 18 80
laurs@kolding.dk
 

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk
 

 

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 
 

tel:+4579791323
tel:+4551811880
mailto:laurs@kolding.dk
https://www.kolding.dk/
https://www.kolding.dk/
https://www.kolding.dk/design
https://www.kolding.dk/om-kommunen/databeskyttelse/orientering-om-databeskyttelse


—
By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Jan Krarup Laursen
79 79 13 23
51 81 18 80

laurs@kolding.dk

12. april 2019 - Sagsnr. 17/18574 - Løbenr. 98648/19 

Uddybende bemærkninger fra Kolding Kommune i forhold til 
Lillebælt

Det marine miljø i Lillebælt er unikt for Danmark, derfor vil Kolding Kommune generelt opfordre Energinet 
til, at der fuldt kompenseres for den forringelse af det marine miljø som projektets linjeføring vil medføre. 

Energinet planlægger at bruge skærver i størrelse på 5-15 cm, til forring omkring røret i graven. Med den 
stærke strøm i Lillebælt, vil det efter Kolding Kommunes opfattelse kræve, at der lægges nogle større sten 
som et dæklag, for at undgå erosion og fjernelse af skærverne. Med hensyn til stenstørrelse, har vi i 
planlægning af andre stenrevsprojekter i Lillebælt, brugt sten på mellem 30 – 80 cm, da denne størrelse 
sikrer, at de kan tåle at der sker en vækst af makroalger på stenene uden at strømmen flytter dem. 
Kolding Kommune vil opfodre til, at der bruges en stenstørrelse på mellem 30-80 cm i et dæklag omkring 
røret, så det også kan fungere som stenrev. 

Stenrev udlagt af Energinet på henholdsvis Jyllandssiden og Fynssiden, hvor Baltic Pipe skal nedlægges, 
vil fremme den biologiske biodiversitet og øge fødegrundlaget for fisk og fugle. Det vil ligeledes 
understøtte kommunens planlægning af stenrev i området via Naturpark Lillebælt og et igangværende EU 
LIFE-projekt i Lillebælt. Kolding Kommune vil derfor gerne deltage i en nærmere koordinering.

Kolding Kommune deltager i et EU LIFE-projekt, som omfatter etablering af stenrev. Kommunen forventer 
at anlægningstidspunktet af stenrev i LIFE projektet vil være nogenlunde sammenfaldende med 
anlægstidspunktet for Baltic Pipe (august-september 2020), hvor der skal reetableres med sten. Kolding 
Kommune vil derfor gerne deltage i en nærmere koordinering af anlægsaktiviteterne, så vi kan udnytte 
mulige synergier. Det er her vigtigt at koordinere tidligt i processen, da de planlagte aktiviteter kræver 
uddybende undersøgelser og tilladelser, hvor sagsbehandlingen kan være lang og tidskrævende.

Det materiale der graves/suges op i forbindelse med etablering af rørgraven, vil kunne nyttiggøres i stedet 
for som planlagt at klappe det på pladsen ved Trelde næs. Den del af materialet der er egnet vil kunne 



—
Side 2

nyttiggøres til sandfodring på forskellige lokaliteter langs kysten i kommunen. Kolding Kommune vil 
opfordre til at der sker en koordinering i forhold til tidsplan og muligheder.

På de strækninger hvor etablering og reetablering af udgravningen til røret, vil påvirke ålegræs, vil 
kommunen opfodre til, at Energinet reetablerer ålegræs i fuldt omfang. Det vil gælde både selve 
udgravningstraceet samt den påvirkning af ålegræs, som en øget resuspension i forbindelse med 
gravearbejdet vil medføre. 

Kommunen ønsker at få adgang til data fra overvågningsprogrammet.

For uddybning af ovenstående, Kan miljømedarbejder Ib Clausen kontaktes på 7979 7445

Venlig hilsen

Jan Krarup Laursen
Afdelingsleder
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From:                                 Peter Norup
Sent:                                  Mon, 25 Mar 2019 15:36:35 +0000
To:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk;MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe - Krybilyparken, Tommerup, Fyn

Hej 
 
Se vedlagte mail sendt til Energinet.dk og vedlagte skrivelse med høringssvar som jeg sender til jer på vegne 
af vores grundejerforening Krybilyparken i Brylle.
 
Jeg vil gerne have en bekræftelse på du har modtaget denne mail og en tilbagemelding.
 
 
 Med venlig hilsen
  
 Peter Norup
 M  +45 51 17 52 81
 



Krybilyparken 19. marts 2019 

Til 

Energinet Danmark 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Att.: Projektleder Søren Juul Larsen 

mail: sjl@energinet.dk  

 

Vedr. Etablering af gasledning ”Baltic Pipe” på fyn. 

 

Vi skriver til jer, idet vi er blevet bekendt med at den nye gasledning ”Baltic Pipe” ligger tæt på vores 

grunde og huse herpå. 

Vi er bosat i Krybilyparken i Brylle, 5690 Tommerup, Assens Kommune. 

På nedenstående kort udsnit, taget fra jeres hjemmeside, ses ledningsføringen for gasledningen. 

 

 

Figur 1: Berørte grunde/huse i reservationszonen 

 

I oplyser at der er en reservationszone på 250 meter under gravearbejdet og senere når gasledningen er 

etableret, er der er reservationszone på 200 meter fra ledningen. 

Vi er kede af at ligge indenfor denne zone. Vi frygter at dette har betydning for hvis vi skal søge 

byggetilladelser, ved salg af vores ejendomme mv. ikke kunne økonomisk, men også tidsmæssigt, hvis det 

at vi ligger i zonen, tager længere sagsbehandlingstider eller på anden måde besværliggøre salg mv. 



Vi foreslår således at gasledningen flyttes mere nordpå, så vores huse kommer ud af reservationszonen 

som anført på nedenstående. 

 

Figur 2: angiver at gasledning flyttes mere mod nord, således vores grunde kommer uden for reservationszonen. 

Som anført / skitseret ovenfor, kunne gasledning flyttes mod nord, således vores huse og grunde kommer 

udenfor denne reservationszone, som vi er kede af at ligge i. 

Vi ser frem til et positivt svar om at I vælger at flytte gasledningen, såedes vi ikke senere kommer i klemme 

i systemet eller har problemer med salg af vores huse / grunde i denne del af Krybilyparken. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Grundejerforeningen Krybilyparken 

 

Peter Norup 

Krybilyparken 69 

5690 Tommerup 

51 17 52 81 

pno@hjsas.dk  

 

 

 

 

 

 



From:                                 Peter Norup
Sent:                                  Fri, 22 Mar 2019 09:11:34 +0000
To:                                      sjl@energinet.dk
Subject:                             Baltic Pipe - ved krybilyparken Brylle.
Attachments:                   190319 Baltic Pipe Krybilyparken Brylle.pdf

Hej Søren
 
Se vedlagte skrivelse som jeg sender til dig på vegne af vores grundejerforening Krybilyparken i Brylle.
 
Jeg vil gerne have en bekræftelse på du har modtaget denne mail og en tilbagemelding.
 
 
 Med venlig hilsen
  
 Peter Norup
 M  +45 51 17 52 81
 



Krybilyparken 19. marts 2019 

Til 

Energinet Danmark 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Att.: Projektleder Søren Juul Larsen 

mail: sjl@energinet.dk  

 

Vedr. Etablering af gasledning ”Baltic Pipe” på fyn. 

 

Vi skriver til jer, idet vi er blevet bekendt med at den nye gasledning ”Baltic Pipe” ligger tæt på vores 

grunde og huse herpå. 

Vi er bosat i Krybilyparken i Brylle, 5690 Tommerup, Assens Kommune. 

På nedenstående kort udsnit, taget fra jeres hjemmeside, ses ledningsføringen for gasledningen. 

 

 

Figur 1: Berørte grunde/huse i reservationszonen 

 

I oplyser at der er en reservationszone på 250 meter under gravearbejdet og senere når gasledningen er 

etableret, er der er reservationszone på 200 meter fra ledningen. 

Vi er kede af at ligge indenfor denne zone. Vi frygter at dette har betydning for hvis vi skal søge 

byggetilladelser, ved salg af vores ejendomme mv. ikke kunne økonomisk, men også tidsmæssigt, hvis det 

at vi ligger i zonen, tager længere sagsbehandlingstider eller på anden måde besværliggøre salg mv. 



Vi foreslår således at gasledningen flyttes mere nordpå, så vores huse kommer ud af reservationszonen 

som anført på nedenstående. 

 

Figur 2: angiver at gasledning flyttes mere mod nord, således vores grunde kommer uden for reservationszonen. 

Som anført / skitseret ovenfor, kunne gasledning flyttes mod nord, således vores huse og grunde kommer 

udenfor denne reservationszone, som vi er kede af at ligge i. 

Vi ser frem til et positivt svar om at I vælger at flytte gasledningen, såedes vi ikke senere kommer i klemme 

i systemet eller har problemer med salg af vores huse / grunde i denne del af Krybilyparken. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Grundejerforeningen Krybilyparken 

 

Peter Norup 

Krybilyparken 69 

5690 Tommerup 

51 17 52 81 

pno@hjsas.dk  

 

 

 

 

 

 



From:                                 Lægerne Nyenstad Vestergaard, Lassen og Kronborg
Sent:                                  Tue, 2 Apr 2019 11:33:38 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Gasledningen fra Norge til Polen

Brev til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen ang. gasledningen fra Norge til Polen.

Jeg er blevet bedt om en udtalelse ang. gasledningen fra Norge gennem Danmark til Polen. 
Opgivet formål: at sænke Polens kulforbrænding, som i nogen grad kan erstattes med 
gasforbrænding, som er mindre forurenende end kul.
Min og mange andres vurdering er: at denne foranstaltning er uhensigtsmæssig, idet gas IKKE 
lever op til de anbefalinger og miljøkrav for globalopvarmning, som forefindes i dag, så man må 
forvente, at gas udgår som forbrændingsmulighed indenfor føje år, og dermed falder  hele 
formålet med ledningen. Hvorfor så denne meget store investering i gas som udgår som 
energikilde pga. global opvarmning.? Investeringen ville være bedre anvendt i mere 
langtidssikrede energiformer, som forefindes i dag. På den baggrund synes det rigtigt at STOPPE 
projektet, og investere de mange millioner bedre, og mere klimavenligt.

Ang. sikkerheden
Der har været afholdt flere møder og oplysningskampagner for gasledningen. Sikkerheden har 
været diskuteret på de møder og i andre sammenhænge. Mange har forsøgt at se de 
sikkerhedsforanstaltninger som forefindes. De synes meget mangelfulde eller også eksisterer der 
ikke anvendelige regler på området. Jeg og mange flere er derfor reelt bekymrede for sikkerheden 
omkring, at føre en veritabel sprængladningen ind i folks haver, marker og tæt ved bebyggelse, 
skoler m.m. Det er så meget desto værre, når man overvejer, at formålet med at lede gas fra 
Norge til Polen er, at polakkerne skulle kunne gasforsynes uafhængigt af russernes gas, og det er 
jo sådan set positivt, men måske meget farligt. Så hjælper det vist ikke meget, at rørene er meget 
tykke, som fremført af projektfortalerne, blandt andet derfor, bør projektet stoppes, til 
sikkerheden findes i orden.
Man kunne i bedste fald overveje den linjeføring udenom Danmark, som den blev beskrevet på 
mødet i Odense. Den var godt nok efter projektfortalernes udsagn Meget dyrere .
Jeg tager det udsagn, som en undervurdering af den jord, som (jeg) vi kan blive tvunget til af 
afgive. For os er den(jord) meget mere værd end en dyr pumpestation.
Når man så tager i betragtning, at hele formålet med gasledningen er at lede gas, som udgår som 
energikilde pga. global opvarmning, bliver gasledningen en helt forkert investering, og som nævnt 
må denne investering kunne anvendes bedre og til andet mindre globalt opvarmende.
Derfor - Stop gasledningen og denne enorme meningsløse investering.
(Hvilken garanti eller aftale har man i øvrigt for, at Polen mindsker kulfyringen, blot fordi der bliver 
tilført gas?)
Sluttelig har jeg følgende at fremføre, som kun gælder lokalt:
Der er grus i jorden mod sydøst og der er planer om miljørigtig beplantning mod østre skel. 
Udstykninger langs Rødelågevej i anledning af nyt OUH kan overvejes mod syd. I øvrigt drives 
jorden økologisk for størstedelenes vedkommende, så hvis man skal tvinge en gasledning gennem 
Danmark, hvorfor så ikke lægge  den gennem den allerede gennemgravede grusgravjord tæt ved?



Venlig hilsen

Anders Lassen 
Rødelågevej 55
5220 Odense SØ
Tlf.: 2371 0930



From:                                 Lene Petersen
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 17:46:24 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Linieføring af gasledning BalticPipe - J. nr. MST-00003
Importance:                     Normal

 
Vedr.: Matrikel 18 Kalby.
 
Vores ejendom, Stationsvej 58, 4684 Holmegaard, bliver skåret igennem på tværs
 
Ejendommen er omkranset af læbælte, mod nordvest hvor ledningen kommer ind, er 
beplantningen lærketræer, slåen og hyben. Mod sydøst hvor ledningen går ud, er 
beplantningen fyrretræer, slåen og ribes!
 
På mødet i Holmegaardshallen erfarede jeg, at der skulle ryddes til en vej på 32 meters 
bredde for at lægge et rør på 1 meter i diameter. Dvs 32 meter i den ene side og 32 meter 
i den anden side. Disse to huller kan aldrig genetableres.
 
Hvis rørledningen flyttes ca. 70 meter længere mod syd, kan den lægges i landbrugsjord, 
og landbrugsjord kan genetableres og dyrkes. Herved undgår man, at ejendommens 
læhegn fuldstændig ødelægges for aldrig at kunne blive etableret igen.
 
 
Med hilsen
Keld Petersen
Stationsvej 58
4684 Holmegaard
 
Mail: kpetersen4684@gmail.com
 

mailto:kpetersen4684@gmail.com


From:                                 LilleYogahus - v/Emmamaria Vincentz
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 20:55:00 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             STOP vanviddet

Stop for vanviddet… Vi ønsker en verden og klima for fremtidens børn og ikke flere grådige 
investorer der ødelægger kostbar natur og hav der er forudsætning for liv. 50% af vores ilt kommer 
fra havene og livet her er essentielt for vores klima

Find en anden løsning og tænk længere end 10 år frem..  Vi mennesker har levet 6 sekunder af al 
den tid jorden har eksisteret gør man jorden op i et døgn.. Vi har ødelagt mere end nogen eller noget 
andet på den korte tid vi har været her.

Vh
Emmamaria Vincentz
Founder & Director 

 LilleYogahus/Little Yoga House
Childrens Yoga, Training & Therapy

Earth provides enough to satisfy every man’s needs, - but not every man’s greed (Mahatma Gandhi)     

Derfor...
1) Køb ikke noget du ikke har brug for - 2) genbrug, upcycle, lån, reparer og brug hvad der allerede findes, 3) Skulle du imidlertid have brug for at købe gaver 
og ting som #2 ikke kan klare, .. køb fairtrade, økologisk, etisk, energibesparende og bæredygtigt som overhovedet muligt!!  



 



From:                                 Line Eriksen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 17:28:09 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             BalticPipe

Høringssvar vedr. Balticpipe Nørremarksvej 36, 5690 Tommerup
Som lodsejere af Nørremarksvej 36, må det igen pointeres at vi ikke ønsker vores matrikel 
inddraget til projektet. 
Efter 1. hørings runde og nu offentliggørelse af hvor ledningen skal ligge, kan vi nu konstatere at 
hele vores ejendom er inddraget til arealreservation, samt med nedgravning af ledningen. 
Dette får konsekvenser for vores muligheder for, hvad der skal opføres på vores ejendom, vi har 
tidligere talt med Energinet vedr. byggemuligheder på nordsiden af grunden, med opførsel af hus 
og på sigt maskinhal/stald, samt evt. beplantning af træer på sydsiden, hvilket nu ikke synes at 
kunne realiseres på sydsiden. 
Øvrige planer kan vi ikke være sikre på at kunne realisere grundet arealreservation, som først er 
nævnt i det endelige materiale, som blev offentliggjort i feb. 2019.
Vi står nu  i en situation, hvor vi har købt ejendommen uvidende om, at dette var de fremtidige 
planer. da dette ikke var oplyst.
Der vil komme servitutter på ejendommen, som kan have konsekvenser for et videresalg, da man 
ved gennemføring af Baltic Pipe fjerner vores fulde råderet over egen matrikel. Vi ønsker at have 
den oprindelige råderet, og undgå at få Baltic Pipe i vores baghave. 
Vi har nu nedrevet ejendommen, men kan ikke komme videre i vores planer omkring videre 
beplantning mm. Da vi nu står med udsigt til at få tvunget en gasledning igennem matriklen, men 
ikke ved hvor omfattende gravearbejdet er og hvor meget maskinerne vil ødelægge på den sydlige 
mark og evt. oppe omkring markvej mm. 
Vi kender ikke konsekvenser rent miljømæssigt, for at nedgrave gasledning af denne størrelse.
Hvad sker der når den har ligget der 30-50 år? Hvilke strukturskader kommer der? 
Når ledningen afvikles hvem sørger så for at den fjernes igen? Endnu en gang påvirkes 
omgivelserne og skal genoprettes, hvem skal da erstatte dette? Hvordan vil man skadevurderer i 
dag, når man ikke kender konsekvenserne ude i fremtiden? 

Da vi ikke har afgrøder på vores marker, vil vi ikke kunne lave målbare skader, som de sideliggende 
dyrkede marker. Hvordan sikre I korrekt reetablering, dette er ikke beskrevet , kun fortalt at det 
gør I, men vi har ikke kunne få konkrete svar. Det skaber uro og tvivl, om hvordan I vil håndtere 
vores ejendom. 
Vi risikerer at dette får konsekvenser for natur og miljø, samt konsekvenser for mulighed for 
videresalg af ejendom senere. I vil, i bygge processen ødelægge vildtlivet derude, hvordan sikre I at 
det genoprettes som det oprindeligt var? Hvilke påvirkninger får bække og søer, også de små, som 
den vi har på vores sydmark? 
Vores marker står pt. som brakmarker, men de er købt med henblik på og bygge nyt, og genskabe 
det oprindelige husmandssted med beplantning, haver, diger og levende hegn omkring hele 
matriklen mm. Hvilket vi har forventning om, tilgodeses i en eksporeration. 
Vi taler her, ikke kun om et par marker, men om vores families drømme, om et kommende 
familieliv på landet, i helt nøje udvalgte omgivelser, som oprindeligt ikke var med en gasledning til 
Polen i baghaven. 



Ifht jeres sikkerhedszoner, bekymre vi os nu også om, om vores hus kan bygges der hvor vi har 
planlagt det eller om vi bliver nødt til at rykke det. Og hvilke ekstra udgifter vil det give os, og 
hvem dækker det? 
Iht. til jeres drone planer, ift. kontrol af arealerne, tænker vi, bliver krænkelse af vores privatliv. 
Igen må vi påpege at vores matrikel, ikke fortsat vil være brakmarker, men at her skal oprettes et 
familieliv, hvor drone overflyvninger ikke er ønsket. 
Slutteligt må vi igen gøre opmærksom på at det ikke er en ønskelig løsning og at vi gerne ser anden 
linjeføring, som ikke involverer vores ejendom. Eller at man slet ikke nedgraver gasledningen. 

Med Venlig Hilsen 
Carsten Pedersen og Line Høker Eriksen 

Krengerupvej 2, 5690 Tommerup.



From:                                 Liza Rosenberg
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 09:08:25 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

Vedhæftet



Høringssvar, indsigelse Baltic Pipe 

 

12/4 2019 

 

Grundlæggende er projektet i strid med ekspropriationsformål, herunder at det skal være til almennets vel. 

Det mener jeg simpelthen ikke det er og jeg ville gerne se en domstol tage stilling til det.  

I Dk opvarmes kun 14 % af husstande med gas.  

Det tal er ikke i stigning.  

Det er også i strid med alle politikker om grøn energi at udvide med gas. Det er helt uproportionalt at 

anvende så mange penge på noget der er i udfasning.  

Selv i Polen opjusterer man på fx solcelleenergi.  

Hvorfor ikke i stedet hjælpe dem med at få vedvarende energi og slippe fri af Rusland.  

Hvis den nu alligevel kommer, mener jeg at røret skal lægge dybere i jorden. Ting i jorden arbejder sig op – 

se derfor skal den længere ned fra starten. Også fordi der skal kunne føres dræn oa. Henover.   

 

I forhold til kompressorstationen ved Everdrup ødelægger den et kæmpestort naturskønt område. Det 

ligger ved motorvejen – og den har derfor ødelagt det lidt i forvejen – men den kommer til at ligge højt og 

derfor vil mange i et langt yderområde blive berørt at det.  

 

Den er større end Egtved-anlægget og kan ikke sammenlignes.  

 

Hvis det nu alligevel placeres der, skal der plantes hele vejen omkring  - ikke kun mod Everdrup, også mod 

nord øst – der er vi også mange husstande der vil få frit udsyn til det anlæg.  

Det skal ikke kun være løvfaldende læbælter så der ikke er noget i det ene halvår. Der skal gerne være 

vækst der dækker ordentligt af for udsyn og larm – hele vejen rundt.  

 

Vi er mange der bor i området der bor der for naturens skyld. Det skal ikke ødelægges – og vi skal ikke 

stavnsbindes så husene ikke kan sælges pga anlægget.   

 

 

Med venlig hilsen 

Liza Rosenberg,  

Stavnstrupvej 7, 4733 Tappernøje.  



From:                                 Lone Rasmussen
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 10:09:12 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar Baltic Pipe



Høringssvar
Ved vores nylige møder med Energinet, fremgik det tydeligt, at Energinet ikke havde læst vores indsigelser 
fra 2018, hvilket direktøren for Energinet da også måtte indrømme. Vi går ud fra, at vores indsigelser bliver 
læst denne gang, og ikke bare bliver fejet ind under bordet.

Placering
Kompressorstationen bliver Nordeuropa’s største, og ville komme til at påvirke nogen, hvor den end blev 
placeret, men i forhold til den foreslåede placering i Tågeskov, er der flere problematiske og særlige 
forhold, der gør placeringen særdeles uegnet. Nogle vedrører os borgere direkte, andre vedrører også 
særligt kendetegnende forhold indenfor dyreliv, natur og miljø.
I hele denne proces, er der udelukkende blevet fokuseret på Everdrup, som er beliggende mindre end 1.5 
km fra den planlagte placering af kompressorstationen, men den lille landsby Tågeskov er beliggende kun 
0.5 km væk fra stedet, hvilket der slet ikke er blevet fokuseret på, selvom vi også er flere borgere der er 
bosat her. Dette gælder i øvrigt også de bebyggelser, der er beliggende mellem Rønnedevej og Tågeskov, 
bebyggelser beliggende Tågeskov overdrev, samt bebyggelser beliggende mellem Tågeskov og Everdrup. 
Alle med en tættere placering på den planlagte end 1,5 km.
I området har vi et rigt dyreliv, som har en stor attraktionsværdi, bl.a. mange ynglende rovfuglepar. 
Ligeledes har vi masser af svaler, solsorte og andre småfugle. Her lever også både dåvildt og kronvildt, som 
vi tit har nydt synet af.
Vores område er meget højt beliggende, og er med sine 100 meter over havet, et af Sjællands højeste 
punkter.
Da Tågeskov samtidig er udpeget som bevaringsværdigt landskab med sårbarhed for større tekniske anlæg, 
ville en placering af kompressorstationen og en 45 m høj skorsten, være noget af det, der kan observeres 
langt omkring, og dette vil ændre lokalområdets karakter til et industrilignende område.
Derudover har landskabet kulturhistoriske interesser – modsat det, der er anført i Energinets 
landskabsrapport. Både landskabet og skovene har desuden klare træk af herregårdslandskab, og er 
karakteriseret som et større sammenhængende landskab.
En placering af kompressorstationen midt i Tågeskov, vil derfor med andre ord, være en katastrofe for 
området, og vi må derfor på det kraftigste fastholde, at placeringen her, er helt forkert.
Energinet måtte under vores møde d. 6/3 da også indrømme, at: ”Placeringen i Tågeskov var den mindst 
ringe placering, men at det var svært, at kalde det en god placering!”
Energinet påstår, at den bedste placering er ved Tågeskov, men ingen kan rigtig få at vide, hvordan de er 
kommet frem til denne placering. Tågeskov ligger jo ikke ligefrem kystnært, og her bor rigtig mange 
mennesker indenfor en meget kort afstand af den placering, hvor I vil lægge kompressorstationen, så vi har 
mere end svært ved at forstå, hvordan man er kommet frem til denne placering.
Iflg.  Urland- rapporten, er der fundet frem til fire bedre egnede placeringer end Tågeskov-placeringen. 
Dette sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer på god afstand af landsbyer og bebyggelser og 
med størst muligt hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative interesser. Har man overhovedet 
undersøgt de andre, bedre egnede, placeringer? 
Det, der hele tiden bliver tonet ned, er, at der faktisk er tale om Nordeuropas største kompressorstation, 
større end noget, vi nogensinde har set, og haft med at gøre. Med denne placering lige midt i Tågeskov, ser 
man fuldstændig bort fra de samfundsmæssige aspekter i forhold til beboere og befolkningstætheden i 
området. 

Den planlagte placering af kompressorstationen i Tågeskov har fra første færd været helt forkert.  Vi 
appellerer derfor indtrængende til, at Energinet og Miljøstyrelsen, for borgernes skyld, reviderer 
beslutningen om, at placeringen skal være i Tågeskov, samt at de 4 udpegede bedre egnede placeringer 
undersøges.



Borgernes tryghed og sikkerhed.
Der har igennem hele processen udelukkende har været fokuseret på Everdrup, der selv om det også ligger 
alt for tæt på, trods alt ligger ca. 1,5 km længere væk end Tågeskov og Tågeskov overdrev. Vi savnede 
derfor svar på, hvad afstanden til os, der bor i Tågeskov så var. Det kunne Energinet ikke umiddelbart svare 
på, men ved en efterfølgende opmåling på en af plancherne, kom Energinet frem til, at der var tale om bare 
375 – 500 m.
Direkte adspurgt om vores sikkerhed ved en evt. eksplosion og/eller brand, var svaret fra Energinet: ”Det er 
jo sjældent, der sker noget.” 
Det ”svar”, var absolut ikke beroligende. Så vi sad tilbage endnu mere frustrerede og urolige end 
nogensinde. Idet en gaseksplosion kan være meget langtrækkede, og væsentligt mere end de 375-500 
meter, der er til vores bolig.
En borger spurgte, om Energinet medarbejderen nogensinde havde været her, hvor kompressorstationen 
er planlagt til at ligge. Medarbejderen svarede, at ja, hun havde skam været i Everdrup. Igen viste dette, at 
Energinet ikke en gang havde sat sig ind i forskellen mellem Everdrup og Tågeskov, og at der faktisk er 
mange borgere, der bor meget tættere på det sted, hvor I påtænker at lægge kompressorstationen, end 
der er til Everdrup borgerne, selvom 1,5 km også er for tæt på.
Det, der blev brugt mest tid på, var igen sikkerheden for Energinets ansatte. Ikke en lyd mere om 
sikkerheden for os borgere, der bor så tæt på.
Der var fra Energinet´s side bestemt ikke tale om viden ved vores møde, men udelukkende om antagelser, 
eller med en Energinet medarbejders ord: ”Vi har jo intet sammenligningsgrundlag med noget tilsvarende”. 
VI taler altså bare om Nordeuropas største kompressorstation, og vi er mange, der føler os virkelig utrygge 
ved tanken om, at man, kun baseret på Energinet´s antagelser om, at ”noget” jo sjældent sker, vil placere et 
anlæg af den størrelsesorden under 500 m fra vores bolig..

Støjgenerne blev Energinet også spurgt om, men det eneste, de kunne fortælle os, var støjgenerne målt fra 
køleanlægget til område 3, altså til bygherrens område i landsplansdistriktet.
Selvfølgelig skal sikkerhed og støjværn også være i orden for de ansatte, men det skal den sandelig også 
være for os borgere, der bor og lever her.
Det undrer også meget, at Energinet åbenbart ikke var opmærksomme på, at der faktisk også ligger et 
behandlingshjem for sårbare unge, nemlig Skovbogård, på Tågeskov Overdrev, endda lige ved siden af, hvor 
I påtænker at placere kompressorstationen. Det eneste Energinet kunne sige i den forbindelse, var at: ”nåh 
ja, så må vi jo anlægge en cykelsti”.  Det er vel ikke gjort med dette – især ikke i byggefasen, hvor 
trafikbelastningen vil være mange gange så stor, som den er normalt – med masser af tunge køretøjer.

Vi finder det helt uacceptabelt, at man med den mangel på viden om evt. konsekvenser / kun baseret på 
antagelser, kan sige ja til, så meget som at tænke på, at lægge dette projekt her midt i Tågeskov, så tæt på 
så mange borgere, og stik imod det, som også Næstved Kommune har påpeget i deres høringssvar. Vi føler 
os i den grad utrygge, her i vore egne hjem.

Sidst, men ikke mindst, vil denne kompressorstation være et oplagt mål for terror, hvilket absolut ikke gør 
os mere trygge.

Støv- og støjgener i byggeperioden
Da der uden tvivl vil blive masser af trafikbelastning, samt støv-og støjgener i byggeperioden, forventer vi, 
at der foretages en måling af dette.

Beregning af støjgener efter færdiggørelse
Vi forventer naturligvis ligeledes, at der foretages en beregning af støjgener efter færdiggørelse.



Kompressorstationens udseende
Energinet brugte ufattelig meget tid på at tale om farverne på bygningerne. Dette virkede så provokerende 
og fuldstændig irrelevant, lige efter vores snak om tryghed og sikkerhed, som der åbenbart ikke skulle tales 
så meget mere om.  Ingen af os, ønsker jo at få den kompressorstation placeret midt i vores by, så tæt på 
os, og kunne godt have brugt tiden på mere relevante spørgsmål, som borgerne havde masser af. Man 
sidder tilbage med en fornemmelse af, at vores indsigelser bare ønskes tiet ihjel.

Beplantning / afskærmning af kompressorstation
Plancherne viste en omgrænsning af træer med grønne blade, men de var taget en sommerdag, og er 
derfor ikke retvisende for, hvordan det kommer til at se ud det meste af året, når bladene er faldet af.
Et areal på 15 m bredde er ikke nok. Det bør været mindst 30-50 m bredt. Endvidere bør stor del af 
beplantningen være stedsegrøn.
Af hensyn til støjgener, ønskes vedvarende jordvolde med beplantning af stedsegrønt på toppen, anlagt 
rundt om kompressorstationen.

Baltic pipe er ikke i almenvellets interesse.
Baltic pipe er ikke i almenvellets interesse, og lever slet ikke op til Danskernes forventninger om demokrati, 
idet man har været  yderst tilbageholdende med at melde dette ud til offentligheden. Det drejer sig jo 
udelukkende om.  at man – på foranledning af EU - vil muliggøre forsyning af fossile brændstoffer fra Norge 
til Polen, og at Energinet og klimaministeren åbentbart mener, at danske borgere bare skal rette ind, og 
sætte såvel land, som økonomi og helbred på spil, for at gasrør og en kompressorstation af hidtil ukendt 
størrelse, kan placeres i Danmark, og det alene, fordi Tyskland var klog nok til at sige nej tak, og ”lille” 
Danmark – af fuldstændig uforståelige grunde, sagde ja tak. En evt. nedsat gaspris til 400.000 
gasforbrugere, kan absolut ikke retfærdiggøre, at man skaber så meget ravage for så mange Danske 
borgere, der for rigtig manges vedkommende, for længst har droppet gas – eller endog aldrig har brugt det. 
I den grad et slag i ansigtet på så frygtelig mange Danske borgere. Vi er stadigvæk mange, der mener, at 
dette projekt aldrig burde have været godkendt, og at det kun vil forsinke Polens omstilling til grøn energi i 
rigtig mange år. Vi forstår ganske enkelt ikke, at man ikke i stedet låner Polen de mange milliarder til at få 
udviklet deres ledningsnet til grøn energi, og tilbyder dem noget af den know -how, som Danmark har rigtig 
meget af, så de i stedet kan gå direkte fra kul til grøn energi, i stedet for at fastholde dem i deres 
gasforbrug. Dette ville være en win-win situation for alle, i stedet for det, I har planlagt, som udelukkende 
vil genere en masse borgere:  De mange Danske borgere, der bare må se deres  økonomi og deres 
omgivelser fuldstændig gå til, og de Polske borgere, der må se frem til at bruge gas i mange år endnu. De 
får jo ikke råd til at starte grøn energi op, samtidig med at de skal tilbagebetale de mange milliarder, som 
Baltic Pipe kommer til at koste. De bliver bare fastlåst i deres gasforbrug, og kommer ikke et skridt videre i 
mange år endnu. I bund og grund ikke godt for nogen parter.

Økonomi kontra borgernes interesse
Ved vores møde med Energinet i 2018, blev Energinet spurgt om muligheden for at lægge dette anlæg i 
vandet. Vi fik bare det ”svar”, at det var for dyrt, og vi må derfor igen spørge, om Energinet på nuværende 
tidspunkt har været inde og beregne, hvad det ville koste, for på denne måde at undgå at genere så mange 
borgere?
Det kan da ikke være meningen, at økonomien spiller en meget større rolle, end de Danske borgeres liv og 
sikkerhed, og en større rolle, end de bevaringsværdige naturområder i Danmark, som man åbenbart bare 
ser stort på, der vil blive ødelagt af dette projekt til så mange milliarder.
Hvad gør man i øvrigt, såfremt budgettet skrider, som budgetter jo hurtigt kan gøre?



Erstatning / værdiforringelse
For alle os, som aldrig har brugt gas, og heller aldrig kommer til det, er ”fordelene” ved dette projekt 
absolut ikke eksisterende.
Vores såkaldte ”fordele”, som I kalder det, er: En gedigen værdiforringelse af vores ejendomme, 
stavnsbinding p.g.a. generelt manglende salgbarhed af boliger i området, samt meget ringe belånings- og 
udviklingsmuligheder, og ikke mindst enormt stor utryghed på alle måder i vores hverdag. 
Hvis den ændrede arealanvendelse fastholdes, vil dette for vores vedkommende, få væsentlig indflydelse 
på ejendommens fremtidige drift. Her henviser vi til partshøring indsendt fra Plexus advokaterrne, jvf. J nr. 
MST-531-00003 af 28/1-2019.

Forbehold
Vi forbeholder os ret til at indsende yderligere materiale i sagen.

Med venlig hilsen

Lone og Finn Rasmussen
Tågeskov BY 8
4733  Tappernøje



From:                                 Lotte Overgaard Bjarklev
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 19:33:50 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar vedr. Skovvej 11, Holme-Olstrup

Holme-Olstrup d. 11/4-2019 (Skovvej 11)

 

I august 2015 gik en (næsten) livslang drøm i opfyldelse for mig, idet jeg købte et lille 
(husmands-) sted udenfor Holme-Olstrup (Skovvej 11, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard), 
med en under 9000  stor grund. Grunden er selvfølgelig udlagt til indkørsel, gårdsplads, 
have, hus og folde. Her kunne/kan jeg have mine to heste hjemme hos mig selv, og jeg 
har to relative små folde, og en lille bitte fold.

Jeg blev derfor meget bekymret (og helt ærligt; rystet), da jeg på Energinet´s 
hjemmeside kunne se, at den planlagte rørføring af Balticpipe vil gå skråt over begge mine 
hestefolde, og dermed efterlader den mig ingen mulighed for at jeg kan lukke mine heste 
på fold. Det af Energinet afholdte borgermøde har på ingen måde beroliget mig.

Heste skal ifølge dansk lovgivning lukkes på fold (Lov om hold af heste, kap. 4 (§16 
og §17). Det er selvfølgelig en nødvendighed for hestenes sundhed og almene 
velbefindende.

Hvis I vælger den planlagte rørføring af gasledningen, er jeg enten nødt til at leje jord 
f.eks. af ejeren af Næstved ny Ridecenter (Skovvej 14), Torben Drostgaard (han ejer 
jorden på den anden side af min indkørsel), eller flytte hestene til en anden stald, 
dvs. have dem opstaldet i anlægsperioden. Opstaldning af heste koster ml. 4000-
5000 kr pr hest pr måned, hvis det er et nogenlunde ordentligt sted. Og mine 
heste skal ikke opstaldes et dårligt sted.

Flytning af mine heste vil også betyde at jeg skal køre frem og tilbage hver dag 
til et evt. opstaldningssted. Dvs. jeg skal have godtgjort brændstof og slid på 
min bil. Og så skal jeg yderligere afsætte tid til dette. 

Da jeg flyttede til Skovvej 11, var det netop for at kunne have hestene hjemme, også af 
økonomiske årsager. Jeg har, med én indtægt, på ingen måde mulighed for at betale 
leje af jord (incl. indhejning af det lejede jordstykke) eller opstaldning i anden stald.

Desuden skal der tages hensyn til, at der vil gå lang tid før min jord igen kan anvendes til 
hestefold, da jordens beskaffenheden efter opgravning og påfyldning vil være alt for blød 
for hestene. (med mulige seneskader til følge osv.)

Den jord der ligger omkring mit lille jordstykke er udlagt til landbrugsjord, dvs. kornmarker 
o.lign. Det er kun på min jord, der går husdyr.

 Vil det være muligt at ændre rørføringen af Balticpipe, så man kunne 
undlade at anvende min jord? (Føre ledningen længere imod øst?)



 Vil det evt være muligt at skyde ledningen ind under min jord, så jeg kan 
undgå at I skal grave osv, og dermed undgå at mit hestehegn bliver 
ødelagt/fjernet?

 Hvordan kan jeg efterfølgende indhegne min jord til hestene, når man i et 
område på 10 m fra ledningen ikke må nedsætte hegnspæle?? Det er 
både de almindelige små (ø10 (cm)) pæle og store hjørnepæle (minimum 
ø20 (cm)) det drejer sig om.

 Betaler i forlods for leje af jord/opsætning af hegn eller opstaldning af 
mine heste, hvis I er nødt til at inddrage mine folde?

 Betaler I for leje af anden jord i op til 1,5 år, indtil jorden på mine folde 
har ”sat sig”, og græsset er kommet op igen?

 Hvis I er nødt til at anvende min jord i anlægsperioden, skal mit 
hestehegn re-etableres. Er det noget I sørger for/betaler for?

 Foldene skal efterfølgende jo også tilsås med græs, tromles osv. Er dette 
noget I sørger for/betaler for?

 Jeg har lige siden jeg flyttede herned gerne ville have opført et læskur til 
hestene (selvfølgelig efter passende ansøgning til kommunen), så 
hestene kunne finde læ for regn og blæst. Vil den kommende gasledning 
forhindre et sådant byggeri)?

 Hvor langt fra min eksisterende stald vil gasledningen rent faktisk blive 
placeret? Kan jeg risikere at jeg ikke mere må have heste på mit sted?

 Hvor meget vil mit sted falde i værdi, når der løber en gasledning så tæt 
på bygningerne? Får man en rimelig kompensation for dette?

 En af årsagerne til at ledningen ikke kan føres længere imod øst, er ifølge 
en Energinet ansat, at der er et dige der ikke må ødelægges. Dette dige 
løber også langs min fold, og her har man blot på jeres kort ”lavet hul i 
diget” der hvor ledningen/udgravningen skal ligge. Dette hul kunne man 
vel ligeså godt lave længere imod øst, og dermed undgå at placere 
gasledningen på min lille grund.

 

Jeg håber at I vil tage min indsigelse i betragtning, når rørføringen skal endeligt 
fastlægges. Jeg ved udmærket at jeg blot er en ”lille fisk” i dette store puslespil, men jeg 
tror ikke at I ved hvor meget det påvirker mig, at jeg ikke aner hvor jeg skal gøre af mine 
heste i så lang en periode….
Desuden vil en gasledning under foldene bevirke, at det nærmest vil være umuligt for 
mig, at sælge stedet, dvs. jeg bliver stavnsbundet her …

 

På forhånd tak

 

Bygningsingeniør (akademiingeniør)/lektor (gymnasielærer)

Lotte Bjarklev



Skovvej 11

Holme-Olstrup

4684 Holmegaard 



From:                                 Mads Jeppesen
Sent:                                  Fri, 29 Mar 2019 08:06:52 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Jens Kruse Madsen (klinting@klinting-vand.dk);Ib Ebbesen (ib.ebbesen@mail.dk)
Subject:                             Baltic Pipe Høringssvar

Hermed indgives høringssvar til Baltic Pipe ledningen
 
Med venlig hilsen 
  
Mads Jeppesen 
Ingeniør 
  

Ingeniørgruppen AS
  
Nordre Boulevard 88a
6800 Varde 
Tlf. 75 22 17 11 (firma) 
Mobil 30 80 98 74 
E-mail mj@igv.dk 
  
Besøg os påwww.igv.dk

 

mailto:mj@igv.dk
http://www.igv.dk/


 

Rådgivende ingeniører 
F.R.I 

 

Miljøstyrelsen 

 

MKV_BalticPipe@mst.dk 

 

 

Dato: 25. marts 2019 Sag nr.: 0872-75 Ref.: MJ 

Angår: Indsigelse mod den projekterede Baltic Pipe gasledning. 

 

På vegne af Klinting Vandværk, Skovvej 10, 6830 Nørre Nebel, matrikel nr. 8q Klinting 

By, Henne, v/hr. Kristian Nielsen, Lønnehedevej 11, 6830 Nr. Nebel, skal vi herved 

fremsætte indsigelse mod etablering af arealreservationen på 200 m omkring Baltic 

Pipe-gasledningen.  

 

Arealreservationen omfatter ifølge kortmaterialet, der er lagt op på Energinets hjemme-

side hele den matrikel, hvorpå vandværket er beliggende. 

 

Vandværket kan ikke acceptere en sådan arealreservation, og den derved forbundne 

risiko for manglende mulighed for udvidelse af eksisterende vandværk. 

  

Dette i en tid hvor velfungerende vandværker, værker med vand af en god drikkevands-

mæssig kvalitet, har en tendens til at blive større, da der til stadighed er øget kontrol 

med drikkevandskvaliteten. 

 

Klinting Vandværk er beliggende ved Blåbjerg Klitplantage, hvor også boringerne er be-

liggende. 

 

Klinting Vandværk er alment anerkendt i branchen for at være beliggende i det område, 

som anses for at være bedst egnet til indvinding af drikkevand i Varde Kommune. 

 

Klinting Vandværk skal derfor, så kraftigt som muligt, protestere mod den påtænkte are-

alreservation. 

 
 
Med venlig hilsen 
 

Mads Jeppesen 
 

Ingeniørgruppen AS 
 
Nordre Boulevard 88a 
6800 Varde 
Tlf.:  +45 7522 1711 
igv@igv.dk 
www.igv.dk 



From:                                 Mail Kirches
Sent:                                  Sun, 7 Apr 2019 11:26:18 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe: Høringssvar 2.nd offentlighedsfase

Til Miljøstyrelsen

Under henvisning til og udkast til VVM-tilladelse udsendt i offentlig høring fra d. 15. februar til d. 12. april 2019 
sendes herved høringssvar med forslag til lokal ændring af planlagt linieføring.

Den nuværende linieføring er planlagt med placering i umiddelbar nærhed af vores beboelse, i en afstand på blot ca 90 
m. Tillige gennemskæres vores i forvejen meget lille skov på uhensigtsmæssig vis og efterfølgende etableringen af 
gasledningen vil den fremstå permanent opdelt i to skovlodder. I tilknytning hertil skal der gøres opmærksom på, at 
skoven i høj grad fremstår som naturskov med op til 80 år gamle træer, et rigt og varieret dyreliv, heriblandt mange 
flagermus. Ydermere omfatter skoven et mosehul med padder, som den planlagte linieføring synes i unødig konflikt 
med. 

På baggrund heraf fremsættes hermed forslag om lokal ændring af linieføringen således at der opnås større afstand til 
beboelse, opdeling af skov i to lodder undgås tilligemed at mosehul helt omgås. Den alternative linieføring er indtegnet 
på vedhæftede kortbilag Bilag 1, med stiplet blå linie.

Forslaget til alternativ linieføring ønskes iagttaget under følgende oplysninger modtaget på borgermødet i Middelfart 
afholdt d. 14.03.19:
-  jf. fremvist powerpoint-slide “Gasledningens placering” udgøres de vigtigste temaer i den henseende bl.a. af: 
"Afstand til boliger", "Natur" samt "Landskab og visuelle forhold” (disse tre temaer bedres ved den alternative 
linieføring).
- under positiv personlig dialog, med fælles deltagelse af Nikolai Leegaard Riis, Energinet samt Dana Østergaard, 
Miljøstyrelsen, kunne Nikolai Leegaard Riis bekræfte, at den planlagte S-kurve på gasledningen, som fører denne 
gennem vores skov alene skyldtes hensynet til, at undgå linieføring i fredsskoven placeret nord for vores skov (hjørne af 
omgået fredsskov anvist med tynd blå pil på bilag 1). Hertil oplyste Dana Østergaard, at fredsskov i sig selv ikke udgør 
en hindring for den mest hensigtsmæssige linieføring, idet de samlede hensyn skal opvejes.

Dette tillige med vores følgende betragtninger hidrørende alternativ linieføring:
- den ligger inden for det godkendte og fastlagte projektområde.
- den afstedkommer ikke en forøgelse af gasledningens længde. 
- den bedrer hensynet til afstand til flere beboelser, idet gasledningen vil ligge i en afstand på minimum 200 m. 
(Beboelser anvist med fed blå pil på bilag 1)
- den bedrer hensynet til naturen idet fældning af gammel skov mindskes samt mosehul efterlades upåvirket.
- den bedrer hensynet til landskab og visuelle forhold idet fredsskoven placeret nord for vores skov er forholdvis 
nyetableret og umiddelbart består af træer, bevoksning med en alder på blot ca. 15 år samt græsmark. (se foto Bilag 2 
samt luftfoto Bilag 3).
- antallet af berørte lodsejere vil sandsynlig vis blive reduceret med to.

Vi håber naturligvis meget på at her fremførte argumentation for en lokal ændring af den planlagte linieføring, vil blive 
taget med i overvejelserne ved beslutningen af den endelige rørplacering. Vi står gerne til rådighed ved den videre 
behandling, ligesom vi meget gerne deltager ved en besigtigelse af forholdene på stedet. 

Med venlig hilsen

Malene & Søren Kirches
Hårevej 48
5591 Gelsted









From:                                 Martin Rosenkilde
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 15:07:12 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar

Hej.

I forbindelse med Baltic Pipe Projektet, har jeg her vedhæftet
vores Høringssvar samt et Bilag til projektet.

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på Tlf. 20511212

Med venlig hilsen
Martin Rosenkilde
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Høringssvar til Baltik Pipe

Hejsa. Vi er en familie på 6 hvor af 4 børn er i alderen 3 – 10 år.
Vi er bosat på Rønnedevej 12. 4733 Tappernøje, en adresse som efterhånden langt fra, lever op til 
vores drøm, om et uforstyrret paradis for vores børn, dyr, os selv og de virksomheder vi driver fra 
adressen.

Da vi er bekymret for vores fremtid på ejendommen, har vi følgende høringsforslag.

1. Fra Rønnedevej er der planer om en adgangsvej til Kompressor stationen  i Tågeskov, via vores 
indkørsel på Rønnedevej 12. Se vedhæftet Bilag 1. Vores spørgsmål og store bekymring er hvordan 
man vil sikre vores børn og dyr mod den store lastbil trafik, som vil være til stede under 
anlægsfasen.

2. Adgangsvejen via Rønnedevej 12 vil dele vores ejendom op på, og gøre den ubrugelig som 
Landbrugsejendom, samtidig med at herlighedsværdien vil forsvinde med en ny vej og kompressor 
station som nabo.
Vi vil derfor gerne høre, hvorfor man ikke har undersøgt muligheden, for at bruge den eksisterende 
vej gennem Hestehaveskoven, som adgangsvej Fra Rønnedevej til Kompressorstationen. Se 
vedhæftet Bilag 1.

3. Hvis vi regner med, at kompressor stationen og adgangsvejen via Rønnedevej 12 bliver realiseret,
Hvor meget trafik skal vi så tåle på adgangsvejen og er der kun tale om lettere trafik til kompressor 
stationen, eller skal vi også forvente at der på sigt, vil kunne være adgangsvej til andre industrielle 
anlæg. ”Rygterne går om Biogas anlæg”

4. Vi har hørt, at der ved ulykke vil være en responstid, på op mod 1 time, det mener vi er lang tid, 
hvor meget kan ske.
Burde der ikke være 24 timers bemanding på Kompressor stationen ?
Ingen har kunne fortælle hvad der vil ske, hvis ulykken er ude, og hvad vi som naboer skal forvente 
ved en eventuel ulykke?
Vi kan ikke bruge garantier, om at anlægget lever op til alle krav til noget.

5. Hvad vil man gøre, for af undgå uvedkommende trafik samt unødig støj, på adgangsvejen til
kompressor stationen og vil de støj grænser på 40 db. også være gællende her.

Vi forbeholder os retten til, af fremsende yderligere spørgsmål, hvis der skulle  nogen
på et senere tidspunkt.



From:                                 Anne Grethe Pedersen
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 13:41:34 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      'info@energinet.dk'
Subject:                             Middelfart Kommunes høringssvar til Baltic Pipe projektet

 
Vedhæftet fremsendes Middelfart Kommunes høringssvar til Baltic Pipe projektet ifm 2. 
høringsfase.
 
Venlig hilsen
 
Anne G. Pedersen
Teamleder for Miljøområdet
 

 
Natur- og Miljøafdelingen
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
www.middelfart.dk
 
Telefon + 45 8888 5500
Direkte + 45 8888 4827
Mobil    + 45 2116 8720
 

http://www.middelfart.dk/
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Dato: 8. april 2019 

Sagsnr.: 2017-015336-115 

 

 

Middelfart Kommunes høringssvar til Baltic Pipe projektet 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har igangsat 2. offentlige høring af Baltic Pipe med mulighed 

for, at give bemærkninger til miljøkonsekvensrapporter (VVM) og udkast til afgørelser for 

Baltic Pipe projektet. Samtidig har Erhvervsstyrelsen offentliggjort forslag til landsplandirektiv 

med tilhørende miljørapport for Baltic Pipe. Der er fælles høringsperiode frem til 12. april 

2019. 

 

Middelfart Kommune er skeptiske i forhold til planerne om, at etablere Baltic Pipe. Projektet 

muliggør et stigende forbrug af naturgas i Danmark. Det fremgår af høringsmaterialet, at der 

kan forventes en mindre stigning i naturgasforbruget i Danmark som følge af Baltic Pipe. Et 

øget naturgasforbrug kan ikke kun gøre det mere vanskeligt at opnå energiaftalens 

målsætning om, at nå en VE-andel på 55 % i 2030, men også øge udfordringen med at blive 

uafhængig af fossile brændsler i 2050, da en større efterspørgsel af naturgas i så fald skal 

dækkes af grøn gas.  

 

Middelfart Kommune ønsker samtidig at bemærke, at forsyning til Polen med naturgas øger 

risikoen for, at den grønne omstilling i Polen går i stå efter de har fået naturgas, da det fjerner 

incitamentet for at skifte til grøn energi. Selvom CO2-udledningen reduceres i Polen ved at 

skifte fra kul og olie til naturgas, ville der kunne opnås en meget større CO2-besparelse ved at 

skifte til geotermi, vindenergi eller lignende. Denne udvikling vil blive hæmmet på grund af 

Baltic Pipe. 

 

Samlet set betyder disse forhold, at Middelfart Kommune ikke kan bakke op om projektet, og 

anbefaler, at det bliver skrinlagt. 

 

Vi kan imidlertid konstatere, at der er truffet beslutning mellem Energinet og Polske Gaz-

System om etablering af Baltic Pipe projeket og at dette vil blive realiseret så snart de 

nødvendige tilladelser foreligger. Ligeledes har Energi-, Forsynings- og Klimaministeren 

godkendt, at Energinet investerer i Baltic Pipe. Derfor ønsker Middelfart Kommune, at afgive 

nedenstående bemærkninger til projektet. 

 

 

Ledningens passage af Lillebælt 

Baltic Pipe krydser Lillebælt der er et meget værdifuldt naturområde med gode muligheder for 

masser af dyre- og planteliv i bæltet og høj rekreativ værdi. Strømmen holder store dele af 

bunden fri for løst materiale, hvilket bevirker en hård havbund. Det skaber, sammen med 

store vanddybder på op til 80 m, unikke betingelser for fauna og flora, som ikke findes andre 

steder i de indre danske farvende. Vi har i dag en veludviklet flora og fauna på bunden af 

bæltet, der er tilpasset den hårde bund og den stærke strøm. Her er en af verdens tætteste 

bestande af marsvin.  
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Middelfart Kommune er bekymrede for størrelserne på de skærver, der forventes brugt til 

retablering af ledningsgraven, hvor sedimentet ikke kan genbruges. Energinet forventer at 

bruge skærver i størrelsesordenen 5-15 cm, overlejret med større sten på over 30 cm. I et 

aktuelt projekt arbejder kommunen med etablering af stenrev, hvor det forventes, at der skal 

bruges sten i størrelserne 50-80 cm, for at undgå at stenene slæbes væk, når de bliver 

begroet med makroalger. Energinet bør sikre, at skærverne i ledningsgraven overlejres i 

tilstrækkeligt omfang til, at de bliver låst til ledningsgraven. 

 

Middelfart Kommune anbefaler, at man vælger en linjeføring syd om Fænø, som skader de 

marine naturtyper mindst muligt. Kommunen fraråder således en linjeføring, der 

gennemskærer den veletablerede ålegræseng.  

Både etablering og retablering af ledningsgraven vil medføre en øget sedimentation, der 

risikerer at overlejre det tilbageværende ålegræs. Der er en risiko for, at retablering af 

ledningsgraven medfører lagdeling af sedimentet med det mest finkornede øverst, som vil 

være mindre egnet til både etablering af nye skud og spredning af den eksisterende bestand. 

Retablering med skærver medfører en risiko for, at skærverne vil blive mobile, når der 

påhæfter makroalger. Det vil medføre, at skærverne slæbes rundt i ålegræsengen og 

nedbryder dele af denne. 

 

Middelfart Kommune mener videre, at Energinet bør overveje at høste og genplante skud af 

ålegræs, når der skal graves igennem ålegræsengene ved ilandføringsstationerne. Konkret kan 

der høstes skud i anlægstraceet, som kan genplantes på kanterne af ålegræsengene, så disse 

udvides mod siderne for at bevare ålegræsengens størrelse. 

 

Middelfart Kommune er i gang med et EU LIFE-projekt, som omfatter etablering af stenrev. 

Kommunen forventer, at anlægstidspunktet vil være sammenfaldende med en del af 

anlægstidspunktet for Baltic Pipe (august-september 2020). Middelfart Kommune vil derfor 

gerne deltage i en nærmere koordinering af anlægsaktiviteterne, både så gener kan afbødes 

og synergier kan udnyttes. 

 

Kommunen ønsker at modtage moniteringsesultater for det retablerede tracé. Kommunen er 

særligt interesseret i mobiliteten af skærver, som bør følges over flere sæsoner i takt med øget 

makroalgebegroning, og i genkolonisering af ledningstracéet. 

 

Når ledningen er placeret, vil der blive gennemført en overvågning af ledningen i Lillebælt. Der 

opfordres til, at der gennemføres yderligere overvågning af ledningen i Lillebælt efter 1, 3 og 5 

år for at sikre at ledningen, sten, stenrev samt natur og fauna udvikler sig som forudsat i 

projektet. 

 

Projektets placering på landjorden 

I forbindelse med godkendelse af anlæggene vil der blive udlagt en zone med restriktioner for 

etablering af bygninger til ophold for mennesker og oplagring af brandfarligt materiale (class 

location). 

For Middelfart Kommune er det afgørende, at der ikke kommer restriktioner i forbindelse med 

bosætningen og udnyttelse af områderne.  

 

Det er vigtigt, at der ved placeringen af gasledningen og fastlæggelsen af Class location tages 

højde for eksisterende og kommende arealudlæg, herunder planlagte byudviklingsområder, 

således der ikke lægges nogen form for begrænsning på nuværende og fremtidige kommune- 

og lokalplanlagte områder. 

 

Nyt byudviklingsområde 

Middelfart er kommunens hovedby og det er derfor vigtigt, at sikre arealer til byudvikling i 

tilknytning hertil. Middelfarts beliggenhed ved bælt, skov og overordnet infrastruktur er helt 

unik, men er samtidig med til at begrænse byens byudviklingsmuligheder væsentligt. Mod vest 

afgrænses byen af Hindsgavlhalvøen, der bl.a. er udpeget som ”særlig geologisk 

beskyttelsesområde” samt ”særlig bevaringsværdigt herregårdsejerlav”. På grund af de store 

kulturhistoriske og landskabs- og naturmæssige interesser i området ønskes arealet friholdt for 

yderligere byudvikling. Mod nord og syd er byen afgrænset af Lillebælt og mod nord ligeledes 

af den fynske motorvej. Der er således kun mulighed for udvikling af byen mod øst. 
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Arealerne nærmest motorvejen er udlagt til erhverv, og det er naturligt at nye erhvervsarealer 

udlægges i sammenhæng hermed. Syd herfor udlægges nye boligområder i retning fra vest 

mod øst. I forbindelse med de seneste års boligudbygning har det været princippet, at det er 

arealerne, der ligger længst væk fra kysten, som først er blevet inddraget. Det er ligeledes 

vigtigt fortsat at friholde arealer langs kysten for bebyggelse, hvorfor arealerne mellem kysten 

og Østre Hougvej ønskes friholdt for bebyggelse. Det er et vigtigt princip ved inddragelse af 

nye arealer til boligudbygning, at udbygningen sker indefra og ud for at sikre sammenhæng og 

nærhed til byens forskellige funktioner og aktiviteter. Derudover er det af stor betydning, at 

bevare en åben landskabskile mellem Middelfart by og den nærliggende bymønsterby 

Kauslunde samt landsbyen Svenstrup. 

 

På baggrund af ovenstående betragtninger og bindinger er den naturlige vækstretning for 

Middelfart øst på i forlængelse af det nyudlagte boligområde ved Skrillingegården, nord for 

Østre Hougvej. Området øst for Skrillingegården er derfor udlagt som byudviklingsområde i 

Middelfart Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi 2019 som vedtages til offentlig høring 

på Byrådsmøde 6. maj 2019. 

 

Derfor bør class location på ledningsstrækningen øges til minimum 3 frem til ca. 500 meter øst 

for Skrillingegården. 
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Øvrig byudvikling  

Middelfart Kommune har gennemgået kommende og planlagt byudvikling langs ledningstraceet 

– se nedenstående kort, hvor der ønskes class lokation som ikke stiller begrænsning for 

byudviklingen.    

 
Kortudsnit med angivelse af baltic pipe line i del af Middelfart Kommune. Med blå cirkel er 

markeret de områder, der er nævnt nedenfor. 

 

 

Skrillinge strand (ejendommen Skrillinge Strand 7) – medtages i Plan- og 

bæredygtighedsstrategi 2019, og vil blive udlagt til åben-lav bebyggelse.  
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Gamborg – Tre områder til boligudbygning medtages i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2019 

(vedtages maj 2019) og medtages i kommuneplan 2021. 

Områderne er indkommet som ønsker i forbindelse med forslag til kommuneplan 2017. 

 
 

 

 

Vesterdal Efterskole – ny lokalplan på vej som muliggør halbyggeri inden for 

kommuneplanlagt område. Igangsætning af planarbejdet er godkendt af økonomiudvalget 

januar 2019. 

 

 
 

 
Linjeventilstationer 

Der skal etableres to linjeventilstationer i Middelfart Kommune.  

 

Der er udpeget et større område til linjeventilstation øst for Middelfart og fundet en fortrukket 

placering langt mod øst.  Kommunen foreslår, at begrænse projektområdet til linjestationen, 

så det ikke bliver muligt at rykke stationen mod vest, foran byudviklingsområdet.  

 

Middelfart Kommune ønsker et samarbejde om udformning af levende hegn om 

linjeventilstationerne sådan at beplantning og biodiversitet kan samtænkes. Vi forestiller os 
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hjemmehørende arter, der ikke bliver høje, såsom fx Benved, Vrietorn, Hunderose, Alm. hyld, 

Rød Kornel, Hvidtjørn, Kvalkved, slåen, tørst, m.v. 

 

Øvrigt 

Anlæg af Baltic Pipe vil medføre krydsning af en række af kommunens vandløb. Kommunen 

har noteret sig, at krydsning påtænkes foretaget ved gennemgravning på nær krydsning af 

Brende Å, der påtænkes gennemført ved underboring. Krydsning ved gennemgravning vil i 

større eller mindre grad medføre, at vandløbets bundaflejringer slæmmes op i vandløbet med 

risiko for at skade vandmiljøet nedstrøms gennemgravningen.  

I høringsmaterialet er skitseret en række metoder til at lede vand fra opstrøms 

gennemgravningen til nedstrøms og tiltag til at begrænse opslæmning af vandløbets 

bundaflejringer. Middelfart Kommune tager forbehold for, at de skitserede metoder er 

tilstrækkelige til at sikre, at der ikke sker skade på miljøet i det enkelte vandløb. I forbindelse 

med ansøgning om tilladelse til krydsning vil kommunen tage stilling til de konkrete 

metoder/tiltag til forebyggelse af skade på miljøet i det enkelte vandløb, og afhængig af det 

enkelte vandløbs miljøkvalitet tage stilling til eventuelt skærpede krav i forbindelse med 

krydsning. 

 

Ledningen krydser en række 300 meters zoner til boringer til almen vandforsyning (5 stk) 

samt brønde/boringer til private drikkevandsforsyning og/eller markvanding (8 stk). 

Det bemærkes, at miljøkonsekvensrapporten på land ikke har forholdt sig 

grundvandbeskyttelse. Der kan være en risiko for mikro-revner i ledningssystemer, hvor der 

kan ske en udsivning af kondensater og/eller af de gasser, der transporteres gennem 

rørsystemerne.  

 

Skulle der være behov for uddybning af høringssvaret, er I velkommen til at rette henvendelse 

til os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Johannes Lundsfryd Jensen 

Borgmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 



From:                                 Dorte Jacobsen
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 07:48:51 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Subject:                             VS: Konkrete bemærkninger til Balticpipe

Hej Dana Østergaard
 
Er mail og PDF fil sendt d.  20/3 modtaget ?
Venligst kvitterer for modtagelse.
 
Med venlig hilsen Mogens Christensen & Dorte Jacobsen
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 
 
Fra: Dorte Jacobsen
Sendt: Wednesday, March 20, 2019 2:33:05 PM
Til: damoe@mst.dk
Emne: Konkrete bemærkninger til Balticpipe 
 
Hej Dana Østergaard
Konkret sag: Gl. Ålbovej 3, 6092 Sdr. Stenderup
 
Vi fremsender hermed også vore uopsættelige spørgsmål/bemærkninger til projektet på vedhæftede PDF 
fil til dig.
 
Med venlig hilsen 
Mogens V. Christense & Dorte S. Jacobsen
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


J.nr.:MST-531-00003                                                                                                         Sdr. Stenderup d. 20-3-2019 
Mogens Volkmann Christensen & Dorte Jacobsen-Gl. Ålbovej 3, 6092 Sdr. Stenderup- Mobil:22476624    
                                                                                                                                                
Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten: 
GASLEDNING 
På den offentlige høring i Kolding d.4-3-2019 kunne vi erfare at vi bliver nabo til en gasledning der nedgraves ca. 100 
meter fra vores grund, og som samtidig vil løbe parallel med hele grundens længde. (Se kort energinets hjemmeside) 
 
LINJEFØRINGSVENTILSTATION 
Vi bliver også nabo til en 3500 kvm. stor linjeføringsventilstation, hvor afstanden fra ejendommen til 
linjeføringsventilstationen bliver ca. 65 meter. (Se kort energinets hjemmeside) 
 
”OPLAG-/ ARBEJDSPLADSER”  
Et arbejdsareal som løber langs med skæl, og hele grundens længde. Her har man også valgt at ”være tæt” på vores 
ejendom. (Se kort energinets hjemmeside) 
 
Alt er placeret tæt på, og omkring ejendommen Gl. Ålbovej 3, på trods af at der er rig mulighed for mere 
hensigtsmæssige placeringer på begge jordstykker, af hensyn til mennesker og miljø. 
 
Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten: 

• Ejendommen ligger inden for en dobbelt arealreservation, og samtidig tæt på 2 x sikkerhedszone i 
projektområdet. 

• Linjeføringsventilstationen (3500kvm.)  placeres tæt på, og med direkte retning mod ejendommen. 
 

Af hensyn til mennesker og miljø:  

• På den offentlig høring d. 4-3-19 forlagde vi problematikken omkring placering og afstand 
(linjeføringsventilstation) i forhold til vores ejendom. Energinets argument for den valgte placering på 
jordstykket, beror på at tilgodese lodsejers ønske i den konkrete sag.  
 

• Vi har kontaktet Sdr. Stenderup Kirke som er lodsejer til jordstykket. Svar mail fra Menighedsrådet d.13-3-19: 
”Vi vil gøre indsigelse over for Energinet om at gaslinjeføringsventilstationen flyttes væk fra jeres ejendom”? 

 

• Vi ønsker at den planlagte placering af en linjeføringsventilstation trækkes/vendes langt væk på det store 
jordstykke. Jordstykket løber/ligger langs en ca. 240 meter offentlig vej. (Se kort energinets hjemmeside) 

 

• Her er tale om en LINJEFØRINGSVENTILSTATION, TÆT PÅ BEBOELSE OG MENNESKER, OG IKKE EN ENKELT 
GASLEDNING, MEN EN DOBBELT PARALLEL GASLEDNING + EN TREDJE GASLEDNING PARALLEL MED 
EJENDOMMEN, + DOBBELT AREALSRESERVATIONER I FREMTIDEN. (Se kort energinets hjemmeside) 
 

• Vi har til stor undren bemærket at andre planlagte linjeføringsventilstationer i Energinets projekter er 
placeret langt væk fra beboelse og mennesker. (Se kort energinets hjemmeside) 

 
Krænkelse af ejendomsretten på Gl. Ålbovej 3: 

• Ejendommen bliver påført rådighedsindskrænkninger 

• Ejendommen bliver omfattet af dobbelt arealreservation, inden for projektområdet. 

• Ejendommen bliver underlagt Energinets præmisser i fremtiden (2 x sikkerhedszone) 

• Usælgelig, eller tab ved salg af ejendom  
 

Her på ejendommen er der fremadrettet planer om at drive en privat naturdagpleje, hvor det fysiske rum primært 
bliver naturen som omkranser ejendommen. Har afsluttet en pædagogisk uddannelse i 2018. 

 
Vi håber at vores bemærkninger/bekymringer til miljøkonsekvensrapporten giver stof til eftertanke og handling. Det 
er yderst vigtigt for os at der bliver reageret, og at der findes en rationel løsning af problematikken inden opstart af 
projektet. Bemærk hver en meter tæller, og har enorm betydning for mennesker og fremtid her på ejendommen. 



From:                                 Jane Skov Lind
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 08:30:31 +0200
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Cc:                                      Kristian Kjeldsen
Subject:                             SV: Høring af habitat- og artskonsekvensvurderingen (habitatbekendtgørelsen) for 
Baltic Pipe projektet - Mail nr. 1 (høringsbrev+habitatvurdering_landdelen)

Kære Dana
 
Hermed høringssvar fra MST Storstrøm for så vidt angår habitat- og artskonsekvensvurderingen for Baltic 
Pipe.
 
Vi har alene en kommentar til linjeføringen af gasledningen gennem Slagmosen (del af Suså-
habitatområdet, H194) og den nyeste kortlægning.
 
Der beskrives flere mulige scenarier for linjeføring i gennem dette område. Umiddelbart vil hovedforslaget 
(den nordlige linjeføring) være den bedste løsning, da der findes trykvandsbetinget vegetation på det 
sydlige alternativ. Der er risiko for påvirkning af trykvandspotentialet, og dermed 
vegetationssammensætningen, hvis der underbores under selve rigkærsforekomsten. 
 
Der er meget tæt på det sydlige alternativ til linjeføringen i 2018 udlagt et dokumentationsfelt (cirkel på 
78,5 kvm) for naturtypen rigkær og bl.a. med arter, der indikerer en vis trykvandspåvirkning – herunder 
vinget perikon, toradet star, engkabbeleje, trævlekrone og vandmynte.
 
De to berørte forekomster af rigkær var som nævnt i rapporten tidligere tilstandsvurderet som moderat (III) 
(den store, sydlige forekomst) og ringe (IV). I den nyeste kortlægning (endnu ikke offentliggjort) er 
naturtilstanden i begge forekomster af rigkær moderat (III). Den sydlige ligger med et naturtilstandsindeks 
på 0,595 meget tæt på god tilstand (II). En forekomst er i god tilstand med et indeks på 0,6 eller derover.
 
På baggrund af ovenstående anbefaler MST Storstrøm dermed den nordlige linjeføring gennem dette 
område.
 
Vi vender tilbage med eventuelle bemærkninger ift. miljøvurderingen af Baltic Pipe-projektet og fredskov.
 
 
Med venlig hilsen
 
Jane Skov Lind
Funktionsleder, Cand. silv.
Storstrøm
Dir.tlf.  (+45) 22 49 65 86 
jangr@mst.dk
 
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Fejøgade 1 
4800 Nykøbing F.  
Tlf. (+45) 72 54 40 00 
sto@mst.dk 

mailto:jangr@mst.dk
mailto:sto@mst.dk


www.mst.dk 
EAN: 5798000872950
 
 
 
 
 
 

Fra: Dana Marilena Østergaard <damoe@mst.dk> 
Sendt: 19. februar 2019 17:11
Til: kommunen@faxekommune.dk; crose@faxekommune.dk; kommune@nyborg.dk; elos@nyborg.dk; 
kommune@kerteminde.dk; bjla@vejen.dk; muj@kerteminde.dk; teknik@vejen.dk; post@vejen.dk; 
blthj@assens.dk; annba@assens.dk; post@vejle.dk; lacbu@vejle.dk; kns@odense.dk; fmk@fmk.dk; 
olboj@fmk.dk; plan@slagelse.dk; chrsr@slagelse.dk; naestved@naestved.dk; somul@naestved.dk; 
kommunen@kolding.dk; laurs@kolding.dk; middelfart@middelfart.dk; jprgen.knudsen@middelfart.dk; 
vardekommune@varde.dk; slyn@varde.dk; Henrik Bechmann Nielsen <hebec@mst.dk>; MST Østjylland 
postkasse <ojl@mst.dk>; Christian Dahl Jacobsen <cdaj@kolding.dk>; MST Storstrøm postkasse 
<sto@mst.dk>
Emne: Høring af habitat- og artskonsekvensvurderingen (habitatbekendtgørelsen) for Baltic Pipe projektet - 
Mail nr. 1 (høringsbrev+habitatvurdering_landdelen)
 
Vedlagt høringsbrev og habitatvurderingsnotater. Pga. for stor filstørrelse sendes materialet nu fordelt på 2 
mails. Beklager, hvis nogle modtagere allerede har fået materialet ved tidligere udsendelser.
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 

Fra: Dana Marilena Østergaard 
Sendt: 19. februar 2019 14:50
Til: 'kommunen@faxekommune.dk' <kommunen@faxekommune.dk>; 'crose@faxekommune.dk' 
<crose@faxekommune.dk>; 'kommune@nyborg.dk' <kommune@nyborg.dk>; 'elos@nyborg.dk' 
<elos@nyborg.dk>; 'kommune@kerteminde.dk' <kommune@kerteminde.dk>; 'bjla@vejen.dk' 
<bjla@vejen.dk>; 'muj@kerteminde.dk' <muj@kerteminde.dk>; 'teknik@vejen.dk' <teknik@vejen.dk>; 
'post@vejen.dk' <post@vejen.dk>; 'blthj@assens.dk' <blthj@assens.dk>; 'annba@assens.dk' 
<annba@assens.dk>; 'post@vejle.dk' <post@vejle.dk>; 'lacbu@vejle.dk' <lacbu@vejle.dk>; 
'kns@odense.dk' <kns@odense.dk>; 'fmk@fmk.dk' <fmk@fmk.dk>; 'olboj@fmk.dk' <olboj@fmk.dk>; 
'plan@slagelse.dk' <plan@slagelse.dk>; 'chrsr@slagelse.dk' <chrsr@slagelse.dk>; 'naestved@naestved.dk' 
<naestved@naestved.dk>; 'somul@naestved.dk' <somul@naestved.dk>; 'kommunen@kolding.dk' 
<kommunen@kolding.dk>; 'laurs@kolding.dk' <laurs@kolding.dk>; 'middelfart@middelfart.dk' 
<middelfart@middelfart.dk>; 'jprgen.knudsen@middelfart.dk' <jprgen.knudsen@middelfart.dk>; 
'vardekommune@varde.dk' <vardekommune@varde.dk>; 'slyn@varde.dk' <slyn@varde.dk>; Henrik 
Bechmann Nielsen <hebec@mst.dk>; MST Østjylland postkasse <ojl@mst.dk>; 'Christian Dahl Jacobsen' 
<cdaj@kolding.dk>; MST Storstrøm postkasse <sto@mst.dk>
Emne: Høring af habitat- og artskonsekvensvurderingen (habitatbekendtgørelsen) for Baltic Pipe projektet
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Vedlagt høringsbrev og habitatkonsekvensvurderingerne for Batic Pipes projekt på land, hhv. offshore.
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 

mailto:damoe@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/


From:                                 Jane Stilhoff
Sent:                                  Tue, 29 Jan 2019 09:48:57 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard;MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:                             MST-531-00003 - Vores sag 28132 - Partshøring - Baltic Pipe gasprojekt

Hermed følger vores skrivelse af d.d..
 

Med venlig hilsen 
f. advokat John Breving
Jane Stilhoff 
Advokatsekretær 

Direkte +45 5786 5450 
Telefon +45 5786 5000 
CVR-nr. DK 3377 5369 
Fulbyvej 15, DK-4180 Sorø 
www.plexus-advokater.dk 

______________________ 

______________________ 

http://www.plexus-advokater.dk/






From:                                 Søren Bonde
Sent:                                  Wed, 3 Apr 2019 15:48:41 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Jeppe Hjelmsted Floor
Subject:                             Baltic Pipe - høringssvar af 3. april 2019 fra Fænø Gods I/S

Kære Miljøstyrelse (og Jeppe Hjelmsted Floor, Energinet)
 
Vedlagt fremsendes vort høringssvar vedrørende Baltic Pipe projektet, som er planlagt til at passere 
Lillebælt ved den sydlige ende af Fænø.
 
Jeg skal for den gode ordens skyld, ved svar på denne mail, bede om bekræftelse af høringssvarets 
modtagelse.
 
Eventuelle spørgsmål, bemærkninger eller materiale i tilknytning til projektet bedes sendt til mig på 
nedenstående kontaktdetaljer. 
 
Med venlig hilsen
 
Møllehegnet Holding A/S
Søgade 12
6000 Kolding
 
Søren Bonde
+45 4045 0746
sb@faenoe.dk
 
www.faenoe.dk
www.hennekirkebykro.dk
www.konghans.dk
www.restauranthjemme.dk
 

__________ ESET Endpoint Security __________

Denne e-mail blev scannet. Der blev ikke fundet nogen trusler.

Version af registreringsprogram: 19135 (20190403)

http://www.esetscandinavia.com

mailto:sb@faenoe.dk
http://www.faenoe.dk/
http://www.hennekirkebykro.dk/
http://www.konghans.dk/
http://www.restauranthjemme.dk/
http://www.esetscandinavia.com/
https://www.e-julemaerket.dk/?b087c4bf-238e-489f-8e82-f41dd5767c53






From:                                 Niels Just-Nørregaard
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 21:13:40 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Cc:                                      niels@just-noerregaard.dk;annelise@noerregaardhansen.dk
Subject:                             Høringssvar til Baltic Pipe

Hej

Der indsendes hermed høringssvar til "Baltic Pipe" projektet - 1 word fil og 3 bilags billeder

mvh

Niels Just-Nørregaard



Bemærkninger til ”Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe”

og

Bemærkninger til ”Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe - Gastransmissionsledning med anlæg på 
eksisterende modtageterminal Nybro i Varde Kommune og en kompressorstation i Næstved Kommune”

Ørslev, den 12 april 2019. 

Dette høringssvar angår landbruget og omgivelser for Skovbovej 6, 5592 Ejby og det skrevet som et samlet 
svar til de 2 høring der pågår ang. ”Baltic Pipe” fra hhv. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Dette er skrevet 
af Brdr. Hansen I/S, dets ejere Peder Nørregaard Hansen og Bent Nørregaard Hansen, Annelise Højris 
Hansen og Niels Just-Nørregaard (Fremtidig ejer af ejendom og landbrugsbedrift på Skovbovej 6, 5592 
Ejby).

Denne 2. høringsfase om ”Baltic Pipe” har formodentligt overholdt lovgivning mht. tidsfrister men den 
mængde af dokumenter/antal sider der er lagt frem har ”lægmand” ikke en chance for at få alt undersøgt 
hele vejen rundt inden for den korte tidsramme. Dette har foranlediget et yderst hastigt arbejde med at 
belyse dette projekt og dermed kan vigtige oplysninger være overset. Det må indstilles at høringsperioden 
forlænges således ”lægmand” for mulighed for at undersøge ting – dette gøres for de fleste efter arbejde 
og derfor kan kontakt med relevante myndigheder eller rådgiver være langsomligt. 

Det undres at der stadig ikke fremsat en alternativ løsning som følger den nuværende gasledning fra 
Odense til Middelfart ved siden af motorvejen E20. Der argumenteres med at det skyldes udfordring med 
sikkerhedsafstand. Det kan selvfølgelig være relevant, men er denne sikkerhedsafstand problematik kun 
gældende for 1 lodsejer eller er det gældende for 10.000 lodsejere? Det er kritisable, at der ikke er en 
alternativ løsning fremlagt således at dette høringssvar kunne bidrage konstruktivt. Det virker meget 
usandsynligt at gasledningens tracé fra Egtved til Nyborg kun kan placeres på en måde. Energinet må have 
fravalgt, det ifølge Energinet næstbedste tracé-mulighed, og den mulighed burde offentligheden haft 
mulighed for at forholde sig til. 

Gasledningen er berammet til at være i drift til 2062, men iflg. https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-
klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik skal Danmark være uafhængigt af kul, 
olie og gas i 2050, så hvad skal der forventes som slut år? Iflg. business casen (https://energinet.dk/-
/media/390EBE8995E8491688DCE504DBC2C5B5.pdf?la=da&hash=2B5527B3BB58DE3F449C24008FFD506E
ED23F88B) er den økonomisk prognose så vidt vides gående til år 2062. Dette giver anledningen til at mene 
gasledningens funktion også ophører i den tidshorisont. Derfor syntes det at være på sin plads med en 
strategi for oprydning eller information om det modsatte nu. Og bliver den så fjernet eller bliver den 
liggende og forfalder? Hvordan ryddes der op? Disse spørgsmål syntes ikke besvaret i materialet omkring 
Baltic Pipe og den uklarhed der på baggrund heraf opstår om fremtidens muligheder for at kunne udvikle 
landbrugsbedriften er en mentalbyrde for de berørte lodsejere og det bør afklares i Baltic Pipe projektet, 
hvorledes gasledningens ”exit”-strategien er.

Det undres at ”Baltic Pipe” projektet kan gavne almenvældet så meget i ca. 40 år, at man midlertidigt vil 
ødelægge så meget uspoleret fynsk natur og dyreliv og endvidere risikere permanente skader på naturen 
som f.ek ved Odense Å og Natura2000 området Lillebælt. Det vurderes, at den i 1. høringsfase foreslåede 
alternativ tracé løsning som er at følge den eksisterende gasledning fra Odense til Middelfart kaldet ”E20-
korridoren” og dermed krydse Lillebælt ved Den Nye Lillebælts Bro (Her er passage over Lillebælt på ca. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik
https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik


1150 m og dermed meget kortere alternativ over Lillebælt og endda ikke ved siden af Natura2000 område 
”Lillebælt”). Denne løsning vil også kunne følge ad med motorvejsudvidelse på E20 samt den ny jernbane. 
Dette alternative tracé er natur som i forvejen er belastet og en stor del af det skal inden for få år alligevel 
graves op til førnævnte projekter. Desuden vil denne alternative løsning give et meget kortere tracé fra 
Odense til Egtved.

Der en stor gevinst for naturen at lægge gasledningen ved ”E20-korridoren” hen over Fyn fra Odense til 
Middelfart. Her er naturen formet og forstyrret/ødelagt af diverse anlæg. Hvorimod høringsforslagets tracé 
fra før Odense og til Middelfart går igennem noget af det skønneste Fyn kan tilbyde af natur. Odense Å, 
Området i og omkring Frøbjerg Bavnehøj, Den fine kuperede og idylliske natur syd for Ørsbjerg og forbi 
Hjærup til Brænde Å, Tellerup og Ørslev Bjerge og herefter følger den kanten af Natura2000 området 
”Lillebælt”. Alt dette natur vil blive forstyrret eller måske helt eller delvis ødelagt – hvorimod det modsat i 
”E20-korridoren” kun vil gå ud over natur, som i forvejen er meget forstyrret eller menneskeskabt.

I ”BALTIC PIPE PROJEKT PÅ LAND MILJØKONSEKVENSRAPPORT” er Natura2000 området Lillebælt 
bearbejdet, men der syntes der at mangle vurdering af påvirkningen af Fønsvang Sø i anlægsfasen, da den 
ligger meget tæt på tracéet – se bilag 1. Søen har et meget rigt dyreliv med især fugle som f.eks. havørn og 
klyde, i alt 184 arter – se bilag 2. Det kan frygtes, at fuglene vil kunne lide unødigt i anlægsfasen, hvis der 
ikke tages ekstra hensyn.

Anlægsfasen i ”Baltic pipe” vil lige meget hvordan man graver give naturen i og omkring tracéet en 
mavepuster og sporene vil tage lang tid at hele. Herudover vil den manglende beplantning vil jo give 
”huller” i hegn, skov som f.eks. ved Tellerup Bjerge og forstyrre det ellers uberørte Fyn. Med uberørt 
menes, at der ikke er større anlæg som motorvej, jernbane mm – Et anlæg af den størrelse som 
gasledningen ”Baltic Pipe” har, vil kunne danne præcedens hos politikkere og dermed muliggør en 
yderligere ødelæggelse af den fynske natur.

”Baltic Pipe” projektets påvirkning af landbrugsbedriften på Skovbovej 6, 5592 Ejby, vil være markant da 
gasledningen deler bedriftens areal i 2 stykker, samt placering af et stort ”arbejdsareal” i anlægsfasen på 
landbrugets mark med den klart bedst jordkvalitet. Det vil påvirke den økonomiske værdi af bedriften og 
indtægts muligheder på flere punkter - både på kort og langt sigt:

1. Et evt. salg af landbruget vil være yderst forringet pga. de servitutter som bliver tinglyst på det 
største, men med helt klart bedste kvalitet af landbrugets jord.

2. Ved bortforpagtning vil der skulle på beregnes et forpagtningsfradrag for de restriktioner 
forpagteren skal overholde.

3. 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.

4. 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.



5. Det arbejdsbælte der er ved gasledningen vil give katastrofale strukturskader og ændringer i 
bonitet på jorden. Det vil have effekt i mere end 20 år iflg. andre landmænd med gasledning i den 
størrelse. 

6. Samt den reparation af nuværende dræn vil ændre fald eller synke under niveau for linjen og 
dermed påføre landbruget yderligere omkostninger, da dette først viser sig efter en årerække.

7. ”Areal til oplagring og arbejdspladser” blev ved borgermødet i Middelfart fremlagt således, at 
muldlaget vil blive skraldet af for at bedre kunne placere rørene til lager. Der har ikke, inden 
høringsfristen, kunnet fremskaffes yderligere information om, hvordan det udlagte areal vil blive 
anvendt i anlægsfasen. Men det må formodes at arealet vil blive benytte af yderst tunge 
køretøjer/entreprenørmaskiner. Det areal vil være meget mere udsat for traktose og andre skader 
end arealet ved gasledningen nævnt i pkt. 5. Konsekvenserne vil derfor også være meget større. 
Det landbrugsareal tilhørende skovbovej 6 som ”Baltic Pipe” projekt gennemskære er 
”hovedmarken” med den bedste jordkvalitet, konsekvenserne ved gasledningens arbejdsareal er 
omfattende. Men en udvidelse af dette med et yderligere arbejdsareal – se bilag 3 – vil kunne have 
vidtrækkende konsekvenser for den samlede værdi af landbrugsbedriften på skovbovej 6 samt en 
formodet generelt ringere indtjeningsmulighed i forbindelse med bortforpagtning eller fremtidig 
landbrugsdrift.

8. Gasledningen er blevet flyttet men vil stadig kunne besværliggøre og fordyre mulighed for 
gyllesamarbejde via højtryks gylleledning, som er påtænkt at skulle være anlagt fra 
bedriftsbygninger på Ørslevvej 53 og til skel ved midten af skovbovej 6’s samlede mark areal. Det 
kan resultere en stor forringelse af Landbrugets udviklingsmulighed og indtægtsgrundlag.

9. Gener af eventuelle splejsebrønde til gasledningen kan ikke vurderes pga. manglende kortgrundlag, 
men kan give yderligere gener i driften og en økonomisk udgift.

10. Anlægsfasen vil kunne give landbruget store gener af økonomisk karakter pga. ekstra behov for 
rådgivning mht. overholdelse af markplan, gødningsplan og lovgivning mm.

11. Gasledningen vil indskrænke dyrkningsrettet for energiafgrøder som f.eks. poppel med et dybde 
gående rodnet. Det vil kunne resultere i et ringere indtægtsgrundlag for landbruget.

12. I anlægsfasen rådes det iflg. ”Baltic Pipe” projekt materialet at lodsejere dokumentere gener i en 
slags logbog i forhold til evt. erstatning, detaljeringsgraden er ikke eksemplificeres og da lodsejer 
formodentlig ikke får erstattet pågået tid til udføring af logningsarbejde vil det være prisværdig 
med eksempler på logning af gener.

13. Bevisbyrden i forhold til at påvise evt. udbyttetab syntes uklar i forhold til reference udbytte. 
Landbruget har ikke nogen statistik over udbyttet i området udlagt til gasledning/arbejdsområde og 
den skade arbejdsområdet vil påføre jordens bonitet vil formodentligt efter 10 år stadig kunne 
resultere i udbyttetab. Den evt. erstatning for en evt. permanent skade i jorden skal vurderes ud fra 
en reference og den vil ikke kunne fremvises af landbruget. Det vil formodentlig resultere i en ikke 
retvisende erstatning og dermed økonomisk tab til landbruget.

14. Anlægsfasen vil kunne give i belastning ved planlægning af den daglige drift, ekstra kørsel og 
ændrede markspor og dermed yderlige negativ økonomisk påvirkning.

15. Anlægsfasen vil i jagtsæson forringe den økonomiske værdi af jagtrettigheder, da ca. 90% 
landbrugsarealet på Skovbovej 6 ligger i tracéet eller indenfor 500 m.

16. Som lægmand syntes det usikkert om et udslip fra gasledningen vil kunne gå kemisk i forbindelse 
stoffer i jorden og danne en forurening. Vil en evt. mulig forurening bliver inddæmmet og fjernet af 
Energinet eller er det jordens ejer som har det økonomisk og praktiske ansvar/byrde?



Samlet set vil det anbefales at en alternativ placering af gasledningen ”Baltic Pipe” vælges som f.eks. den 
før omtalte ”E20-korridor”. Omkostninger for naturen på Fyn vil være meget mindre og man vil bevare et 
uberørt Fyn natur til senere generationer. Gasledningens trace vil blive kortere og distancen ved krydsning 
af Lillebælt vil blive under 1/3-del af høringsforslaget. For landbruget på skovbovej 6, 5592 Ejby vil en 
bibeholdes af tracéet for gasledningen have en stor negativ effekt økonomisk på kort og langt sigt. Der vil 
være mange sideeffekter, som ikke bliver dækket af evt. kompensation. Driften af landbruget vil blive 
kompliceret og have forringet muligheder.

Venlig hilsen

Brdr. Hansen I/S, Vestermosevej 2, 5580 Nørre Aaby

Bent Nørregaard Hansen, Vestermosevej 2, 5580 Nørre Aaby

Peder Nørregaard Hansen, Skovbovej 6, 5592 Ejby

Annelise Højris Hansen, Skovbovej 6, 5592 Ejby

Niels Just-Nørregaard, Gisselfeldvej 63, 7400 Herning









From:                                 Jacob Sørensen
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 08:45:01 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe projektet

Hermed indsendes NOAHs høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe projektet

-- 

Med venlig hilsen / Kind regards

Jacob Sørensen
NOAH Friends of the Earth Denmark
Tlf.: 0045 6199 1865

This Time I´m Voting

http://ttimv.eu/noah


   

 

Miljøbevægelsen NOAH 

Nørrebrogade 39, 1. tv. 

2200 København N 

Tlf. 35361212 • noah@noah.dk 

 

9. april 2019 

 

 

 

NOAHs høringsvar til af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe  

 

NOAHs Energi og Klimaretfærdighedsgruppe takker for muligheden for at indsende et høringssvar til 

miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe. I det følgende vil vi redegøre for, at Baltic Pipe vil være et brud 

på Parisaftalen, som Danmark har skrevet under på. Vi kræver derfor, at miljøkonsekvensrapporten 

undersøger, om Baltic Pipe er i almindvældets interesse set i lyset af, at anlægget inden for få relativt få år 

vil være underudnyttet, hvis Parisaftalen overholdes. Miljøkonsekvensrapporten bør endvidere redgøre for 

mulige fremtidige juridiske risici for Danmark i forbindelse med Parisaftalen ved at tillade byggeriet.  

 

For at have en relativ acceptabel sandsynlighed for at stoppe den globale temperaturstigning ved 1,5 

grader, skal EU være klimaneutral i 2040. Dette klimamål er dog ikke anerkendt af Europa-Kommissionen, 

og vi vil derfor ikke bruge det yderligere i vores dokumentation. I stedet tager vi udgangspunkt i Europa-

Kommissionens officielle holdning på området, og vi kan stadig vise, at Baltic Pipe et brud på Parisaftalen. 

 

For øjeblikket diskuterer parterne i EU en målsætning om at være klimaneutral inden udgangen af 2050. 

Danmark støtter officielt denne målsætning. 

 

EU’s nuværende officielle klimamål for 2050 blev vedtaget i 2009. Målet er 80-95 pct. reduktion af 

klimagasser målt i forhold til udledningen i 1990. Officielt lever dette klimamål op til Parisaftalen, idet 

Europa-Kommissionen øjensynligt mener, at 80 pct. reduktion svarer til mindstemålet i Parisaftalen, som 

defineres ved en temperaturstigning ”well below” to grader over den førindustrielle temperatur. 

  

I november 2018 publicerede Europa-Kommissionen otte scenarier. De første fem af scenarierne viser, 

hvordan EU kan leve op til klimamålet om 80 pct. reduktion i 2050. Det sjette scenarie viser, hvordan EU 

kan leve op til klimamålet om 90 pct. reduktion i 2050. De sidste to af scenarierne viser, hvordan EU kan 

blive klimaneutral i 2050. Ud over de otte scenarier var der også en baseline, som viser, at hvis EU 

fortsætter sin nuværende kurs, vil udledningen af drivhusgasser være faldet med 64 pct. i 2050. 

 

Ifølge alle otte scenarier falder forbruget af naturgas til energiformål i EU betydeligt frem mod 2050. Det 

nuværende forbrug til energiformål i EU på 345 Mtoe (millioner tons olieækvivalenter) vil falde til mellem 

87 og 109 Mtoe i de første fem scenarier. I det sjette scenarie falder forbruget af gas i EU til under 54 Mtoe. 

Med den nuværende udvikling (baseline) – det vil sige, at Parisaftalen ikke overholdes – forventer 

Kommissionen, at forbruget vil være omkring 250 Mtoe i 2050.  

 

Der er således en væsentlig forskel mellem den nuværende kurs og målsætningerne, og selv hvis EU blot 

lever op til sit svageste nuværende klimamål for 2050, vil markedet for gas i 2050 være betydeligt mindre 

end i dag. Det gælder i øvrigt også, hvis man medregner den del af gasforbruget, som går til ikke-

energiformål i den kemiske industri. Det er dog svært for os at give præcise tal for det nuværende og 

fremtidige forbrug ud fra Kommissionens materiale, men forbruget vil flade kraftigt.  

  



EU’s egenproduktion af gas forventes at falde de kommende årtier, men uanset hvordan EU vælger at opnå 

sin klimamålsætning, vil behovet for import af gas falde markant og fjerne det økonomiske grundlag for 

Baltic Pipe. 

 

Europa-Kommissionens otte scenarier viser således, at hvis EU og Danmark skal leve op til Parisaftalen, vil 

mange af de nuværende og planlagte gasanlæg lukke eller være underudnyttede fra et tidspunkt mellem 

nu og 2050. Indtjeningen for Baltic Pipe vil ikke blive som forventet, hvis Parisatalen overholdes, og 

projektet vil vise sig at være en fejlinvestering. Hvis EU på et senere tidspunkt beslutter sig for 

klimaneutralitet inden 2050 – f.eks. i 2040 – vil gasanlæggene være endnu mere underudnyttet. 

 

På vegne af NOAH’s Energi- og Klimaretfærdighedsgruppe, 

Jacob Sørensen 

 

 

 

 



From:                                 Haelg Bruno
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:30:00 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Anne Vibe Termandsen;Energistyrelsens officielle postkasse
Subject:                             RE: Baltic Pipe er i offentlig høring / Baltic Pipe is in public consultation

Dear all, 
 
As we discovered a minor mistake in our letter dated 05.04.2019, sent to you with the mail below on 
08.04.2019, we adjusted it accordingly and resend the letter, now dated 12.04.2019. 
We kindly ask you to replace the letter sent earlier on with this one attached (dated 12.04.2019). 
 
We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding. 
 
Best regards,

Bruno Haelg
Head of Authority Relations/Infrastructure Crossings

Nord Stream AG, Industriestrasse 18, 6302 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91 Direct: +41 41 766 92 47 Mobile: +41 79 687 24 97 
Bruno.Haelg@nord-stream.com
www.nord-stream.com

This e-mail (including attachments) may contain confidential or privileged information. If you are not the 
intended recipient please notify the sender immediately and delete this e-mail permanently. Copying, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without the prior consent of the sender is forbidden. 
The sender cannot be held liable for any virus and the receiver must check any attachment and delete 
viruses himself. 
From: Haelg Bruno 
Sent: Montag, 8. April 2019 10:49
To: 'MKV_BalticPipe@mst.dk' <MKV_BalticPipe@mst.dk>
Cc: 'Anne Vibe Termandsen' <avt@ens.dk>; 'ens@ens.dk' <ens@ens.dk>
Subject: RE: Baltic Pipe er i offentlig høring / Baltic Pipe is in public consultation
 
Dear all 
 
Nord Stream AG has received the above-mentioned permit application information on 15 February 2019 from 
the Danish Energy Agency and downloaded the respective documents from your website.
 
Attached you find the answer from Nord Stream AG. We can confirm that the discussion in order to come to 
a common crossing agreement are ongoing. 
 
We kindly ask you to keep us updated on the future development of this Project. The point of contact for 
Authority Relations / lnfrastructure Crossings at Nord Stream AG is Bruno Haelg (Bruno.haelg©nord-
stream.com). Please send any future correspondence to his address directly.
 
Best regards,

Bruno Haelg
Head of Authority Relations/Infrastructure Crossings

Nord Stream AG, Industriestrasse 18, 6302 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91 Direct: +41 41 766 92 47 Mobile: +41 79 687 24 97 

mailto:Bruno.Haelg@nord-stream.com
http://www.nord-stream.com/


Bruno.Haelg@nord-stream.com
www.nord-stream.com

This e-mail (including attachments) may contain confidential or privileged information. If you are not the 
intended recipient please notify the sender immediately and delete this e-mail permanently. Copying, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without the prior consent of the sender is forbidden. 
The sender cannot be held liable for any virus and the receiver must check any attachment and delete 
viruses himself. 
From: Anne Vibe Termandsen <avt@ens.dk> 
Sent: Freitag, 15. Februar 2019 15:20
To: Stig Prüssing (FST) <spr@fiskeristyrelsen.dk>; Torben Malm <tor@slks.dk>; Dragan Milinkovic 
<drm@at.dk>; Jan Gabrielsen <jaga@at.dk>; VFK-M-MSP311@mil.dk; VFK-M-CHMSP3@mil.dk; Flemming 
Sparre Sørensen <FSS@dma.dk>; Jens-Christian Hedegaard Holm <jchh@dma.dk>; Lars Lund Sørensen 
<lalun@gst.dk>; Jes Carstens <jc@gst.dk>; lerasm@um.dk; Laura Storm Henriksen <lsh@kyst.dk>; VFK-M-
MSP323@mil.dk; MTJ-CH@mil.dk; Thomas Larsen <Thomas.Larsen@kyst.dk>; Rune Carbuhn Andersen 
<rca@gst.dk>; Haelg Bruno <Bruno.Haelg@nord-stream.com>; Samira.KieferAndersson@nord-
stream2.com; Claus Sørensen <cjs@at.dk>; Birgitte Lind <BIL@at.dk>; Dana Marilena Østergaard 
<damoe@mst.dk>; annkly@erst.dk; Jeppe Hjelmsted Floor <jhf@energinet.dk>; Mette West-Petersen 
<METW@ramboll.dk>
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Per Stokholm <pst@ens.dk>; Søren Keller <ske@ens.dk>; Chris Nowak 
<CNO@ens.dk>
Subject: Baltic Pipe er i offentlig høring 
 
Kære Alle
 
Baltic Pipe er nu sendt i 8 ugers offentlig høring. 
 
Information om projektet, herunder miljøkonsekvensrapporten kan bl.a. ses på Energistyrelsen 
hjemmeside:  https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk
 
Der er frist for bemærkninger til projektet den 12. april 2019. Evt. Høringssvar bedes sendt til 
MKV_BalticPipe@mst.dk
Med venlig hilsen / Best regards 

Anne Vibe Termandsen 
Specialkonsulent / Special Advisor 
Center for undergrund og beredskab / Centre for Underground Resources and Risk Preparedness 

Mobil / Cell +45 33 92 75 70 
E-mail avt@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate 
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Head office 
Nord Stream AG 
Industriestrasse 18 
CH-6302 Zug, Switzerland 
Tel.: +41 41 766 91 91 
Fax: +41 41 766 91 92 
www.nord-stream.com 

 Moscow Branch office  
Nord Stream AG 
Malaya Pirogovskaya St. 3 
119435 Moscow, Russia 
Tel.: +7 495 777 0676 
www.nord-stream.com 

 Vyborg Branch office 
Nord Stream AG 
Dimitrova St. 4B, Office 42 
188800 Vyborg, Russia 
Tel.: +7 81378 670 00 
Fax: +7 81378 670 00 
www.nord-stream.com 
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Nord Stream AG, Switzerland 

 

 

Danish Energy Agency  
c/o Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate Originator: 
Attn.: Anne Vibe Termandsen Bruno Haelg 
Specialkonsulent / Special Advisor Bruno.haelg@nord-stream.com  
Center for undergrund og beredskab / Centre for 
Underground Resources and Risk Preparedness Phone extension: 247 
Submitted via E-Mail  
MKV_BalticPipe@mst.dk / avt@ens.dk / ens@ens.dk 
 
Document No: 000-499-PER-LET-190412P1  

 
Your ref. Dated Our ref. Date 
E-Mail  15.02.2019 000-499-PER-LET-190412P1 12 April 2019 
 
 
 
Subject: Baltic Pipe er i offentlig høring  /  Baltic Pipe is in public consultation 
  
Nord Stream AG has received the above-mentioned permit application information on 15 February 
2019 from the Danish Energy Agency and downloaded the respective documents from your website.  
 
Nord Stream AG operates its pipeline system (Line 1 and Line 2) in Danish territorial waters and on 
the Danish continental shelf since 2011 and 2012 respectively (File no. 1110/8609-0014 and File no. 
1110/8609-0016 respectively). 
 
Against this background, Nord Stream AG currently has no objections against the construction of the 
Baltic Pipe Project.  
The Baltic Pipe will cross the existing Nord Stream AG pipeline route. Baltic Pipe, in particular the 
Polish GAZ-SYSTEM S.A. who is responsible for the section where they will cross the Nord Stream 
route, has initiated a discussion with Nord Stream AG in regards to the crossing. An open and 
constructive dialogue through the planning phase, ahead of planned construction of the Baltic Pipe 
Project, is appreciated. Parties will strive to reach a crossing agreement.  
 
With regards to the statement request dated 15.02.2019 by the Danish Energy Agency, Nord Stream 
AG (later NSP) states as follows:  
 

1. NSP operates two 48” natural gas pipelines in the Baltic Sea which will be crossed by Baltic 
Pipe Project. The operational life of the existing pipeline system is expected to be minimum 
50 years, starting from 2011 and 2012 respectively.  
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2. Nord Stream AG has the necessary permits to operate the pipeline system and to execute 
survey activities to ensure the integrity of the pipelines.  

 
3. NSP and Baltic Pipe are in discussion with the objective to reach a crossing agreement 

regarding the accommodation of the future crossing in design, construction and operation of 
the pipelines.  

 
4. The planned activities window of Baltic Pipe and those of NSP coincide as such both parties 

should:  
 

a) Plan their activities to accommodate the additional vessel traffic associated with marine 
works to ensure marine safety. In case of an emergency the marine traffic associated 
with the emergency case of existing pipeline system should be prioritized.  

 
b) Ensure that the Baltic Pipe pipeline design adequately accommodates the crossing of the 

existing NSP pipelines.   
 

5. In the event that a crossing agreement is not reached with Baltic Pipe (GAZ SYSTEM S.A.), 
then NSP recommends that the following is considered as permit towards Baltic Pipe:  

 
a) Baltic Pipe shall agree the design and installation deliverables for the crossing work with 

NSP prior to the start of installation.  
 
b) The angle of the intersection between the Baltic Pipe pipeline and the NSP pipelines shall 

not be less than 30º and shall be maximized as close as to 90º as possible.  
 

c) The vertical separation between the Baltic Pipe pipeline and the NSP pipelines shall be 
a minimum of three hundred millimetres (300mm). This vertical separation shall be 
guaranteed by use of a physical barrier, e.g. concrete mattress.  

 
d) The design of the Baltic Pipe pipeline shall:  

• Fully account for local soil conditions;  
• Determine the magnitude of any loads that will be inducted into the NSP pipelines 

by the Baltic Pipe pipeline;  
• Demonstrate that the Baltic Pipe pipeline and/or any supporting materials are 

susceptible to settlement which would increase loads on the NSP pipelines to an 
unacceptable level;  

• Consider maximum load for the cause of accidental flooding of the Baltic Pipe 
pipeline.  
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e) The Baltic Pipe pipeline shall, where possible, be located at the midpoint between any 

two permanent anodes on the NSP pipelines. Where this is not possible then a minimum 
separation distance of fifteen metre (15m) shall apply. The design shall account for the 
specified installation tolerances. e.g. for a specified installation tolerance of +/-2.5m, the 
design separation between the Baltic Pipe pipeline and the anodes on the NSP pipelines 
shall be minimum seventeen and a half metres (17.5m)  

 
f) Where the Baltic Pipe pipeline contains anodes, they shall be located as far as possible 

from the NSP pipelines (i.e. the crossing point shall be at the midpoint between any two 
anodes on the Baltic Pipe pipeline).  

 
g) Should the Baltic Pipe pipeline require corrosion protection it shall have a sacrificial anode 

system fitted. The Baltic Pipe shall show evidence that their cathodic protection system 
described with aluminium anodes does not influence the Nord Stream cathodic protection 
system with zinc anodes in the area of the planned crossing location. 

 
h) The Baltic Pipe pipeline shall, where possible, avoid the location of field joints on the NSP 

pipelines. In any event, the design shall demonstrate that field joints are not at risk of 
damage.  

 
i) The design shall ensure that the Baltic Pipe pipeline is stable, adequately protected and 

does not increase the risk of damage to the NSP pipelines to an unacceptable level.  
 
j) Where the Baltic Pipe pipeline crosses the NSP pipelines the design shall ensure that the 

Baltic Pipe pipeline is not susceptible to snagging by fishing activity.  
 
k) Rock placement material shall be engineered, compatible with the local environment, not 

liable to degrade and shall have a maximum diameter of one hundred twenty-five 
millimetres (125mm). Rock placement shall not change bottom currents which then could 
have an impact on the integrity of the NSP pipelines (e.g. increased free-spans).  

 
l) No anchors shall be permitted within two hundred metres (200m) of the NSP pipelines.  

 
m) Where anchor wires cross the NSP pipelines the minimum horizontal distance between 

the anchor and the Crossed Pipelines (in the line of tension) shall be four hundred metres 
(400m).  
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n) VVhere anchor wires cross the NSP pipelines the minimum vertical clearance between 

anchor wires and the top of the NSP pipelines shall be thirty metres (30m). 

o) The design shall include a Quantitative Risk Assessment (QRA) which shall be performed 

in accordance with an industry recognised standard such as DNV-GL RP F116 or 

equivalent. 

p) The QRA shall demonstrate that the Baltic Pipe pipeline represents an acceptable level 

of risk to the NSP pipelines. The acceptable level of risk shall be in accordance with DNV-

GL OSF101 standard. 

q) The Baltic Pipe pipeline design route shall avoid all munitions within 300m of the NSP 

pipelines by a minimum distance of 25m. The design shall account for the specified 

installation tolerances of the Baltic Pipe pipeline, e.g. for a specified installation tolerance 

of +/10m the design separation between the Baltic Pipe pipeline and munitions shall be 

a minimum thirty-five metres (35m). For the sake of clarity, the Baltic Pipe pipeline is 

defined as any and all material infrastructure that has cause to be installed on the seabed 

(e.g. including rock placement material). 

VVe kindly ask you to keep us updated on the future development of this Project. The point of contact 

for Authority Relations / lnfrastructure Crossings at Nord Stream AG is Bruno Haelg 

(Bruno.haelg©nord-stream.com). Please send any future correspondence to his address directly. 

Sincerely, 

Marcus Korthals Bruno Haelg 

Compliance Director 

Nord Stream AG 
Industriestrasse 18, CH-6302 Zug, Switzerland  

Authority Relations / lnfrastructure Crossings 

Environmental & Social 

Nord Stream ecie-
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From:                                 Haelg Bruno
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 08:49:07 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Anne Vibe Termandsen;Energistyrelsens officielle postkasse
Subject:                             RE: Baltic Pipe er i offentlig høring / Baltic Pipe is in public consultation

Dear all 
 
Nord Stream AG has received the above-mentioned permit application information on 15 February 2019 from 
the Danish Energy Agency and downloaded the respective documents from your website.
 
Attached you find the answer from Nord Stream AG. We can confirm that the discussion in order to come to 
a common crossing agreement are ongoing. 
 
We kindly ask you to keep us updated on the future development of this Project. The point of contact for 
Authority Relations / lnfrastructure Crossings at Nord Stream AG is Bruno Haelg (Bruno.haelg©nord-
stream.com). Please send any future correspondence to his address directly.
 
Best regards,

Bruno Haelg
Head of Authority Relations/Infrastructure Crossings

Nord Stream AG, Industriestrasse 18, 6302 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91 Direct: +41 41 766 92 47 Mobile: +41 79 687 24 97 
Bruno.Haelg@nord-stream.com
www.nord-stream.com

This e-mail (including attachments) may contain confidential or privileged information. If you are not the 
intended recipient please notify the sender immediately and delete this e-mail permanently. Copying, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without the prior consent of the sender is forbidden. 
The sender cannot be held liable for any virus and the receiver must check any attachment and delete 
viruses himself. 
From: Anne Vibe Termandsen <avt@ens.dk> 
Sent: Freitag, 15. Februar 2019 15:20
To: Stig Prüssing (FST) <spr@fiskeristyrelsen.dk>; Torben Malm <tor@slks.dk>; Dragan Milinkovic 
<drm@at.dk>; Jan Gabrielsen <jaga@at.dk>; VFK-M-MSP311@mil.dk; VFK-M-CHMSP3@mil.dk; Flemming 
Sparre Sørensen <FSS@dma.dk>; Jens-Christian Hedegaard Holm <jchh@dma.dk>; Lars Lund Sørensen 
<lalun@gst.dk>; Jes Carstens <jc@gst.dk>; lerasm@um.dk; Laura Storm Henriksen <lsh@kyst.dk>; VFK-M-
MSP323@mil.dk; MTJ-CH@mil.dk; Thomas Larsen <Thomas.Larsen@kyst.dk>; Rune Carbuhn Andersen 
<rca@gst.dk>; Haelg Bruno <Bruno.Haelg@nord-stream.com>; Samira.KieferAndersson@nord-
stream2.com; Claus Sørensen <cjs@at.dk>; Birgitte Lind <BIL@at.dk>; Dana Marilena Østergaard 
<damoe@mst.dk>; annkly@erst.dk; Jeppe Hjelmsted Floor <jhf@energinet.dk>; Mette West-Petersen 
<METW@ramboll.dk>
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Per Stokholm <pst@ens.dk>; Søren Keller <ske@ens.dk>; Chris Nowak 
<CNO@ens.dk>
Subject: Baltic Pipe er i offentlig høring 
 
Kære Alle
 
Baltic Pipe er nu sendt i 8 ugers offentlig høring. 

mailto:Bruno.Haelg@nord-stream.com
http://www.nord-stream.com/


 
Information om projektet, herunder miljøkonsekvensrapporten kan bl.a. ses på Energistyrelsen 
hjemmeside:  https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk
 
Der er frist for bemærkninger til projektet den 12. april 2019. Evt. Høringssvar bedes sendt til 
MKV_BalticPipe@mst.dk
Med venlig hilsen / Best regards 

Anne Vibe Termandsen 
Specialkonsulent / Special Advisor 
Center for undergrund og beredskab / Centre for Underground Resources and Risk Preparedness 

Mobil / Cell +45 33 92 75 70 
E-mail avt@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate 

https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk
mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
mailto:avt@ens.dk
http://www.ens.dk/
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Nord Stream AG, Switzerland 

Danish Energy Agency 

c/o Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate 

Attn.: Anne Vibe Termandsen 

Specialkonsulent / Special Advisor 

Center for undergrund og beredskab / Centre for 
Underground Resources and Risk Preparedness 

Submitted via E-Mail 

Originator: 

Bruno Haelg 

Bruno.haelcenord-stream.com 

Phone extension: 247 

MKV BalticPipeemst.dk
 
/ avteens.dk / ens@ens.dk 

Document No: 000-499-PER-LET-190405P1 

Your ref. Dated Our ref. Date 

E-Mail 15.02.2019 000-499-PER-LET-190405P1 05 April 2019 

Subject: Baltic Pipe er i offentlig horing / Baltic Pipe is in public consultation 

Nord Stream AG has received the above-mentioned permit application information on 15 February 

2019 from the Danish Energy Agency and downloaded the respective documents from your website. 

Nord Stream AG operates its pipeline system (Line 1 and Line 2) in Danish territorial waters and on 

the Danish continental shelf since 2011 and 2012 respectively (File no. 1110/8609-0014 and File no. 

1110/8609-0016 respectively) 

Against this background, Nord Stream AG currently has no objections against the construction of the 

Baltic Pipe Project. 

The Baltic Pipe will cross the existing Nord Stream AG pipeline route. Baltic Pipe, in particular the 

Polish GAZ-SYSTEM S.A. who is responsible for the section where they will cross the Nord Stream 

route, has initiated a discussion with Nord Stream AG in regards to the crossing. An open and 

constructive dialogue through the planning phase, ahead of planned construction of the Baltic Pipe 

Project, is appreciated. Parties will strive to reach a crossing agreement. 

With regards to the statement request 15.02.2019 by the Danish Energy Agency, Nord Stream AG 

(later NSP) states as follows: 

1. NSP operates two 48" natural gas pipelines in the Gulf of Finland which will be crossed by 

Baltic Pipe Project. The operational life of the existing pipeline system is expected to be 

minimum 50 years, starting from 2011 and 2012 respectively. 

Head office 

Nord Stream AG 

Industriestrasse 18 

CH-6302 Zug, Switzerland 

Tel.: +41 41 766 91 91 

Fax: +41 41 766 91 92 

www.nord-stream.com 

Moscow Branch office 

Nord Stream AG 

Malaya Pirogovskaya St. 3 

119435 Moscow, Russia 

Tel.: +7 495 777 0676 

www.nord-stream.com 

Vyborg Branch office 

Nord Stream AG 

Dimitrova St. 4B, Office 42 

188800 Vyborg, Russia 

Tel.: +7 81378 670 00 

Fax: +7 81378 670 00 

www.nord-stream.com 
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2. Nord Stream AG has the necessary permits to operate the pipeline system and to execute 

survey activities to ensure the integrity of the pipelines. 

3. NSP and Baltic Pipe are in discussion with the objective to reach a crossing agreement 

regarding the accommodation of the future crossing in design, construction and operation of 

the pipelines. 

4. The planned activities window of Baltic Pipe and those of NSP coincide as such both parties 

should: 

a) Plan their activities to accommodate the additional vessel traffic associated with marine 

works to ensure marine safety. In case of an emergency the marine traffic associated 

with the emergency case of existing pipeline system should be prioritized. 

b) Ensure that the Baltic Pipe pipeline design adequately accommodates the crossing of the 

existing NSP pipelines. 

5. In the event that a crossing agreement is not reached with Baltic Pipe (GAZ SYSTEM S.A.), 

then NSP recommends that the following is considered as permit towards Baltic Pipe: 

a) Baltic Pipe shall agree the design and installation deliverables for the crossing work with 

NSP prior to the start of installation. 

b) The angle of the intersection between the Baltic Pipe pipeline and the NSP pipelines shall 

not be less than 300  and shall be maximize a s close as to 900  as possible. 

c) The vertical separation between the Baltic Pipe pipeline and the NSP pipelines shall be 

a minimum of three hundred millimetres (300mm). This vertical separation shall be 

guaranteed by use of a physical barrier, e.g. concrete mattress. 

d) The design of the Baltic Pipe pipeline shall: 

• Fully account for local soil conditions; 

• Determine the mag nitude of any loads that will be inducted in the NSP pipelines 

by the Baltic Pipe pipeline; 

• Demonstrate that the Baltic Pipe pipeline and/or any supporting materials are 

susceptible to settlement which would increase loads on the NSP pipelines to an 

unacceptable level; 

• Consider maximum load for the cause of accidental flooding of the Baltic Pipe 

pipeline. 

Page 2 of 4 
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e) The Baltic Pipe pipeline shall, where possible, be located at the midpoint between any 

two permanent anodes on the NSP pipelines. VVhere this is not possible then a minimum 

separation distance of fifteen metre (15m) shall apply. The design shall account for the 

specified installation tolerances. e.g. for a specified installation tolerance of +/-2.5m, the 

design separation between the Baltic Pipe pipeline and the anodes on the NSP pipelines 

shall be minimum seventeen and a half metres (17.5m) 

f) VVhere the Baltic Pipe pipeline contains anodes, they shall be located as far as possible 

from the NSP pipelines (i.e. the crossing point shall be at the midpoint between any two 

anodes on the Baltic Pipe pipeline). 

g) Should the Baltic Pipe pipeline require corrosion protection it shall have a sacrificial anode 

system fitted. The Baltic Pipe shall show evidence that their cathodic protection system 

described with aluminium anodes does not influence the Nord Stream cathodic protection 

system with zinc anodes in the area of the planned crossing location. 

h) The Baltic Pipe pipeline shall, where possible, avoid the location of field joints on the NSP 

pipelines. In any event, the design shall demonstrate that field joints are not at risk of 

damage. 

i) The design shall ensure that the Baltic Pipe pipeline is stable, adequately protected and 

does not increase the risk of damage to the NSP pipelines to an unacceptable level. 

j) VVhere the Baltic Pipe pipeline crosses the NSP pipelines the design shall ensure that the 

Baltic Pipe pipeline is not susceptible to snagging by fishing activity. 

k) Rock placement material shall be engineered, compatible with the local environment, not 

liable to degrade and shall have a maximum diameter of one hundred twenty-five 

millimetres (125mm). Rock placement shall not change bottom currents with then could 

have an impact on the integrity of the NSP pipelines (e.g. increased free-spans) 

I) No anchors shall be permitted within two hundred metres 200m of the NSP pipelines. 

m) VVhere anchor wires cross the NSP pipelines the minimum horizontal distance between 

the anchor and the Crossed Pipelines (in the line of tension) shall be four hundred metres 

(400m). 

Page 3 of 4 
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n) VVhere anchor wires cross the NSP pipelines the minimum vertical clearance between 

anchor wires and the top of the NSP pipelines shall be thirty metres (30m). 

o) The design shall include a Quantitative Risk Assessment (QRA) which shall be performed 

in accordance with an industry recognised standard such as DNV-GL RP F116 or 

equivalent. 

p) The QRA shall demonstrate that the Baltic Pipe pipeline represents an acceptable level 

of risk to the NSP pipelines. The acceptable level of risk shall be in accordance with DNV-

GL OSF101 standard. 

q) The Baltic Pipe pipeline design route shall avoid all munitions within 300m of the NSP 

pipelines by a minimum distance of 25m. The design shall account for the specified 

installation tolerances of the Baltic Pipe pipeline, e.g. for a specified installation tolerance 

of +/10m the design separation between the Baltic Pipe pipeline and munitions shall be 

a minimum thirty-five metres (35m). For the sake of clarity, the Baltic Pipe pipeline is 

defined as any and all material infrastructure that has cause to be installed on the seabed 

(e.g. including rock placement material). 

VVe kindly ask you to keep us updated on the future development of this Project. The point of contact 

for Authority Relations / lnfrastructure Crossings at Nord Stream AG is Bruno Haelg 

(Bruno.haelg©nord-stream.com). Please send any future correspondence to his address directly. 

Sincerely, 

Marcus Korthals Bruno Haelg 

Compliance Director 

Nord Stream AG 
Industriestrasse 18, CH-6302 Zug, Switzerland  

Authority Relations / lnfrastructure Crossings 

Environmental & Social 

Nord Stream ecie-
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From:                                 Jakob Qvortrup Christensen
Sent:                                  Thu, 21 Mar 2019 08:43:17 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Kent Grimm Thornberg
Subject:                             Vedr. høringssvar til miljøkonsekvensvurdering af naturgasrørledningsprojektet 
Baltic Pipe.

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
MKV_BalticPipe@mst.dk
 
Se venligst vedlagte følgebrev og bilag. 
 
Med venlig hilsen / Best regards.
 
Jakob Qvortrup Christensen
Seniorråstofgeolog
 
Mobil +45 22 23 65 03
Email jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
Web www.nymoelle.dk
 
 
 

 
BEMÆRK Nymølle flytter administrationen. Vores nye adresse pr. 1. april er: Østre Hedevej 2, 
4000 Roskilde 

mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
mailto:jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
http://www.nymoelle.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedehusene 18. marts 2019 

 

Vedr. høringssvar til miljøkonsekvensvurdering af naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe.  

 

Nymølle Stenindustrier har rettighed til råstofindvinding på arealer som den forventede placering og 

det forventet projektområde af Baltic Pipe løber igennem. Desuden har Nymølle aktiv råstofindvinding 

op til de arealer, som er udpeget som forventet projektområde for Baltic Pipe, se vedlagte kortbilag.  

 

Det fremgår af miljøkonsekvensvurderingens afsnit 8.3.3.1, at projektområdet for gasrørledningen 

berører både et interesseområde for sand, grus og sten, Råstofinteresseområde Stenløse, og et 

graveområde for sand, grus og sten, Råstofgraveområde Stenløse. Det er indenfor disse arealer, at 

Nymølle har rettigheder til råstofindvinding samt tilladelser til indvinding af råstoffer.  

 

Det beskrives i miljøkonsekvensvurderingen, at råstofområderne vil blive påvirket idet forbuddet mod 

at udnytte råstofpotentialet vil være gældende på langt sigt under hele gasrørledningens levetid. Det 

beskrives desuden, at der vil blive etableret en sikkerhedszone på 20 meter omkring ledningen samt 

krav om maksimalt skråningsanlæg på 1:2. 

 

Etablering af såvel ledning som sikkerhedszonen med skråningshældninger vil have en væsentlig 

negativ påvirkning på Nymølles muligheder for råstofindvinding på de arealer, hvor Nymølle har 

rettighed til råstofindvinding.  

 

Nymølle vil anbefale Energinet at etablere rørledningen udenfor det areal, hvor Nymølle har 

rettigheder til råstofindvinding.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Qvortrup Christensen 

Seniorråstofgeolog 

 

Mobil +45 22 23 65 03 

Email jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk 

 
Bilag: 

- Bilag over arealforhold i området ved Stenløse. 

Hovedgaden 539 
DK-2640 Hedehusene 
Telefon +45 4656 0900 
Telefax +45 4656 0979 
 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 
MKV_BalticPipe@mst.dk 
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Energinet - Forventet linjeføring

Energinets projektareal. 

Arealer hvor Nymølle har rettigheder
til råstofindvinding

Signaturforklaring

Eksisterende gravetilladelse

Matrikel

Høringssvar til miljøkonsekvensvurdering
Baltic Pipe

18. marts 2019



From:                                 Sara Nyboe Blicher
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 10:23:04 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Pernille Kirsten Balslev-Erichsen;Peter Søndergaard;'Sif Zimmermann'
Subject:                             Næstved Kommunes høringssvar til 2. offentlighedsfase i Baltic Pipe-projektet

Til Miljøstyrelsen
 
Næstved Kommune fremsender hermed høringssvar til 2. offentlighedsfase i projektet, Baltic Pipe. 
 
Venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima 

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon:+45 5588 6080

www.naestved.dk

Sara Nyboe Blicher
AC-medarbejder

Direkte:+45 5588 6210
Mobil: +45 5142 7643
E-mail: snbli@naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail,
bedes du venligst omgående underrette Sara Nyboe Blicher samt slette e-mailen. 
 



 

 

 

Høringssvar til 2. offentlighedsfase i Baltic Pipe-projektet 
 

Næstved Kommune modtog den 15. februar 2019 orientering fra Energinet om, at 

Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen har sendt Baltic Pipe-

projektet i otte ugers offentlig høring med frist d. 12. april 2019. Det 

høringsmateriale, der er kommenteret i dette høringssvar udgøres af et 

landsplandirektiv udarbejdet af Erhvervsstyrelsen samt en 

miljøkonsekvensrapport udarbejdet af Miljøstyrelsen.  

 

Næstved Kommune henviser indledningsvist til høringssvar af 31. januar 2018 og 

fastholder indsigelsen om, at kompressorstationens placering ikke findes 

hensigtsmæssig på grund af blandt andet områdets udpegning som 

bevaringsværdigt landskab.  

 

Vejadgang til kompressorstationen  
Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at den foretrukne primære vejadgang 

til kompressorstationen er fra Rønnedevej øst for projektområdet.  

Næstved Kommune tilslutter sig forslag om etablering af primær vejadgang fra 

Rønnedevej. Det bemærkes dog, at dette forslag medfører en krydsning af et højt 

målsat vandløb, kaldet Krobækken. Kommunen vil som vandløbsmyndighed stille 

en række vilkår for krydsning af Krobækken, således at vandløbet fortsat kan 

bevare sin høje målsætning. Det fremgår desuden af miljøkonsekvensrapporten, 

at Hestehavevej/Tågeskov skal fungere som sekundær adgangsvej til 

kompressorstationen. Kommunen anbefaler af trafiksikkerhedsmæssige årsager, 

at vejen optimeres ved etablering af ny belægning for at imødekomme den øgede 

trafikmængde, det alt andet lige vil medføre at etablere en kompressorstation i 

området.  

 

Etablering af jordvolde 
Næstved Kommune ønsker, at der etableres en jordvold omkring det tekniske 

anlæg, som kompressorstationen udgør. Jordvoldene skal etableres, så de bedst 

muligt indpasses i terrænet og bidrager til oplevelsen af landskabet. 

 

  

Dato 

12. april 2019 
 
Pernille Balslev-Erichsen 
Centerchef 
+45 2974 3674 
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Dialog 
Næstved Kommune vil gerne kvittere for og opfordre til fortsættelse af den gode 

dialog vedrørende etablering af Baltic Pipe. Energinet opfordres til en formaliseret 

dialog med lokalområdet om den kommende kompressorstation ved nedsættelse 

af en arbejdsgruppe med 2-3 frivillige lokale borgerrepræsentanter. 

 
Etablering af gasrørledning i henhold til gæsteprincippet  
Næstved Kommune henviser på ny til kommunens høringssvar af 31. januar 2018 

og forudsætter, at gasrørledningen placeres efter gæsteprincippets vilkår. Herved 

bevarer arealejeren retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte 

indebære, at ledningen skal flyttes.  

 

Tekniske bemærkninger  
Landplandirektivet  

- s. 5, §3: Næstved Kommune ønsker en uddybning af, hvad der vurderes 

som værende i strid med arealreservationen. Herunder hvad der inden 

for dette område kan gives bygge- og landzonetilladelse til. 

- s. 17, §11, stk. 2: Næstved Kommune vil gerne understrege, at der i 

landsplandirektivet står, at kompressorstationens bygninger skal opføres 

i materialer, der ikke giver genskin samt er i jordfarver. Den grafiske 

fremstilling af kompressorstationen på informationsmøde d. 6. marts 

2019 viste bygninger opført med strækmetal i gylden farve, hvilket både 

udfordrer bestemmelsen om genskin og jordfarver. Afblæsnings-

skorstenen skal ifølge direktivet opføres i lysegrå – her foreslår 

kommunen, at farven kunne udspecificeres yderligere som værende 

samme farve, som vindmøller (altså en meget lys grå).  

- s. 24, §12, stk. 2: Bestemmelserne tillægges ikke kun retsvirkning som 

kommuneplan, men tilmed som lokalplan for projektet.  

- s. 24, §14, stk. 3: Andelen af stedsegrønne træer ønskes øget, således 

at indkig til kompressorstationen i vinterhalvåret begrænses. Endvidere 

forventes konkret vurdering af bredden af beplantningsbælterne, således 

at indsyn begrænses tilsvarende visualiseringen på borgermødet den 6. 

marts 2019. 

- s. 26, bilag 10: Beplantningsbæltet i den østlige del af området er 

skitseret uden for områdeafgræsningen på kortbilaget. 

Landsplandirektivet regulerer kun forhold, der ligger inden for 

områdeafgrænsningen.  

- s. 27, 1.10: Det anføres, at områdets højeste punkt ligger i arealets 

sydvestlige del. Dette er ikke korrekt. Områdets højeste punkt er placeret 

i den vestlige del af området.   
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Miljøkonsekvensrapporten 

- s. 71: Næstved Kommune bemærker, at området for kompressor-

stationen ligger langt væk fra kloakerede områder, og det vil derfor ikke 

være muligt at tilslutte offentlig kloak. Der vil i stedet blive stillet krav til 

etablering af eget renseanlæg. Kommunen skal give tilladelse til afledning 

af både sanitært spildevand, eventuelt procesvand (fx fra vaskehal) og 

overfladevand fra tage og befæstede arealer. 

- s. 74, 312, 496: Kommunen bemærker, at enhver udledning af vand i 

forbindelse med grundvandssænkning kræver en vurdering af, om der 

skal gives tilladelse hertil. Arbejdet bør derfor planlægges på en sådan 

måde, at kommunen har mindst 14 dage til vurdering af den enkelte sag 

om grundvandssænkning.  

- s. 181, nederst: Vejadgangen til kompressorstationen kommer ikke til at 

krydse Krobækken i det punkt, hvor der er en eksisterende overkørsel, 

men vil krydse bækken længere mod syd. Det er desuden uklart, hvad 

der i denne sammenhæng menes med stiforbindelse.  

- s. 69, 308: Der er ikke sammenhæng mellem beskrivelsen af, hvordan 

Krobækken forventes krydset ved etablering af vejadgang til 

kompressorstationen. På s. 69 fremgår det, at vandløbet enten krydses 

ved brug af en tunnelelementløsning eller en broløsning, mens 

krydsningen på s. 308 beskrives som en rørbro eller bro.   

- s. 182, 307: Der er uklarhed om, hvorvidt Krobækken krydses ved 

gennemgravning eller ved en opgravningsfri metode ved anlæg af 

gasrørledningen. På s. 182 fremgår det, at Krobækken krydses ved en 

opgravningsfri metode i tilknytning til krydsningen af Rønnedevej, mens 

der på s. 307 står, at alle vandløb på nær Susåen og Valmosegrøft 

krydses ved gennemgravning. Næstved Kommune anbefaler, at 

Krobækken krydses på en så skånsom måde som muligt. 

- s. 310-313, afsnit 13.2.1, 13.3.2: Næstved Kommune vil blot gøre 

opmærksom på, at såfremt der bliver et behov for at øge en 

indvindingstilladelse, er der 4 ugers høringsfrist på tilladelsen, inden 

vandet kan indvindes. 

- Bilag A, s. 1-112: I forhold til støjbelastning af de omkringliggende 

naboer opfordres til fokus på støjniveauer ved gennemførelse af 

kontrolmålinger. 

 

Som vedtaget af Næstved Byråd den 9. april 2019 

Pernille Balslev-Erichsen 

Centerchef  

 



From:                                 Susanne Gerdes
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 12:02:39 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LDP_BalticPipe@erst.dk
Cc:                                      Ellen Drost;Jeanette W Olsen
Subject:                             Baltic Pipe. Miljøkonsekvensvurdering og udkast til afgørelser. Odense Kommunes 
høringssvar.

Til Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen
Byrådet i Odense Kommune har behandlet høringsmaterialet, udsendt den 15. februar 2019, på 
byrådsmøde den 10. april 2019. 
Vedlagt Odense Kommunes høringssvar.
 
 
Venlig hilsen

Susanne Gerdes
Planlægger

Direkte tel.: 6551 2513
mailto:sge@odense.dk

ODENSE KOMMUNE
BYUDVIKLING
Byplan
Odense Slot, Indgang E
Nørregade 36-38
Postboks 730
5100 Odense C
www.odense.dk

Officielle digitale breve skal sendes til: byplankontoret@odense.dk
Har du et ærinde på Odense Slot, kan du finde din parkeringsplads via  www.odenseparkering.dk
 

mailto:sge@odense.dk
http://www.odense.dk/
mailto:byplankontoret@odense.dk
http://www.odenseparkering.dk/








From:                                 Taina Kuhna
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:32:50 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Niels Raarup Christensen;Vera Madsen;Mattias Häggman;Ole Askehave;Kim 
Michelsson
Subject:                             Höringssvar Miljövurdering af Baltic Pipe - Sibelco Nordic A/S

Hej
Här kommer Sibelco Nordic A/S synpunkter på miljövurdering inför dragning av gasledningen Baltic 
Pipe, se bilaga.
 
Med vänlig hälsning
Taina Kuhna
 
Taina Kuhna
Sustainability Manager Sweden and Denmark
Sustainability Lead Europe North
 

T:  +46 (0)36 49 866
E:   taina.kuhna@sibelco.com
W:  www.sibelco.com
 

This e-mail (including any attachments) is confidential and may contain proprietary , commercially sensitive or legally privileged 
information. You must not use, disclose, or act on the email unless you are the intended direct recipient. If you receive this email in 
error, please immediately notify the sender and delete it from your system. No confidentiality or privilege is waived or lost by any 
error in transmission. Any views expressed in this email are those of the individual sender, except where the sender has authority to 
expressly state them to be the views of SCR-Sibelco NV and/or any of the affiliates of Sibelco ( together “ the Sibelco Group”). 

mailto:taina.kuhna@sibelco.com
http://www.sibelco.com/






From:                                 Jens Kristian Jepsen
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 09:53:13 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Dorthe M L Jensen
Subject:                             Baltic Pipe, miljøkonsekvenser ved overføringen over Lillebælt ved Gl. Ålbo og til 
Middelfart

Hermed vores indsigelse.

Vi er interesserede i de miljømæssige konsekvenser ved overføringen over Lillebælt ved Gl. Ålbo og til 
Middelfart. En strækning på 4 km.  De store masser opgravede materiale fra havbunden bliver dumpet i 
havet ved Trelde. Sidenhen påtænker man at grave materialet op igen ved Trelde og så dumpe det oven på 
gasledningen i Lillebælt. Vi vurderer at det er en alt for stor og negativ miljøpåvirkning at flytte materialet 
retur igen og skal høfligst anmode om, at det opgravede materiale forbliver på klapplads ved Trelde Næs! 
Vi skal høfligst anmode om, at der etableres et helt nyt stenrev oven på linjeføringen. Det vil 
medføre en varig biotopforbedring for havmiljøet i området med særdeles positive konsekvenser for 
fiskebestandene i området. Vi har læst side 26 i folderen Baltic Pipe Project og vil på det kraftigste 
fraråde at der vælges kortsigtede og økonomisk billige løsninger. Brug nu muligheden til at lave en 
varig biotopforbedring. 

Det giver absolut ingen mening at stresse havmiljøet ved Gl. Ålbo og øvrig Lillebælt ved efterfølgende at 
returnere (det tidligere opgravede) sediment fra dumpepladsen ved Trelde Næs.   
 
Med venlig hilsen
Jens Kristian Jepsen og Dorthe Merete Lykke Jensen
Frydenborgvej 42
6092 Sønder Stenderup  
 
 



From:                                 Simon Bonnell
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 11:40:48 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard;avt@ens.dkb
Cc:                                      Samira Kiefer Andersson;Lukas Brunnschweiler
Subject:                             Statement of Nord Stream 2 AG to Baltic Pipe’s Permit Application (J.nr:MST-
531-00003)

Dear Ms Termandsen and Ms Østergaard,
 
Please see attached Nord Stream 2’s statement to Baltic Pipe’s Permit Application.
 
With best regards,
 
Simon Bonnell
Head of Permitting
 
Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Switzerland   
Mobile +41 79 239 53 26
Simon.Bonnell@nord-stream2.com
 

This e-mail (including attachments) may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient please notify 
the sender immediately and delete this e-mail permanently. Copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail without the 
prior consent of the sender is forbidden. The sender cannot be held liable for any virus and the receiver must check any attachment and 
delete viruses himself. 

mailto:Simon.Bonnell@nord-stream2.com




From:                                 LPD BalticPipe
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 09:23:21 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Cc:                                      Sif Zimmermann
Subject:                             VS: Baltic Pipe

 
 

Fra: Ole Rasmussen <oleras0791@mail.tele.dk> 
Sendt: 12. april 2019 09:42
Til: LPD BalticPipe <LPD_BalticPipe@erst.dk>
Emne: Baltic Pipe
 
Høringssvar fra Ole Rasmussen Landevejen 2 4684 Holmegaard
 
Jeg dyrker 60 Ha. og får ca 1300 m. gasledning. LB:235,223,230
 
Jeg lever af at dyrke nye kartofler ca 6 til 7 Ha. (meget tidlige med plastic+filt) med salg for mere 
end 100.000 kr per Ha.
 
Kartoflerne kan kun dyrkes på 15-20 %  af mit areal på grund af jordbunden, det vil derfor få 
uoverskuelige økonomiske konsekvenser for mig.
 
Hvis ledningen kommer bør den graves 130 cm i jorden ellers er det meget farligt når vi gruber 
jorden. Ps i Tyskland graver man 140 cm i jorden.  
 
 
 
 
 
 



From:                                 Østfyns Dyrehospital
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 16:11:43 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

Hermed mine bemærkninger til Baltic Pipe,
 
Venlig hilsen Peder Pedersen, Skovgyden 15, 5800 Nyborg



Peder Pedersen, Skovgyden 15, 5800, Nyborg, tlf. 

20261950,  mail: oestdyr@vetnet.dk 

                                                                           10. april 2019 

 

Til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen 

Vedr. Baltic Pipe 

 

Jeg skriver fordi, jeg har været berørt af følgerne af gasledningen som blev gravet ned i efteråret 

1982, og bliver berørt af Baltic Pipe, som nu skal etableres.  Hvis det er meget vigtigt at der bliver 

etableret en gasledning til Polen, hvilket jeg ikke har forstand på, så er det, kun forsvarligt at lægge 

den gennem Lillebælt og Østersøen, og ikke på land, hvilket jeg hermed vil argumentere for. 

Hvis 10% af et års avl er overskud for landmanden før gasledning etableres, (for nogle mere, for 

andre mindre), vil dette overskud være væk ved udbyttenedgang efter nedgravning af gasledning. 

Udbyttenedgang som følge af nedgravning er let at kontrollere, fordi moderne mejetærskere er 

udstyret med elektronik som kan vise udbyttet kontinuerligt når man høster.  Man sammenholder 

udbyttet hvor gasledning er nedgravet med udbyttet ved siden af, i samme mark. 

Det vil derfor være på sin plads, hvis Energinet eller Miljøstyrelsen hvert år når marken med 

gasledning skal høstes, sender en mand ud som i samarbejde med landmanden indberetter 

resultatet til rette myndighed, så erstatning kan udregnes.  Dette kunne udføres hos enkelte større 

landbrug, og danne basis for erstatning hos mindre landbrug.  Erstatning skal derefter udbetales i 

ligeså mange år som der kan erkendes en udbyttenedgang, med en bagatelgrænse taget i 

betragtning.  Dette fordi jeg kender landbrug som stadigvæk kan måle mindre udbytte hvor 

gasledningen fra 1982 er nedgravet, og det er nu næsten 40 år efter.  Samme fejl skulle ikke gerne 

gentage sig. 

Enhver landmand ved, at jo mere lerholdig jorden er, jo større skade sker på jorden når man kører 

på den eller graver i den, især når jorden er våd, som i hele vinterperioden og i mange dage efter 

regnvejr. Lerjorden bliver sammenkørt og sammenæltet af tunge maskiner, til en 

uigennemtrængelig masse for planterødder og regnorme, og dermed ødelæggelse af jordstruktur 

og udbyttenedgang.  Det er derfor ikke muligt at nedgrave gasrør i vinterperioden eller på mange 

sommerdage efter regnvejr.  Viden om dette er sikkert ikke tilstede hos ikke landmænd. 

Hvis landmanden derfor skulle have en retfærdig erstatning for udbyttenedgang, vil hele projektet 

sikkert være dyrere at etablere på land end i vandet. 



Jeg ser ingen andre muligheder for udregning af erstatning, end ved at måler udbyttenedgangen 

år efter år, indtil man ikke længere kan måle en udbyttenedgang.  Alt andet vil ikke være 

retfærdigt. 

 

Venlig hilsen 

Peder Pedersen, Skovgyden 15, 5800 Nyborg 

 

 

 

 



From:                                 Peter Jacobsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 06:45:06 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Høringssvar

Vedhæftet hørringsvar.
 
Venlig hilsen
 
Peter Jacobsen









Bemærkninger til ”Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe”

og

Bemærkninger til ”Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe - Gastransmissionsledning med anlæg på 
eksisterende modtageterminal Nybro i Varde Kommune og en kompressorstation i Næstved Kommune”

Ørslev, den 12 april 2019. 

Dette høringssvar angår landbruget og omgivelser for Ørslevvej 53, 5592 Ejby Dalgård og det skrevet som et 
samlet svar til de 2 høring der pågår ang. ”Baltic Pipe” fra hhv. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Dette er 
skrevet af Peter Jacobsen i samarbejde med Peder Hansen Skovbovej 6, da jeg forpagter jordene fra 
Skovbovej 6, 5592 Ejby.

Denne 2. høringsfase om ”Baltic Pipe” har formodentligt overholdt lovgivning mht. tidsfrister men den 
mængde af dokumenter/antal sider der er lagt frem har ”lægmand” ikke en chance for at få alt undersøgt 
hele vejen rundt inden for den korte tidsramme. Dette har foranlediget et yderst hastigt arbejde med at 
belyse dette projekt og dermed kan vigtige oplysninger være overset. Det må indstilles at høringsperioden 
forlænges således ”lægmand” for mulighed for at undersøge ting – dette gøres for de fleste efter arbejde 
og derfor kan kontakt med relevante myndigheder eller rådgiver være langsomligt. 

Det undres at der stadig ikke fremsat en alternativ løsning som følger den nuværende gasledning fra 
Odense til Middelfart ved siden af motorvejen E20. Der argumenteres med at det skyldes udfordring med 
sikkerhedsafstand. Det kan selvfølgelig være relevant, men er denne sikkerhedsafstand problematik kun 
gældende for 1 lodsejer eller er det gældende for 10.000 lodsejere? Det er kritisable, at der ikke er en 
alternativ løsning fremlagt således at dette høringssvar kunne bidrage konstruktivt. Det virker meget 
usandsynligt at gasledningens tracé fra Egtved til Nyborg kun kan placeres på en måde. Energinet må have 
fravalgt, det ifølge Energinet næstbedste tracé-mulighed, og den mulighed burde offentligheden haft 
mulighed for at forholde sig til. 

Gasledningen er berammet til at være i drift til 2062, men iflg. https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-
klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik skal Danmark være uafhængigt af kul, 
olie og gas i 2050, så hvad skal der forventes som slutår? Iflg. business casen (https://energinet.dk/-
/media/390EBE8995E8491688DCE504DBC2C5B5.pdf?la=da&hash=2B5527B3BB58DE3F449C24008FFD506E
ED23F88B) er den økonomisk prognose så vidt vides gående til år 2062. Dette giver anledningen til at mene 
gasledningens funktion også ophører i den tidshorisont. Derfor syntes det at være på sin plads med en 
strategi for oprydning eller information om det modsatte nu. Og bliver den så fjernet eller bliver den 
liggende og forfalder? Hvordan ryddes der op? Disse spørgsmål syntes ikke besvaret i materialet omkring 
Baltic Pipe og den uklarhed der på baggrund heraf opstår om fremtidens muligheder for at kunne udvikle 
landbrugsbedriften er en mentalbyrde for de berørte lodsejere og det bør afklares i Baltic Pipe projektet, 
hvorledes gasledningens ”exit”-strategien er.

Det undres at ”Baltic Pipe” projektet kan gavne almenvældet så meget i ca. 40 år, at man midlertidigt vil 
ødelægge så meget uspoleret fynsk natur og dyreliv og endvidere risikere permanente skader på naturen 
som f.ek ved Odense Å og Natura2000 området Lillebælt. Det vurderes, at den i 1. høringsfase foreslåede 
alternativ tracé løsning som er at følge den eksisterende gasledning fra Odense til Middelfart kaldet ”E20-
korridoren” og dermed krydse Lillebælt ved Den Nye Lillebælts Bro (Her er passage over Lillebælt på ca. 
1150 m og dermed meget kortere alternativ over Lillebælt og endda ikke ved siden af Natura2000 område 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik
https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik


”Lillebælt”). Denne løsning vil også kunne følge ad med motorvejsudvidelse på E20 samt den ny jernbane. 
Dette alternative tracé er natur som i forvejen er belastet og en stor del af det skal inden for få år alligevel 
graves op til førnævnte projekter. Desuden vil denne alternative løsning give et meget kortere tracé fra 
Odense til Egtved.

Der en stor gevinst for naturen at lægge gasledningen ved ”E20-korridoren” hen over Fyn fra Odense til 
Middelfart. Her er naturen formet og forstyrret/ødelagt af diverse anlæg. Hvorimod høringsforslagets tracé 
fra før Odense og til Middelfart går igennem noget af det skønneste Fyn kan tilbyde af natur. Odense Å, 
Området i og omkring Frøbjerg Bavnehøj, Den fine kuperede og idylliske natur syd for Ørsbjerg og forbi 
Hjærup til Brænde Å, Tellerup og Ørslev Bjerge og herefter følger den kanten af Natura2000 området 
”Lillebælt”. Alt dette natur vil blive forstyrret eller måske helt eller delvis ødelagt – hvorimod det modsat i 
”E20-korridoren” kun vil gå ud over natur, som i forvejen er meget forstyrret eller menneskeskabt.

I ”BALTIC PIPE PROJEKT PÅ LAND MILJØKONSEKVENSRAPPORT” er Natura2000 området Lillebælt 
bearbejdet, men der syntes der at mangle vurdering af påvirkningen af Fønsvang Sø i anlægsfasen, da den 
ligger meget tæt på tracéet – se bilag 1. Søen har et meget rigt dyreliv med især fugle som f.eks havørn og 
klyde, i alt 184 arter – se bilag 2. Det kan frygtes, at fuglene vil kunne lide unødigt i anlægsfasen, hvis der 
ikke tages ekstra hensyn.

Anlægsfasen i ”Baltic pipe” vil lige meget hvordan man graver give naturen i og omkring tracéet en 
mavepuster og sporene vil tage lang tid at hele. Herudover vil den manglende beplantning vil jo give 
”huller” i hegn, skov som f.eks. ved Tellerup Bjerge og forstyrre det ellers uberørte Fyn. Med uberørt 
menes, at der ikke er større anlæg som motorvej, jernbane mm – Et anlæg af den størrelse som 
gasledningen ”Baltic Pipe” har, vil kunne danne præcedens hos politikkere og dermed muliggør en 
yderligere ødelæggelse af den fynske natur.

”Baltic Pipe” projektets påvirkning af landbrugsbedriften på Ørslevvej 53 samt Skovbovej 6, 5592 Ejby, vil 
være markant da gasledningen deler bedrifternes marker i 2 stykker eller flere stykker, samt placering af et 
stort ”arbejdsareal” på Skovbovej 6, i anlægsfasen på landbrugets mark med den klart bedst jordkvalitet. 
Det vil påvirke den økonomiske værdi af bedriften og indtægts muligheder på flere punkter - både på kort 
og langt sigt:

1. Et evt. salg af ejendommen vil være yderst forringet pga. de servitutter som bliver tinglyst på det 
største, men med helt klart bedste kvalitet af landbrugets jord. 

2. Ved bortforpagtning vil der skulle på beregnes et forpagtningsfradrag for de restriktioner 
forpagteren skal overholde.

3. Muligheden for etablering af nye dræn afskæres kraftigt/fjernes, da gasledning deler 
dræningsfeltet for markerne og dermed retten til at landbruget kan tilpasse marken de ændrede 
vilkår som klimaændringer giver. Gasledningens begrænsning af dræningsdybde vil fjerne mulighed 
optimalt 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. Det må på det kraftigste påpeges at krydsningen af 
Dalgårds marker vest for Ørslevvej vil gå igennem to dræns områder, som kræver meget 
vedligehold hvert år. 

4. 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.



5. Det arbejdsbælte der er ved gasledningen vil give katastrofale strukturskader og ændringer i 
bonitet på jorden. Det vil have effekt i mere end 20 år iflg. andre landmænd med gasledning i den 
størrelse. 

6. Samt den reparation af nuværende dræn vil ændre fald eller synke under niveau for linjen og 
dermed påføre landbruget yderligere omkostninger, da dette først viser sig efter en årerække.

7. ”Areal til oplagring og arbejdspladser” blev ved borgermødet i Middelfart fremlagt således, at 
muldlaget vil blive skraldet af for at bedre kunne placere rørene til lager. Der har ikke, inden 
høringsfristen, kunnet fremskaffes yderligere information om, hvordan det udlagte areal vil blive 
anvendt i anlægsfasen. Men det må formodes at arealet vil blive benytte af yderst tunge 
køretøjer/entreprenørmaskiner. Det areal vil være meget mere udsat for traktose og andre skader 
end arealet ved gasledningen nævnt i pkt. 5. Konsekvenserne vil derfor også være meget større. 
Det landbrugsareal tilhørende skovbovej 6 som Baltic pipe projekt gennemskære er 
”hovedmarken” med den bedste jordkvalitet, konsekvenserne ved gasledningens arbejdsareal er 
omfattende. Men en udvidelse af dette med et yderligere arbejdsareal – se bilag 3 – vil kunne have 
vidtrækkende konsekvenser for den samlede værdi af landbrugsbedriften på skovbovej 6 samt en 
formodet generelt ringere indtjeningsmulighed i forbindelse med bortforpagtning eller fremtidig 
landbrugsdrift. Det må understreges at prisen på forpagtningen er trukket op primært på grund af 
arealerne hvor pladsen skal ligge. Ødelægges jord boniteten her skal forpagtningsprisen sættes 
varigt ned.

8. Gasledningen er blevet flyttet men vil stadig kunne besværliggøre og fordyre mulighed for 
gyllesamarbejde via højtryks gylleledning, som er påtænkt at skulle være anlagt fra 
bedriftsbygninger på Ørslevvej 53 og til skel ved midten af skovbovej 6’s samlede mark areal. Det 
kan resultere en stor forringelse af Landbrugets udviklingsmulighed og indtægtsgrundlag.

9. Gener af eventuelle splejsebrønde til gasledningen kan ikke vurderes pga manglende kortgrundlag, 
men kan give yderligere gener i driften og en økonomisk udgift.

10. Anlægsfasen vil kunne give landbruget store gener af økonomisk karakter pga. ekstra behov for 
rådgivning mht. overholdelse af markplan, gødningsplan og lovgivning mm.

11. Gasledningen vil indskrænke dyrkningsrettet for energiafgrøder som f.eks poppel med et dybde 
gående rodnet. Det vil kunne resultere i et ringere indtægtsgrundlag for landbruget.

12. I anlægsfasen rådes det iflg. Baltic Pipe projekt materialet at lodsejere dokumentere gener i en 
slags logbog i forhold til evt. erstatning, detaljeringsgraden er ikke eksemplificeres og da lodsejer 
formodentlig ikke får erstattet pågået tid til udføring af logningsarbejde vil det være prisværdig 
med eksempler på logning af gener.

13. Jeg bor 20 km. fra Dalgård og kommer der max. en gang om ugen, da det er mine ansatte som 
primært arbejder i marken. Dvs. at tiden med dokumentation i anlægsfasen vil være omfattende, 
da jeg har lang transporttid. Yderligere er mine dage fyldt op, så denne rådgivnings del agtes at 
tilkøbes. Tidsforbruget kræves erstattet af Energinet.

14. Bevisbyrden i forhold til at påvise evt. udbyttetab syntes uklar i forhold til reference udbytte. 
Landbruget har ikke nogen statistik over udbyttet i området udlagt til gasledning/arbejdsområde og 
den skade arbejdsområdet vil påføre jordens bonitet vil formodentligt efter 10 år stadig kunne 
resultere i udbyttetab. Den evt. erstatning for en evt. permanent skade i jorden skal vurderes ud fra 
en reference og den vil ikke kunne fremvises af landbruget. Det vil formodentlig resultere i en ikke 
retvisende erstatning og dermed økonomisk tab til landbruget.

15. Anlægsfasen vil kunne give i belastning ved planlægning af den daglige drift, ekstra kørsel og 
ændrede markspor af vending på begge sider af udgravning, med stor sandsynlighed for overlap 
med kemi og gødning. Dermed yderlige negativ økonomisk påvirkning.



16. Anlægsfasen vil i jagtsæson forringe den økonomiske værdi af jagtrettigheder, da ca. 90% 
landbrugsarealet på Ørslevvej 53 ligger i tracéet eller indenfor 500 m.

17. Som lægmand syntes det usikkert om et udslip fra gasledningen vil kunne gå kemisk i forbindelse 
stoffer i jorden og danne en forurening. Vil en evt. mulig forurening bliver inddæmmet og fjernet af 
Energinet eller er det jordens ejer som har det økonomisk og praktiske ansvar/byrde?

18. Det har tidligere været undersøgt muligheden for råstofindvending på Dalgårds marker vest for 
Ørslevvej langs Wedellsborgskoven. Grundet samfundet store forbrug af grus, må det forventes at 
denne mulighed udnyttes på et tidspunkt i gasrøret levetid. Hvilke konsekvenser har dette? Hvor 
tæt på ledningen må der graves?

19. I anlægsfasen vil jeg miste adskillige ha. til udgravning og oplagsplads. Dette areal kan der ikke 
udbringes husdyrgødning på. Der for skal jeg ud og finde midlertidige udspredningsarealer længere 
væk fra Ørslevvej 53. Dette vil medføre øget udgift til transport, samt risiko for nedsættelse af 
dyreholdet på ejendommen, hvis arealerne ikke kan findes. Denne direkte udgift, samt tiden med 
at finde og oprette yderligere aftaler, kræver jeg erstatning for.

Samlet set vil det anbefales at en alternativ placering af gasledningen ”Baltic Pipe” vælges som f.eks. den 
før omtalte ”E20-korridor”. Omkostninger for naturen på Fyn vil være meget mindre og man vil bevare et 
uberørt Fyn natur til senere generationer. Gasledningens trace vil blive kortere og distancen ved krydsning 
af Lillebælt vil blive under 1/3-del af høringsforslaget. For landbruget på skovbovej 6, 5592 Ejby vil en 
bibeholdes af tracéet for gasledningen have en stor negativ effekt økonomisk på kort og langt sigt. Der vil 
være mange sideeffekter, som ikke bliver dækket af evt. kompensation. Driften af landbruget vil blive 
kompliceret og have forringet muligheder.

Venlig hilsen

Ejer af Dalgård.

Peter Jacobsen 

St. Købeskov 

Nymarksgyden 61

5474 Veflinge

St.kobeskov@live.dk

40338788



From:                                 piatryde.sandeman@wanadoo.fr
Sent:                                  Wed, 20 Mar 2019 13:28:27 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             re svar

jeg bor i st Elmue, St Elmuevej 9 , 

 og vil meget gerne have tilsendt hoeringssvar,
desuden  jeg vil meget gerne vide hvor compressorstationen eller hvad det nu hedder,  helt praesist skal ligge ved 
Feddet, 
for som jeg forstaar det bliver det  bliver min udsigt og 300 meter fra et hus jeg koebte sidste aar og har brugt de sidste 
maaneder paa at saette i stand uvidende om dette projekt.
Med venlig hilsen Pia Tryde Sandeman



From:                                 Poul Petersen
Sent:                                  Tue, 19 Feb 2019 14:54:02 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Marie Klit
Subject:                             høringssvar vedrt ledning på nørremarksvej 21 Tommerup

Høringssvar til BalticPipeline projektet.
Vi har følgende bemærkninger til den gasledning som er planlagt gennem vores jord.
Arealet som gasledningen skal gå igennem er et stykke landbrugsjord udlagt til undervisningsbrug for 
Vestfyns Efterskole.
For ca. 25 år siden fik efterskolen 3000 egetræer af Hedeselskabet. Træerne blev plantet af vores elever. I 
dag har vi en rigtig skov med 3000 egetræer som både vi og vores elever er meget glade for. Vi fortælle 
stolt eleverne at vi har givet samfundet natur . 
Nu sker der det at den planlagte ledning efter tegningen skal gå tværs igennem vores skov.
Vi forventer at der bliver genplantet skov med træer i samme højde som de nuværende.
Mvh.
Poul Petersen og Ruth Klit Poulsen
Nørremarksvej 24 . 5690 Tommerup tlf. 40922637



From:                                 Poul Petersen
Sent:                                  Wed, 27 Feb 2019 08:53:48 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             SV: høringssvar vedrt ledning på nørremarksvej 21 Tommerup

Tilføjelse til mit høringsvar:
Vi ønsker naturligvis at ledningen bliver ført nord om vores skov, som begrundet i stor artikel i Fyns 
Stiftstidende i dag de. 27. februar 2019 under Fyns siden. Hvis det ikke er muligt så en placering så skoven 
ikke bliver delt midtover- dvs. at ledningen bliver placeret i en af enderne  og der så bliver genplantet skov i 
samme højde så vi igen får en sammenhængende skov.
Mvh. Poul Petersen. Nørremarksvej 24 Tommerup.
 
Fra: MKV-BalticPipe [mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk] 
Sendt: 21. februar 2019 16:43
Til: Poul Petersen
Emne: SV: høringssvar vedrt ledning på nørremarksvej 21 Tommerup
 
Miljøstyrelsen kvitterer hermed for høringssvar afgivet i forbindelse med den offentlige høring over 
miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe.
 
Høringssvarene vil blive behandlet af den rette myndighed umiddelbart efter høringsfristens udløb og der 
vil blive udarbejdet en samlet redegørelse over svarene, som offentliggøres sammen med de endelige 
afgørelser.
 
Konkrete, uopsættelige spørgsmål til projektet eller høringsmaterialet kan rettes til mig på e-mail 
damoe@mst.dk.
 
Med venlig hilsen
Dana Østergaard
 
Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s 
databeskyttelsesforordning. Miljøstyrelsens persondatapolitik finder du her: 
http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/
 
 
 

Fra: Poul Petersen <poul@vestfynsefterskole.dk> 
Sendt: 19. februar 2019 14:54
Til: MKV-BalticPipe <MKV_BalticPipe@mst.dk>
Cc: Marie Klit <marie@vestfynsefterskole.dk>
Emne: høringssvar vedrt ledning på nørremarksvej 21 Tommerup
 
Høringssvar til BalticPipeline projektet.
Vi har følgende bemærkninger til den gasledning som er planlagt gennem vores jord.
Arealet som gasledningen skal gå igennem er et stykke landbrugsjord udlagt til undervisningsbrug for 
Vestfyns Efterskole.

mailto:damoe@mst.dk
http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/


For ca. 25 år siden fik efterskolen 3000 egetræer af Hedeselskabet. Træerne blev plantet af vores elever. I 
dag har vi en rigtig skov med 3000 egetræer som både vi og vores elever er meget glade for. Vi fortælle 
stolt eleverne at vi har givet samfundet natur . 
Nu sker der det at den planlagte ledning efter tegningen skal gå tværs igennem vores skov.
Vi forventer at der bliver genplantet skov med træer i samme højde som de nuværende.
Mvh.
Poul Petersen og Ruth Klit Poulsen
Nørremarksvej 24 . 5690 Tommerup tlf. 40922637



From:                                 Preben og Anne Marie
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 20:35:56 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringsvar til Baltic Pipe Projektet

 
Efter at have fulgt processen vedr. Baltic Pipe, herunder et informationsmøde d. 14/3 på Hotel Comwell i 
Middelfart, der i virkligheden var meget lidt
Informativt, bl.a. var de fleste svar på spørgsmål fra salen, at det kunne ikke lade sig gøre og den 
landsbrugsfaglige organisation Seges efterlyste materiale
vedr. nedgravning af gasledningen på landbrugsjord, som de var blevet lovet før mødet. 
 
Det mest informative var opfordringen til indsende høringssvar.
 
Dette høringssvar vedrører krydsningen af Lillebælt.
Jeg har forståelse for at det er vanskeligt og har læst alle jeres rapporter  vedr. miljøhensyn og tekniske 
ting  men jeg er målløs over at man absolut skal i
land på Fynssiden ved Skrillinge Strand og dermed ødelægger forretningen for en erhvervsfisker der har 
drevet fiskeri på netop dette sted i mange år.
 
En underboring under Lillebælt fra Stenderup og til Føns Odde for eksempel, må da være at foretrække 
med alle de risici i selv lister op vedr. metoder der
eventuelt kan bringes i spil til projektet. Det kan undre at man på nuværende tidspunkt opererer med flere 
løsningsmodeller og ikke har lagt sig fast på
hvilken metode der skal anvendes.
 
Der er brugt 4 ( fire ) linier på side 60 i rapporten på at fastslå at underboring er undersøgt og for dyr. Det 
er en vurdering som jeg godt kunne tænke mig
meget grundigere uddybet i rapporten der er på 346 sider.
 
Gasledningen skal ifølge jeres eget materiale underbores i Faxe Bugt så det må også være en mulighed i 
Lillebælt. Hvis det er en dyrere løsning må Polen
og EU betale mere, for jeg synes det er rigeligt at det danske samfund skal betale 12 milliarder for at blive 
gravet op fra vest til øst mod et ganske lille 
overskud på kontoen efter 30 år, hvis jeres egne beregninger holder.
 
Venlig hilsen
Preben Nielsen
Fænøsund Park 5 1th.
5500 Middelfart



From:                                 s-p@dlgmail.dk
Sent:                                  Tue, 2 Apr 2019 14:11:35 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             [SUSPECTED SPAM] "Baltic Pipe"

  Vedr.matr.61a Slots-Bjergby, 4200 Slagelse.

  Der ligger to sivbrønde tæt på hvor gasledningen skal gå, vil det  
berøre at der bliver fugtigt henover ledningen.

  Der ligger et el-kabel ned til vandværket, skal det flyttes. Der  
ligger også en stor hovedvandledning som også vil
  berøre gasledningen, hvordan vil man krydse den.

  Med venlig hilsen
  Preben Sørensen
  Havremarksvej 2, Slots-Bjergby
  4200 Slagelse.



From:                                 Tina
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 12:28:22 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Mørkholtvej 20, 6092 Sdr. Stenderup

1. Jeg gør hermed indsigelse mod transport af tung trafik på Mørkholtvej. Jeg er ejer af nr. 20 på Mørkholtvej. Dette hus 
er opført i 2006, men på en sokkel fra 1875. Jeg er yderst betænkelig ved hvad tung trafik kan have konsekvenser på 
min ejendom.

2. Jeg ved at stranden vil være lukket fra Maj 2020, men vil min mulighed for at komme via Røde-hus til Stenderup 
Strand også være blokeret samtidigt? Dette vil jeg finde uacceptabelt da jeg så er nødsaget til at køre helt til Sdr. 
Stenderup og tilbage til Røde-hus.

Mvh
Richardt Lindenberg Madsen
Mørkholtvej 20
6092 Sdr. Stenderup

Sendt fra min iPhone



From:                                 Sesilie Munk Stenderup
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 19:02:47 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Cc:                                      Marie-Louise Uglebjerg Hansen;Birgitte Bruntse
Subject:                             Baltic Pipe - vedr. matr.nr. 14e Skrillinge

Idet jeg henviser til nedenstående, fremsendes herved høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Sesilie Munk Stenderup, Advokat
Telefon 63 13 44 55 (direkte)

Hunderupvej 71, 5230 Odense M 
Lysholt Allé 10, 7100 Vejle
Havnegade 39, 1058 København K (repr.)
Telefon 63 13 44 44
CVR-nr. 19 08 50 82
www.kielberg.com

Denne mail er fortrolig og alene bestemt til den anførte adressat. Er mailen fremsendt ved 
en fejl, bedes De venligst returnere mailen uden at åbne evt. vedhæftede filer. På forhånd 
tak.  
This e-mail is confidential and only intended for the above stated addressee. If you receive 
this mail by mistake, please return it, without opening  any attached files. Thank you.

 

Start på videresendt besked:

Fra: Hans Vognsen Christensen <hvc@energinet.dk>
Dato: 12. april 2019 kl. 20.57.16 CEST
Til: Sesilie Munk Stenderup <SSJ@kielberg.com>
Cc: Sif Zimmermann <SZI@energinet.dk>
Emne: Vedr.: VS: Baltic Pipe - referat fra møde d. 12. marts vedr. matr.nr. 14e 
Skrillinge By, Kauslunde

http://www.kielberg.com/
mailto:hvc@energinet.dk
mailto:SSJ@kielberg.com
mailto:SZI@energinet.dk


Hej Sesilie

Du kan indtil den 12. april 2019 sende et høringssvar til de to styrelser på følgende 
mail-adresser (mærk gerne beskeden med 'Baltic Pipe':

Miljøstyrelsen:    MKV_BalticPipe@mst.dk.

Erhvervsstyrelsen:    LPD_BalticPipe@erst.dk

Mvh.  
Hans Vognsen Christensen 
Sendt fra min iPhone

Den 12. apr. 2019 kl. 17.42 skrev Sesilie Munk Stenderup <SSJ@kielberg.com>:

På vegne min klient, Jacob Nørgaard samt under henvisning til nedenstående 
skal jeg herved vende tilbage.
 
Jeg har forgæves forsøgt at kontakte dig telefonisk for at få oplysning om, hvortil 
ovenstående skulle fremsendes. Må jeg venligst bede dig have ulejlighed med at 
videresende nærværende til rette modtager, såfremt det ikke er dig. 
 
Som det muligvis allerede er dig bekendt, så har min klients grund været i 
familiens eje i fire genrationer. Arealet har været anvendt til og er det til 
stadighed, som udflugtsmål. Arealet står naturskønt og uspoleret, og er indrettet 
med bålsted og beplantet med frugttræer og bærbuske, ligesom det anvendes 
som base for fisketure og sejllads. Der er tale om en naturperle, som både min 
klient og hans familie værdsætter stort. 
 
Den overvejende del af anlægsarbejdet er foretaget at min klient i samarbejde 
med hans nu afdøde far, John Nørgaard. Stedet har derfor, udover en betydelig 
brugsværdi, også en stor affektionsværdi for min klient. 
 
Henset til ovenstående har det betydelige personlige konsekvenser for min 
klient, at lade arealet spolere ved midlertidig ekspropriation. Dette særligt 
henset til, at det må forventes at medføre et betydeligt indgreb og ødelæggelse 
af den nu naturlige vegetation. 
 
På baggrund af ovenstående skal jeg på vegne af min klient gøre indsigelse imod 
den planlagte midlertidige ekspropriation. Jeg skal samtidigt gøre opmærksom 
på, at der er ubeplantede områder på begge sider af min klients areal, som vil 
være langt nemmere at reetablere og mindre generende for grundejer. Også af 
den grund synes det mere oplagt, at lade hele ekspropriationen foretage der. 
 
Lad mig høre fra dig. 
 
                                             
Med venlig hilsen 

mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
mailto:LPD_BalticPipe@erst.dk
mailto:SSJ@kielberg.com


Sesilie Munk Stenderup, Advokat
Telefon 63 13 44 55 (direkte)

<image003.jpg>
Hunderupvej 71, 5230 Odense M 
Telefon 63 13 44 44
CVR-nr. 19 08 50 82
www.kielberg.com 
Øvrige kontorer: 
Strandvangen 1, 5300 Kerteminde
Gl. Torv 2, 5800 Nyborg
Lysholt Allé 10, 7100 Vejle
Havnegade 39, 1058 København K (repr.)

Kielberg Advokaters persondatapolitik kan læses på vores hjemmeside eller her.
Denne mail er fortrolig og alene bestemt til den anførte adressat. Er 
mailen fremsendt ved en fejl, bedes De venligst returnere mailen uden at 
åbne evt. vedhæftede filer. På forhånd tak.  This e-mail is confidential and 
only intended for the above stated addressee. If you receive this mail by 
mistake, please return it, without opening  any attached files. Thank you
 

Fra: Jacob Nørgaard <morfar.dkk@gmail.com> 
Sendt: 11. april 2019 22:30
Til: Sesilie Munk Stenderup <SSJ@kielberg.com>
Emne: Fwd: Baltic Pipe - referat fra møde d. 12. marts vedr. matr.nr. 14e 
Skrillinge By, Kauslunde
 
 

Start på videresendt besked:
 
Fra: Hans Vognsen Christensen <hvc@energinet.dk>
Emne: Baltic Pipe - referat fra møde d. 12. marts 
vedr. matr.nr. 14e Skrillinge By, Kauslunde
Dato: 27. marts 2019 kl. 11.05.36 CET
Til: "'morfar.dkk@gmail.com'" <morfar.dkk@gmail.com>
Cc: Andreas Gjendal <age@energinet.dk>
 
Kære Jacob
 
Tak for mødet den  12. marts 2019 vedr. din ejendom matr.nr. 14e 
Skrillinge By, Kauslunde.
 
Jeg har bemærket, at du både deltog i borgermøde i Odense og i 
Middelfart, hvorfor jeg ikke noterer noget om baggrunden for 
projektet. Miljøministeriet og Erhvervsstyrelsen gennemfører i 
perioden 15. februar til 12. april en 2. offentlige høringsperiode 
vedr. Baltic Pipe.
 
Som oplyst på mødet sker ret til at etablere 
gastransmissionsanlægget ved ekspropriation herunder også ret til 

http://www.kielberg.com/
https://kielberg.com/wp-content/uploads/2019/01/Privatlivspolitik.pdf
mailto:morfar.dkk@gmail.com
mailto:SSJ@kielberg.com
mailto:hvc@energinet.dk
mailto:morfar.dkk@gmail.com
mailto:morfar.dkk@gmail.com
mailto:age@energinet.dk


at anvende arealer midlertidigt til anlægsarbejderne. Energinet 
forventer, at ekspropriationskommissionen gennemfører en 
besigtigelsesforretning i efteråret 2019 og en ekspropriation 
gennemføres inden 1. maj 2020.
 
Som oplyst på mødet forventer Energinet, at der er behov for at 
anvende en del af ejendommen som arbejdsareal til 
gennemførelse af krydsning af Lillebælt. Arealet ønskes benyttes til 
midlertidig opstilling af et træk/spil til brug for trække gasledning 
på tværs af Lillebælt. Strækningen over Lillebælt er ca. 4 km. Det er 
derfor et større træk/spil, som skal opsættes på ejendommen, 
hvilket vil betyde, at der er behov for at støbe fundament samt lave 
spunsvæg, inden trækket/spillet kan opsættes.
 
Energinet forventer på nuværende tidspunkt, at anlægsperioden 
ved Lillebælt-krydsningen vil være maj-oktober 2020. Selve 
trækningen af røret forventes at ske i august/september. Det vil 
tage ca. 1 uge. Herefter skal arealet retableres. I kan derfor ikke 
forvente at kunne bruge arealet i den periode.
 
Jeg har på mødet noteret, at din far har etableret beplantning ud 
mod stien, som I ønsker retableret – gerne med de samme træer, 
som er beplantet eller som minimum samme udstrækning og højde 
på beplantning. Endvidere står der et større træ på ejendommen, I 
ønsker bevaret. Du foreslog, om vi evt. kunne fjerne træerne med 
rode og stille dem i depot, indtil arealet skulle retableres i 
efteråret. Jeg kan ikke garantere, at det vil ske, men jeg vil give 
ønsket og oplysningerne videre til vores anlægsteam, som har 
ansvaret for gennemførelse af anlægsarbejderne samt retablering 
af arbejdsarealerne.
Forinden anlægsarbejderne igangsættes, vil Energinets 
tilsynsførende indbyde dig til møde, hvor I sammen gennemgår, 
hvad der skal ske på ejendommen og drøfte ønsker og løsninger i 
forhold til fx beplantning og retablering af arealet. Tilsynsførende 
vil være din kontakt under selve anlægsarbejderne samt i 
forbindelse med retablering og tilbagelevering af arealet. I 
forbindelse med tilbagelevering af arealet udfyldes en 
tilfredshedserklæring.
 
Gastransmissionsanlægget forventes anlagt på naboejendommen. 
På din ejendom vil der dog blive lyst en servitut til sikring af 
gasrøret, idet servitutten generelt indeholder et servitutareal på 
2x5 meter samt en sikkerhedszone på 2x20 meter. Afstanden 
måles fra midt af gasrøret. Din ejendom vil derfor primært blive 
berørt af sikkerhedszonen. Indenfor sikkerhedszone vil det ikke 
være tilladt at opføre bebyggelse til ophold af mennesker samt 
foretage terrænændringer, som kan medføre, at jorden omkring 
gasledningen kan blive ustabil. Jeg har bemærket, at din ejendom 
allerede ligger inden for strandbeskyttelseszonen, hvor der fx 
allerede er restriktioner i forhold til opførelse af ny bebyggelse.



 
Nedenfor er vist en foreløbig linjeføring samt foreløbig 
udstrækning af arbejdsareal, som er vist med skravering. Det kan 
ændres i det endelige design. Endvidere har jeg markeret den 
beplantning, vi drøftede
 

 
 
Nedenfor er illustreret rørinstallationen på Jylland-siden og 
trækket på Fyn-siden.
 
<image004.jpg>
 
Såfremt du har bemærkninger eller spørgsmål til ovenstående, er 
du velkommen til at kontakte mig.
 
Venlig hilsen 

Hans Vognsen Christensen 
Seniorkonsulent 
Arealer og Rettigheder 
+4523338842 
hvc@energinet.dk 

mailto:hvc@energinet.dk


Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
+4570102244 
www.energinet.dk 

 

https://energinet.dk/


From:                                 Signe Schmidt Rasmussen
Sent:                                  Mon, 15 Apr 2019 18:39:30 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar
Importance:                     Normal

Høringssvar vedr. kompressorstationen beliggende ved Tågeskov:
 
Høringssvar fra: 
Signe og Martin Rasmussen, Tågeskov by 4, 4733 Tappernøje
Dato: 10. april 2019
 
Vi fremsender hermed vores høringssvar i anledning af høringen af opførelsen af Baltic Pipes 
kompressorstation beliggende ved Tågeskov.
Følgende punkter vækker bekymring hos os, som beboere tæt på kompressorstationen:
 

1. BEREDSKAB 
Ved ulykker (gaseksplosion el. lign) vil udrykningstiden være omkring 20 min.. Derved vil 
sikkerheden, for ansatte såvel som beboere, omkring kompressorstationen være væsentlig 
udfordret.

 
2. TRAFIK

Vejene omkring området hvor kompressorstationen skal ligge, er langt fra tilstrækkelige, i forhold 
til den ekstra arbejdstrafik der måtte være under anlæggelsen af kompressorstationen.
Især Tågeskovvej er i forvejen en belastet vej. På denne vej færdes til daglig mange børn (bla børn 
fra Tågeskov by, Tågeskovvej og fra opholdsstedet Skovbogård fra tågeskov Overdrev).

 
Med Venlig Hilsen
Martin og Signe
 



From:                                 Taina Kuhna
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 15:39:23 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Cc:                                      Niels Raarup Christensen;Vera Madsen;Ole Askehave;Kim 
Michelsson;Mattias Häggman
Subject:                             FW: Höringssvar Miljövurdering af Baltic Pipe - Sibelco Nordic A/S

Hej Dana
Sibelco Nordic A/S vill uppmärksamma att risken för havsbottensänkning I närheten av 
fällesområden ej tagits med I rapporten. Med en båt av samma kapacitet Sibelco har idag kommer 
havsbottensänkningen vara 10 m, men med en båt med större kapacitet kommer sänkningen vara ca 
15 m.
Påverkan på verksamheten inom fällesområden har berörts, men då som en mindre påverkan där 
arbetet i fällesområdena behöver avbrytas under några dagar. Vi vill se att påverkan för 
verksamheter inom fällesområden tas upp i ett 50-års perspektiv.  Vi vill föreslå en utredning om 
dragning av ledningen väster om fällesområden526-IA och 526-JA, se skiss i bilagan, för att minimera 
påverkan för för både Natura 2000 skyddade områden samt sandsugningsverksamhet. 
 
Med vänlig hälsning
Taina Kuhna
 
Taina Kuhna
Sustainability Manager Sweden and Denmark
Sustainability Lead Europe North
 

 
Sibelco 
Svedudden 1, 566 92 Habo
Sweden
T:  +46 (0)36 49 866
E:   taina.kuhna@sibelco.com
W:  www.sibelco.com
 
 

From: Taina Kuhna 
Sent: den 12 april 2019 15:33
To: MKV_BalticPipe@mst.dk
Cc: Niels Raarup Christensen <Niels.Christensen@sibelco.com>; Vera Madsen 
(Vera.Madsen@sibelco.com) <Vera.Madsen@sibelco.com>; Mattias Häggman 
(Mattias.Haggman@sibelco.com) <Mattias.Haggman@sibelco.com>; Ole Askehave 
(ole@askehave.dk) <ole@askehave.dk>; Kim Michelsson (Kim.Michelsson@sibelco.com) 
<Kim.Michelsson@sibelco.com>
Subject: Höringssvar Miljövurdering af Baltic Pipe - Sibelco Nordic A/S
 
Hej
Här kommer Sibelco Nordic A/S synpunkter på miljövurdering inför dragning av gasledningen Baltic 
Pipe, se bilaga.
 
Med vänlig hälsning

mailto:taina.kuhna@sibelco.com
http://www.sibelco.com/


Taina Kuhna
 
Taina Kuhna
Sustainability Manager Sweden and Denmark
Sustainability Lead Europe North
 

T:  +46 (0)36 49 866
E:   taina.kuhna@sibelco.com
W:  www.sibelco.com
 

This e-mail (including any attachments) is confidential and may contain proprietary , commercially sensitive or legally privileged 
information. You must not use, disclose, or act on the email unless you are the intended direct recipient. If you receive this email in 
error, please immediately notify the sender and delete it from your system. No confidentiality or privilege is waived or lost by any 
error in transmission. Any views expressed in this email are those of the individual sender, except where the sender has authority to 
expressly state them to be the views of SCR-Sibelco NV and/or any of the affiliates of Sibelco ( together “ the Sibelco Group”). 

mailto:taina.kuhna@sibelco.com
http://www.sibelco.com/






From:                                 Charlotte Nielsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 07:00:38 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Dana Marilena Østergaard;atv@ens.dk
Subject:                             Miljøvurderingen af Baltic Pipe projektet - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen

Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelses svar på høring af myndigheder og interessenter 
i forbindelse med miljøvurdering af Baltic Pipe projektet,
 
Skulle der være spørgsmål eller bemærkninger til fremsendte svar, er I naturligvis velkomne til at rette 
henvendelse til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.
 
 
Venlig hilsen
 
 
Charlotte Nielsen
Specialist, civilingeniør
 
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
 
Knapholm 7
2730 Herlev
 
Hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/sis
 
 

 
 
 
 

http://sundhedsstyrelsen.dk/sis






From:                                 Carsten Sloth Møller
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 11:37:31 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             "Baltic Pipe" Slagelse Kommunes høringssvar

Att.: Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen
 
Hermed fremsender Slagelse Kommune sit høringssvar til Baltic Pipe projektet.
 
 
 

Venlig hilsen

Carsten Sloth Møller

Planlægger, Cand. Scient.
 
 

Center for Miljø Plan og Teknik
Plan
Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

Direkte telefon : 58 57 47 68
 

EAN : 5798007391850

 

 

http://www.slagelse.dk/
https://www.facebook.com/SlagelseKommune
https://www.linkedin.com/company/slagelse-kommune
https://www.slagelse.dk/givetpraj


 

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

”Baltic Pipe” 

 

 

Sendt pr. mail til: MKV_BalticPipe@mst.dk. 

 

 

 

 

Plan 

Rådhuspladsen 11 

4200 Slagelse 

 

Tlf.: 58 57 36 00 

 

plan@slagelse.dk 

www.slagelse.dk 

Slagelse Kommunes bemærkninger til høringsmaterialet 

vedr. Baltic Pipe projektet 

 

 

Slagelse Kommune har modtaget materialet i forbindelse med Baltic Pipe 

projektet i høring med frist for fremsendelse af høringssvar den 12. april 

2019. 

 

Materialet omfatter Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe - Gastransmis-

sionsledning med anlæg på eksisterende modtageterminal Nybro i Varde 

Kommune og en kompressorstation i Næstved Kommune og tilhørende miljø-

vurdering, miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe projektet med tilhørende 

baggrundsrapporter herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000, 

udkast til etableringstilladelse. 

 

Der er samtidig foretaget en høring af habitat- og artskonsekvensvurderin-

gen for Baltic Pipe projektet jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens regler om 

samordning af vurderinger. 

 

Slagelse Kommune har gennemgået materialet og har følgende bemærknin-

ger: 

 

Vandforsyning, grundvand og jordforurening 

 Det ser ud som om, at Baltic Pipe passerer forholdsvist tæt forbi bo-

ringerne til SK Vand A/S-Forlev kildeplads og i særdeleshed borin-

gerne til Bjergby Mark Vandværk. Der gøres opmærksom på, at 

grundvandssænkning nærmere end 300 meter fra en vandværksbo-

ring kræver tilladelse, jf. vandforsyningslovens § 26. Det vil være op-

timalt, hvis en grundvandssænkning i nærheden af vandværksborin-

ger kan undgås. 

 

 I landsplandirektivet, side 38, er det angivet, at der skal være mid-

lertidig arbejdsplads på matr. nr. 12r, Landsgrav, Slagelse jorder. En 

af SK Vands boringer ligger i hjørnet af denne matrikel (på lille selv-

stændig matrikel; se figur). 

9. april 2019 

 

Sagsid.: 330-2017-50396 

 

Kontaktperson: 

Carsten Sloth Møller 

Dir.tlf.: 58574768 

 

EAN nr.: 5798007391850 
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Her må Slagelse Kommune henstille, at man er ekstra påpasselige 

med spild og holder størst mulig afstand til boringen. 

 

 En del projektområdet ligger i område med særlig drikke vandsinte-

resse (OSD). Hvis der findes et V1, V2 kortlagt område efter jordfor-

ureningsloven (LBK nr. 282 af 27. marts 2017) inden for projektom-

rådet skal Slagelse Kommune ansøges om en § 8 tilladelse jf. jordfor-

ureningsloven. Nogle projektmatrikler ligger i Kommunens område-

klassificering af letter forurenet jord. Før evt. bortskaffelse og hånd-

tering af jord derfra skal dette anmeldes til Kommunen i henhold til 

jordflytnings bekendtgørelse. Hvis der under jordarbejder konstateres 

uforudset forurening i jord, skal Kommunen straks kontaktes jf. § 71 

i jordforureningsloven. 

 

Miljøvurderingen af landsplandirektivet 

 Det fremgår af miljøvurderingen til landsplandirektivet, at der bliver 

foretaget afværgeforanstaltninger i forbindelse med evt. gennem-

gravninger af beskyttet natur. I ansøgningerne om dispensation, skal 

Slagelse Kommune modtage konkrete løsninger der afværger, ek-

sempelvis dræning af vandhuller i forbindelse med anlægs- og drifts-

fasen. 

 

 Det fremgår ikke af miljøvurderingen, at anlægsarbejdet kan påvirke 

§ 3 beskyttede områder, selvom anlægsarbejdet ikke berører det be-

skyttede område direkte. Hvis gravningen af traceet, går tæt på en 
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eng/mose/sø, kan der ske en dræning hvilket betyder, at gravningen 

kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. 

 

 

 Slagelse Kommune, gør opmærksom på, at ledningen bør etableres 

med ryttere i områder der er udpeget som lavbundsarealer. Der skal 

være mulighed for at arealerne kan genoprettes med naturlig høj 

vandstand. 

 

 

Bilag IV arter 

 I forbindelse med anlægsfasen af projektet, bør der etableres padde-

hegn, når traceet går tæt på vandhuller uanset om der er registreret 

bilag IV arter eller ej. Der kan være andre paddearter som bliver be-

rørt af projektet. 

 

Vandløb/dræn 

 Der arbejdes på en vandsynsprotokol sammen med Energinet og de 

øvrige berørte kommuner. Vandsynsprotokollen skal regulere de for-

hold der gælder for vandløb og dræn i forbindelse med projektet. Her 

vil fremgå hvorvidt krydsning af de enkelte vandløb skal ske ved sty-

ret underboring eller gennemgravning. 

 Af hensyn til beskyttelse af grundvand bør krydsning af vandløb ske 

med etablering af foring/membran. 

 For at undgå kraftig vandføring langs gasledningen bør der etableres 

impermeable jordlag på udvalgte steder hvor det er nødvendigt. 

 

Krydsning af vej 

 Der arbejdes på en vejsynsprotokol sammen med Energinet og de 

øvrige berørte kommuner. Vejsynsprotokollen skal regulere de for-

hold der gælder for krydsning af veje. Det forventes, at Korsør Lan-

devej, Skælskør Landevej og Bildsøvej skal krydses ved styret under-

boring (Landevej 150, 259 og 277). Det samme må forventes at 

gælde for Vestmotorvejen, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Carsten Sloth Møller 

Planlægger, Cand. Scient. 

  

  



From:                                 Anne-Line Møller Sutcliffe
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:17:32 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Hanne Larsen;Merete Lind Mikkelsen;Dorte Veien Christiansen
Subject:                             Slots- og Kulturstyrelsens høringssvar til miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe

Att. Rette vedkommende
 
Hermed fremsendes Slots- og Kulturstyrelsens høringssvar til miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe med 
sidste frist 12. april 2019.
 
 
 
Venlig hilsen
 
 
Anne-Line Møller Sutcliffe
arkitekt planlægger
Arkitektur, Plan, Verdensarv, Center for Kulturarv
 
Slots- og Kulturstyrelsen
Agency for Culture and Palaces
Fejøgade 1, 2.sal
DK-4800 Nykøbing F.
 
T +45 33 95 42 00
M +45 33 74 55 30
alms@slks.dk | slks.dk
 

 

mailto:alms@slks.dk










BILAG 5
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi i Roholte Gamle Skole knytter sig i det ydre til bygningens udførelse i en regionalt 
forankret, nationalromantisk fortolkning af Roholte Kirke. Hertil kommer skolefløjens store vinduer og planløsningen 
med forgang, klasseværelser, den tilstødende længe med lærerbolig og separat indgang, der afspejler de samtidige 
statslige krav til landskoler. 

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Roholte Gamle Skole knytter sig i det ydre til skolebygningens symmetriske opbygning 
og dens respektindgydende og traditionsmættede formsprog. Hertil kommer den enetages længe mod øst, der i højde, 
udsmykning og materialevalg underordner sig skolefløjen. 
I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de højloftede klasselokaler og forgangen, hvor de udsmykkede lofter, 
de bevarede klinkegulve samt de fremhævede murstik giver skolefløjen et for samtidens landskoler særegent og 
farverigt præg.  

Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til skolens formsprog, der mimer kirken og dens centrale beliggenhed i 
umiddelbar nærhed af Roholte Kirke. Hertil kommer skolens særegne formsprog, der knytter sig til konstruktionen i 
grundmur af rød tegl og kalksten, det teglhængte heltag, de ældre vinduer og døre samt alle ældre detaljer, herunder 
kamtakker, blændinger, granittrapper og den generelle, ældre materialeholdning.
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede plan med klasseværelser langs den gennemgående 
fordelingsgang, førstesalens sognerådslokale, lærerbolig samt den tilknyttede førstelærerbolig i den øst-vendte længe. 
Hertil kommer alle ældre overflader og detaljer, herunder kakkelgulv, plankegulve, dekorerede lofter, trapper, 
fyldingsdøre samt den generelle, ældre materialeholdning.
                      

               
Vindbyholtvej 36 over for kirken T-krydset                           Den tidligere skoles lighed og samspil med kirken
                                                                         



        Den tidligere skole i front og lærerboligen ses i baggrunden med hvide vægge.

       Bygningens centrale placering ved T-krydset



Slots- og Kulturstyrelsen
Afdeling Nykøbing Falster

Fejøgade 1
4800 Nykøbing Falster
Telefon 33 95 42 00

post@slks.dk
www.slks.dk

 
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17

2100 København Ø

28. marts 2019
Jour.nr.: 19/02518-7

Slots- og Kulturstyrelsens høringssvar til landsplandirektiv for Baltic Pipe

Kære Annette Klysner 

Slots og Kulturstyrelsen har følgende bemærkninger til høring af landsplandirektiv for Baltic Pipe, ny 
gastransmissionsledning. Frist for bemærkninger til Erhvervsstyrelsen er den 12. april 2019. 
Styrelsen har bemærkninger til beskyttede jord- og stendiger, kul-turarvsarealer, arkæologiske 
lokaliteter, beskyttede fortidsminder og fredede bygninger. 
Slots-og Kulturstyrelsen står til rådighed for en videre dialog og bidrager gerne til at finde løsninger 
om de enkelte beskyttede og fredede temaer, i den videre proces om anlæggelse af Baltic Pipe. 

Jord- og stendiger
Arealreservationen for Baltic Pipe kommer i berøring med 4641 diger/digestrækninger på i alt 280 
kilometer. Dette er alene de diger, der indgår i den vejledende registrering af beskyttede diger. Hertil 
kommer uregistrerede diger – hovedsagelig stendiger, diger på offentligt ejede arealer og arealer 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Digerne er beskyttet jf. museumslovens §29a. Såfremt Baltic Pipe projektet forudsætter at 
gennembryde digerne i forbindelse med udgravningsarbejde, skal der søges dispensation hertil ved de 
respektive kommuner. Disse dispensationer bør gives på vilkår af at digerne reetableres efter 
anlægsarbejdets afslutning, hvor det er muligt. Ved permanente anlæg over jorden skal der søges 
dispensation til permanent fjernelse af digerne.

Der kan kun gives dispensation til fjernelsen ved så væsentlige samfundsmæssige interesser, at de i 
den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, beskyttelsen skal sikre. Se kortbilag 1-
4 for de samlede digestrækninger.

Kulturarvsarealer og arkæologiske fund og lokaliteter
Arealreservationen til Baltic Pipe kommer i berøring med 298 kendte arkæologiske fund og 
lokaliteter samt 8 kulturarvsarealer. Dette er dog udelukkende de kulturarvs-arealer, arkæologiske 
fund og lokaliteter, der er kendte og registreret i statens centrale database. 



Side 2

Hertil kommer fund og lokaliteter, der ikke er kendte og registrerede inden for Baltic Pipe arealet. 
Erfaring fra lignende projekter viser, at der med stor sandsynlighed forekommer hidtil ukendte 
arkæologiske fund og lokaliteter af forskellige væsentlighed, inden for det pågældende areal. 
Ydermere er der risiko for, at forekomster af arkæologiske lokaliteter beliggende uden for Baltic Pipe 
arealet kan strække sig ind på arealet, da disse arkæologiske lokaliteters udbredelse ikke er afgrænset.

Fortidsminder og arkæologiske fund er beskyttet jf. museumslovens kap. 8 som skal sikre kulturarven 
i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejde. Er det ikke muligt at sikre 
fortidsminderne, skal der jf. museumsloven foretages en arkæologisk undersøgelse. Udgiften til den 
arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Se vedlagte 
kortbilag 1-4. 

Beskyttede fortidsminder 
Slots- og Kulturstyrelsen har screenet arealet og fundet, at der er registeret 55 beskyttede 
fortidsminder jf. museumslovens §§ 29 e og 29 f. Der er 41 af de beskyttede fortidsminder som bliver 
berørt direkte af anlægsarbejdet. I forbindelse med 14 af de beskyttede fortidsminder kommer 
anlægsarbejdet til at ligge inden for fortidsmindets 100 meter beskyttelseslinje jf. 
naturbeskyttelseslovens § 18.

Museumslovens §§ 29 e og 29 f foreskriver, at der ikke må ske ændring i tilstanden af 
fortidsminderne og inden for en afstand af 2 meter fra fortidsminderne. Der gives i særlige tilfælde 
dispensation til ændring af de beskyttede fortidsminder. 

Beskyttede fortidsminder har en 100 meter beskyttelseslinje jf. naturbeskyttelsesloven § 18. Loven 
forvaltes af kommunerne, og Slots- og Kulturstyrelsen er klageberettiget i henhold til kommunernes 
afgørelser.

Retningslinjer i afgørelser om ændringer inden for beskyttelseslinjen er restriktive, og der gives kun 
dispensation i særlige tilfælde. Naturbeskyttelseslovens § 18 har som delformål at sikre de 
arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særligt mange kulturhistoriske 
levn i områderne tæt ved beskyttede fortidsminder. Arkæologiske levn er omfattet af reglerne i 
museumslovens kap. 8 om bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. 

Fredede bygninger. 
Inden for arealreservationen er der to fredede bygninger på samme ejendom med adressen 
Vindbyholtvej 36 A-36 B, 4640 Fakse. Ejendommen er fredet i 2013 og fredningen omfatter Roholte 
Gamle Skole, der er opført i 1907 består af en toetages skolefløj og en enetages længe med 
lærerbolig. Skolens nære beliggenhed til kirken og dens klare arkitektoniske referencer til kirken, gør 
den til et pejlemærke i Roholte. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil gøre opmærksom på at en velbevaret landsbystruktur som dette 
bestående af kirke, kirkegård, forsamlingshus, ældre skolebygning samt gårde, der ikke er udflyttet til 
det åbne land, udgør et markant og egnskarakteristisk kulturmiljø som bør bevares.



Side 3

Se bilag 5 for yderligere information om de to fredede bygninger.

Fremgangsmåde for ansøgninger vedrørende fredede bygninger fremgår af dette link:
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/

Yderligere information om fredede bygninger findes via dette link:
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/

På de vedlagte kortbilag ses de lag, der er angivet i signaturforklaringen herunder, hvert lag kan 
tændes og skjules til venstre i skærmbilledet, når kortet åbnes. Slots- og Kulturstyrelsen eftersender 
gerne detaljerede kort.

Signaturer på kortbilag 1-4, BP Sjælland, BP Fyn, BP Østjylland og BP Vestjylland
Arkæologiske lokaliteter i randen af arealreservationen
Arkæologiske lokaliteter inden for arealreservationen
Kulturarvsarealer 
Fredede fortidsminder
100 meter beskyttelseszone for fredede fortidsminder

Venlig hilsen

Slots- og 
Kulturstyrelsen
Agency for Culture and Palaces
Fejøgade 1,  2. sal
4800 Nykøbing F

T +45 3395 4200

Merete Lind Mikkelsen
Enhedschef
Center for Kulturarv
Fredede bygninger

M  33 73 33 01
mlm@slks.dk | slks.dk

Dorte Veien Christiansen
Enhedschef
Center for Kulturarv
Fortidsminder

M +45 3374 5219
dvc@slks.dk | slks.dk

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/bygningsarbejder-paa-fredede-bygninger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/
mailto:mlm@slks.dk
mailto:dvc@slks.dk


From:                                 Steen Juhl
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 00:12:59 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar
Importance:                     Normal

Hermed sender jeg mit høringssvar til miljøpåvirkningerne fra Baltic Pipe projektet som vedhæftet 
fil.
 
Med venlig hilsen
Steen Juhl
Gl. Moshusevej 4
6092 Sdr. Stenderup



Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø

Bemærkning til Miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe

Gasledningen Baltic Pipe er planlagt til at krydse min ejendom på Gl. Moshusevej 4, 6092 Sdr. Stenderup og 
en stor del af mine arealer bliver påvirket af det. Der er flere ting der bekymrer mig.

Struktur skader på landbrugsjorden

Jordtypen er JB 7 lerjord og kørsel med meget tunge køretøjer kan forårsage uoprettelig skade i de dybere 
jordlag. Pakning af de øvre jordlag forsvinder over tid, men ikke i de dybere jordlag. Jeg forventer at 
udbyttetabet på markene bliver stort i de første år efter nedgravningen og at det herefter bliver mindre, 
men aldrig helt forsvinder. 

Jeg forventer naturligvis at en strukturskade erstatning kommer til at dække mit faktiske udbyttetab i de 
kommende år og også ud over en 10 års periode, men for mig er de lige så vigtigt at strukturskaderne 
minimeres så meget som muligt.

Kørsel i marken bør kun foregå under tørre forhold og hvis ikke det kan lade sig gøre så ønsker jeg at der 
ligges køreplader ud. Hvor der skal køres flere gange i samme spor bør der ligges køreplader ud under alle 
omstændigheder, da gentagne overkørsler forværrer strukturskaderne voldsomt. Løsningen på dette er 
ikke at sprede kørslerne ud over et større areal, men køreplader.

Kørsel i marken bør naturligvis minimeres ved at mest muligt kørsel foretages på vejnettet uanset om 
transport afstandene og tiden herved bliver længere. 

Gravearbejdet bør udføres omhyggeligt således at muldlaget og råjorden ikke blandes.

Der står i rapporten at strukturskaderne udbedres ved grubning, men det er kun en delvis løsning ved tørre 
forhold da grubning af våd jord forværrer skaden.

Dræn

For mig at se er den planlagte dybde på rørledningen for lille. En meter jord oven på ledningen vil ikke 
tillade hovedparten af mine nyere dræn at passere gasledningen. Som det fremgår af mine drænkort vil det 
være meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at genskabe drænenes effekt ved at lave afskærende 
drænledninger. Vand kan ikke løbe opad. Derudover vil jeg så også være afskåret fra at ligge nye dræn, hvis 
de ikke kan gå tilstrækkeligt dybt. Ny dræning kan sagtens blive nødvendigt for at håndtere fremtiden 
øgede nedbørsmængder. 

Gasledningen SKAL som minimum graves så langt ned at mine dræn kan passere i den dybde de ligger i nu.



Arbejdet med rørlægningen bør udføres så jorden ikke synker omkring rørledning så drænene ikke slår en 
bue ned over rørledningen. 

Drænene på min jord består af ”nyere” drænledninger i ler og plast, men også gamle systemer måske 100 
år gamle. Disse gamle ledninger er små lerrør der er håndgravede og ligger ikke så dybt som de nyere og 
der er mange af dem. Alle disse ledninger kan samle vand og give våde pletter i marken, så derfor skal de 
alle lokaliseres og forbindes igen. 

Hvis der skal grubbes for at afhjælpe struktur skader er det desuden vigtigt at disse ledninger ikke rives 
over, da det så vil gøre ligeså meget skade som gavn. 

Garantiperioden på dræn på 10 år er ikke nok. Jeg ved fra andres erfaringer at der kan opstå problemer 
med drænene omkring nedgravede ledninger selv efter 10 år. 

Jeg skal gøre opmærksom på at der gennem årene udført meget drænarbejde, både reparation og 
forbedringer der ikke er tilføjet de officielle drænkort. Desuden er det foromtalte gamle systemer heller 
ikke kortlagt, så det vil kræve stor opmærksomhed fra entreprenørerne at få alle dræn lokaliseret.

Der står i rapporten at drænene skal fungere på samme måde som før anlægsarbejdet, men det vil blive 
meget vanskeligt og det er også hvad jeg hører fra tidligere projekter. Det bliver en kæmpe opgave.

Tilsammen

Både dårlige dræn og strukturskader i jorden forringer planternes rodudvikling og dermed udbyttet. Dårlige 
dræn giver desuden problemer med rettidigheden i markarbejdet, samt besvær og fastkørsler og dermed 
yderligere strukturskader. Strukturskaderne fra anlægsarbejdet er forhåbentlig begrænset til området tæt 
omkring rørgraven og adgangsveje dertil, men dårlig dræn kan påvirke store arealer der grænser op til, så 
jeg mener bestemt ikke at man kan betragte den landbrugsmæssige påvirkning som uvæsentlig.

Påvirkningen på mine afgrøder og marker efter nedgravningen af gasledningen er væsentlig, da det kan få 
en betydelig effekt på min driftsøkonomi i mange år fremover.

Efter endt brug

Hvad skal der ske med gasledningen efter endt brug? Jeg har hørt at dens levetid er omkring 30 år.

Uanset om dens levetid er 30, 50 eller 150 år, så vil den er endt brug forfalde og kollapse. Det vil igen give 
strukturskader og ødelagte dræn. Hvordan håndteres dette ? Opgravning ? Så skal vi igennem hele møllen 
en gang til med omkostninger og erstatninger. Det bliver nok ikke mit problem, men mine efterkommere.

Er der taget hensyn til dette i den økonomiske beregning på ledningen ? Er der sat penge af til det ? 



From:                                 Steffen Christensen
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 21:52:15 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Steffen Christensen
Subject:                             Baltic Pipe

Til rette vedkommende.

Hermed mine betragtninger vedrørende linieføring/miljøpåvirkninger ved etablering af baltic Pipe.

Jeg bor på Skovstrupvej 46, 5690 Tommerup.

1.

Grambovej er en for lille og smal vej til tung trafik! - der er afsat areal til røropbevaring ved vejen, og vejen kan ikke 
klare tung trafik! Mælkebilen laver stor skade i forvejen til sammenligning.

2. 
Skoven langs Grambovej er opholdsted/ynglested for rovfuglen Rød Glente - denne er fredet og beskyttet incl. 
Yngleområder - fuglen er sky og vil blive bortskræmt af aktivitet og trafik.

3. 
Der er etableret vandhul i skoven tæt på vejen og dette er ynglested for frøer og tudser - som jo desværre ikke kender 
færdselsregler og trafikforhold. Øget trafik vil betyde væsentlig flere døde padder i sommerperioden.

4. 
Linieføringen krydser mosehullerne ved Skovstrupvej/Kivsmosevej. Disse er levesteder og ynglesteder for skruptudse, 
frø og vandsalamander. Desuden opholder der sig nattergal i mosen i sommerperioden. Hvis planlagte linieføren 
gennemføres vil disse levesteder blive ødelagt! Når disse dyrearter er fredede må deres levesteder/ynglesteder fredes!

Jeg foreslår at linieføringen rykkes længere mod syd - da dette vil have færre natur/miljømæssige belastninger - også for 
beboerne på Grambovej/Skovstrupvej, da pipelinen er planlagt meget tæt på bopæl.

Af hensyn til dyr og mennesker skal arbejdet med etableringen KUN foregå i dagtimerne mellem 07 og 17!

Venlig hilsen

Steffen Christensen
Skovstrupvej 46
5690 Tommerup



From:                                 Steffen Hougaard
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 21:08:05 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Miljø - Baltic Pipe

Til Miljøstyrelsen

Så vidt jeg kan se af det materiale, jeg har haft adgang til, er miljøkonsekvenserne undervurderede.

Vi lever i en tid, hvor vi skal holde op med at bruge fossil energi. Polen og andre lande må omstille sig. Derfor bør denne gasledning være overflødig. Jeg håber 
inderligt, at den bliver droppet.

Med venlig hilsen

Steffen Hougaard



From:                                 Steffen Olsen-Kludt
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 07:02:14 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      :
Subject:                             Baltic Pipe - foreløbige høringsbemærkninger vedr. Raadegaard og Taageskovgaard 
Godser

Idet jeg henviser til ovennævnte anlægsprojekt, skal jeg oplyse, at jeg repræsenterer Svedberga Lantbruks 
AB, der ejer Raadegaard og Taageskovgaard godser (hhv. Tågeskovvej 31 og Tågeskovvej 18, Tappernøje) 
med tilhørende bygninger, jorder og skove. Selskabet Svedberga Lantbruks AB ejes af min bror, Morten 
Olsen-Kludt og undertegnede.
 
Min klient bliver i særlig grad berørt at projektet både for så vidt angår linjeføringen, og hvad angår 
kompressorstationen. Vi er imidlertid indstillet på en nær og tillidsskabende dialog med bygherren for at 
opnå de bedste resultater i samarbejdet.
 
Derfor vil dette høringssvar være begrænset i første omgang, idet vi naturligvis forbeholder os yderligere 
bemærkninger sagen vedrørende. Et punkt, der er vigtigt, er, at linjeføringen tilpasses i videst muligt 
omfang efter drøftelse mellem os og bygherren, ligesom beplantning omkring kompressorstationen m.v. 
bør passe ind i naturen, idet plantninger/træerne ikke bør være unaturlige for området.
 
Vi skal samtidig hermed anmode om aktindsigt i alle høringssvar, der relaterer sig til Næstved og Faxe 
Kommunes områder.
 
Som ovenfor nævnt forbeholdes yderligere bemærkninger undervejs.
 
 
Med venlig hilsen
 
Steffen Olsen-Kludt
Advokat (H)
Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt
Lyngby Port
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 35550225
Telefax: 35550226
Email: sok@kludt.dk
Web: kludt.dk

 
 

mailto:sok@kludt.dk


From:                                 Svend Aage Vestergaard
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 21:24:35 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe
Importance:                     Normal

Hermed fremsendes høringssvar vedrørende Baltic Pipe. 
 
Med venlig hilsen Svend Aage Vestergaard
 
Bindekildevej 80, Brændekilde
5250 Odense SV
Tlf: 25242121



Høringssvar vedrørende placering af Baltic Pipe 
Mit navn er Svend Aage Vestergaard og jeg ejer ejendommen beliggende på Bindekildevej 80, Brændekilde, 

5250 Odense SV. Ejendommen er bestående af 50 årskøer og et jordtilliggende på ca. 25 ha. Dertil er en del 

jord forpagtet. Vi er på ejendommen i gang med et generationsskifte, hvor det er planen at min datter skal 

overtage ejendommen og bygge en ny kostald. Vi havde i august 2018 møde med miljøkonsulent Max 

Jakobsen, for at få undersøgt miljøforholdene i området med henblik på at finde ud af, om projektet var 

muligt. I den forbindelse talte vi om, hvor den nye stald skulle ligge. Placeringen som vi blev enige om, er 

vist på nedenstående kort, billede 1.  

 

Billede 1, Placering af ny kostald på Bindekildevej 80 

Som det kan ses på billedet, ligger der i forvejen en gasledning på ejendommen. Samtidig går en 

højspændingsmast på tværs. Den orange linje markerer en telegrafledning som også krydser jordstykket. På 

tegningen holdes en afstand på 13 meter til højspændingsmasten. Vi ved ikke, hvad afstandskravet fra 

højspændingsmast til staldbygning er, men hvis den er mere end 13 meter, er problemet blot større.  

Men ud fra de tegninger vi har på stalden, og afstandskravene til gasledning og vej, ville projektet lige 

kunne være på vores egen jord. Det skal i denne forbindelse nævnes, at vi kun ejer jorden som er markeret 

med rødt på billede 2.  

Som det kan ses på billede 2, ejer vi ikke andet jord tæt 

på ejendommen, som ville egne sig til at bygge en 

stald. Der skal i byggeriet tages højde for logistik, vand 

og el.  

I efteråret kom Søren Peschardt fra energinet forbi for 

at fortælle om projektet. Han viste et kort med 

placeringen af gasledningen svarende til den der er 

indtegnet på billede 1. Vi var meget utilfredse med 

denne placering, da det ville forhindre 

generationsskiftet på vores ejendom, da vi ikke 
Billede 2, Den røde markering angiver ejet jord. De blå 
felter er forpagtninger 



umiddelbart kan placere stalden et andet sted. Vores ønsker om placeringen blev noteret ned på kortet, og 

vi var sikre på, at der ville blive taget højde for disse.  

Den 19. marts gik der pludselig en mand rundt på vores jord for at måle op. Vi havde intet hørt om 

opmålingerne eller hørt om, at vores ønske om en anden placering ikke var blevet godkendt. Vi talte med 

manden der målte op, som gav os et kort. Dette kort kan ses på billede 3. Det viste sig, at gasledningen 

stadig lå, så den vil forhindre et byggeri på vores jord. Vi forsøgte i de efterfølgende dage at få svar på, 

hvorfor ledningen ikke var flyttet. Den 21. marts lykkedes det at få fat i Hans Vognsen Christensen. Vi 

forklarede vores situation men fik bare at vide, at vi kunne sende et høringssvar og at han mente, at der var 

taget hensyn til det der kunne tages hensyn til. Hans Vognsen Christensen fortalte, at afstandskravet fra 

byggeri til gasledning er 66 meter.  

 

Bi1llede 3, Kortet som blev udleveret af personen som foretog opmåling på matriklen 19. marts 2019.  

På nuværende tidspunkt står vi i en situation, hvor vi er frustrerede over, at vores nært forestående 

generationsskifte bliver besværet af gasledningen. Hvis der ikke kan bygges en ny stald på ejendommen, 

kan der ikke være kvæg på den, da den eksisterende stald er en bindestald, som ikke er lovlig efter 2027. 

Min datter kan derfor ikke fremtidssikre sig på ejendommen. Vi har i mellemtiden talt med en nabo om evt. 

at købe et stykke jord af ham. Han er ikke afvisende overfor muligheden, hvis vi kan blive enige om en pris. 

Derfor har vi et ønske om, at gasledningen enten flyttes, så vi kan etablere stalden der hvor vi ønsker, eller 

at vi kan få en kompensation som gør det muligt at investere i jord til etablering af den nye stald. Det 

jordstykke vi muligvis kan købe, kan ses på billede 4.  



 

Billede 4, Mulig investering i jordstykke 

Vi kan naturligvis se fordele i at bygge på den modsatte side af ejendommen, men det vil kræve en 

yderligere investering, som vi ikke havde forventet. Vi ser frem til at høre fra jer.  

Med venlig hilsen Svend Aage Vestergaard 

 

 



From:                                 bankesoeren@gmail.com
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 20:14:18 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Holmegårdsvej 5 Matr. 6a 5500 Middelfart

 
 
Jeg kan se, at der for mit vedkommende er blevet indtegnet et stort område på arealet, som 
arbejdsområde.
Det vil være alt ødelæggende for den videre drift af jorden, som anvendes til planteforsøg. 
Vil anmode om at dette bælte max bliver 12 meter ind i marken og der anvendes køreplader. 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Søren Banke
Gl. Landevej 92
5500 Middelfart
bankesoeren@gmail.com
Mobil: 24453944
 

mailto:bankesoeren@gmail.com


From:                                 søren Frandsen
Sent:                                  Tue, 9 Apr 2019 15:03:28 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             baltic-pipe

-- 
Med venlig hilsen
søren frandsen
20423836



Hørings-svar baltic-pipe
Lad os starte med beliggenheden af kompressorstationen, som det vil være den største 
miljøkatastrofe at anlægge i så naturskønt og sårbart område, som er særdeles bevaringsværdig, 
og som derfor burde være fredet, og hvor der de senere år har været ørne der overvinter. Der er 
ingen tvivl om at hele området og miljøet vil blive voldsomt belastet, ikke alene under opførelsen 
men i alt fremtid fra en sådan station. 

Endvidere vil den ligge klods op af en motorvej og 500m til en hovedvej, 100 m til Tågeskovby 

2 km til Everdrup by.

Hvis uheldet skulle ske vil 2 hovedfærdselsåre blive blokeret samt Tågeskovby.

Vi er stadig mange der husker d. 26/9- 1964 kl 9,36 hvor gasværket i Valby eksploderede med et 
minimum af gas i beholderen, da det var under afvikling, men alligevel fik det konsekvenser flere 
km derfra.

Der findes en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Urland, som blandt andet påpeger 
kompressorstationens voldsomme størrelse, og at det forekommer usandsynligt, at der skulle kunne 
findes et område stort nok til at rumme en kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke 
landskabsinteresserne.

Men Urland-rapporten finder frem til fire bedre egnede placeringer end Everdrup/E47-placeringen. 
Det sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer på god afstand af landsbyer og 
bebyggelser og med størst mulig hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative interesser.

For de tre dernæst rimelige alternativer, hvor Everdrup-placeringen er i blandt, bemærker rapporten 
at en kompressorstation i de nævnte områder formentlig vil medføre større påvirkninger af 
nærmiljøet omkring de nærmeste naboer.

Voldsomme konsekvenser

Baltic Pipe er Danmarks hidtil største naturgasprojekt og den nye kompressorstation bliver 
voldsomt stor. Et industrianlæg på hele 188 parcelhusgrunde i omfang. Og den kommer til at støje 
24/7 hele året rundt, idet den skal hæve trykket i gasledningen fra cirka 50 til 120 bar.

Projektets eneste formål er at skabe et provenu for Energinet. Det er ikke rimeligt at trække folk 
gennem en lang VVM-proces, ekspropriation med mere. 

retsgrundlaget for gasledningen på dansk jord  er ikke i almenvellets interesse, hvorfor projektet 
burde være afvist

Argumenter for projektet var at hjælpe polen med at gå over til vedvarende energi, og hvad sker der         
Polen har lige vedtaget at de ikke vil have vindmøller opført på land, af hensyn til deres natur, men i 
stedet har valgt at opføre atomkraftværker. Så den indtjening Energinet forventer at få over 30 år er 
lige så urealistisk, som  projekt Amagerbakke.



 Statens Energinet er ude af kontrol
»Den uformelle karakter og begrænsede gennemsigtighed af den nuværende regulering svækker 
legitimiteten af Energinet.dk’s aktiviteter.«

Det lyder tørt, men tag ikke fejl: Ovenstående er det tætteste, statsligt betalte konsulenter kommer 
på en gennemgribende kritik af et af landets offentlige selskaber, Energinet. Citaterne er taget fra en 
rapport, som tre konsulentfirmaer i 2016 samarbejdede med Energistyrelsen, Energiministeriet og 
Finansministeriet om. Den borer fingeren dybt ned i en række områder, hvor det halter med 
kontrollen med Energinet, som selskabet hedder i dag.

Det gælder ikke blot den økonomiske overvågning af virksomheden, som har en omsætning på ca. 
fem milliarder kr. årligt. Der mangler helt grundlæggende kontrol med, at Energinet handler i 
samfundets interesse, konstaterede konsulenterne og Energistyrelsen. Andre lande, herunder Norge, 
har desuden meget bedre lovgivning og regulering af virksomheder med ansvar for energisystemet.

Med sådan en klar konklusion skulle man tro, at politikerne satte sig ved arbejdsbordet og 
strammede gevaldigt op på kontrollen, og at de samtidig integrerede statens eget energiselskab i 
planerne for at udbygge både forsyningssikkerhed og sikre den grønne omstilling i Danmark. Der er 
trods alt tale om 1.300 medarbejdere, som med en gennemsnitlig årsløn på 700.000 kr. forvalter el- 
og gasinfrastruktur for 31 mia. kr.

På papiret lød det også flot, da et bredt politisk flertal sidste år indgik en aftale, der skulle øge 
»transparens om Energinets forretninger og investeringer« og styrke løsninger, »der på den korte og 
lange bane kan sikre en effektiv indpasning af vedvarende energi og grøn omstilling«. Desværre 
indeholder aftalen ikke et ord om, hvordan det skal ske – kun øget opsyn med de priser, vi betaler 
for at sende strøm og gas gennem Energinets infrastruktur.

Det har vist sig helt utilstrækkeligt. Energinet er lige nu ved at foretage to af det offentlige 
Danmarks mest kritiserede investeringer. Den ene er i en 800-1.000 km lang gasledning, Baltic 
Pipe, som skal transportere norsk naturgas til Polen fra Nordsøen, tværs gennem Danmark og videre 
gennem Østersøen. Det danske bidrag lyder på 6,3 mia. kr., der bliver investeret i tryg forvisning 
om, at Polen vil mere end betale milliarderne tilbage gennem prisen for transport af gassen.

Den anden rædselsinvestering er 11 mia. kr. i Viking Link, et 770 km langt jævnstrømskabel 
mellem Jylland og England. Det bygger hovedsageligt på, at strømproducenterne vil betale for at 
bruge kablet, fordi de kan sælge deres el dyrere i England. Men prognoserne blev skudt ned i 
Ingeniøren i sidste uge.

Fælles for de to milliardinvesteringer er, at de ikke bidrager til den grønne omstilling. Det kan ikke 
dokumenteres, at de sparer atmosfæren for så meget som et eneste gram CO2. De øger ikke engang 
forsyningssikkerheden, som takket være først og fremmest Energinet selv i forvejen er tårnhøj 
herhjemme.

Der har heller ikke været nogen politisk debat, for formelt skal kun energiministeren nikke til at 
bruge 17 mia. kr. af de danske forbrugeres penge på den måde. Energinet har ganske vist et såkaldt 



interessentforum, men der er udelukkende tale om en snakkeklub uden nogen form for formel magt, 
som ikke engang kan få indsigt i forretningsplanerne bag milliardinvesteringerne.

Det største problem er faktisk ikke, at investeringerne ser tvivlsomme ud. Det er derimod, at vi 
kunne have brugt pengene til meget vigtigere formål, som ovenikøbet er mere økonomisk attraktive. 
Igen og igen har forskere for døve øren påpeget, at vi med investeringer i varmepumper, i første 
omgang til fjernvarmen, ikke blot ville få en bedre udnyttelse af vores grønne energi. 
Samfundsøkonomisk giver det også langt bedre mening, selv hvis de optimistiske forretningsplaner 
bag Viking Link holder

Polen får 70 % af sin gas fra Rusland den kan de bruge til at udfase med.

Hele dette projekt har ingen gang på dansk Jord men skal ligge i havet om prisen så bliver højre er 
polens problem.

Mvh 

Søren Frandsen

Lundhøjvej 13 

Everdrup

4733 tappernøje



Derfor skal Danmark ikke fastholde polen i at bruge fossile brændstoffer. 



From:                                 Søren Hindbo
Sent:                                  Thu, 4 Apr 2019 19:31:27 +0000
To:                                      LPD_BalticPipe@erst.dk;MKV-BalticPipe
Cc:                                      Fensbjerg;Maria Frederiksen;dorte.j@hotmail.dk
Subject:                             Indsigelse Baltic Pipe

Til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen
Vedlagt indsigelse mod placering af ventilstation ved Gl. Ålbovej, 6092 Sdr. Stenderup.
 
Med venlig hilsen
Mogens V. Christensen & Dorte S. Jacobsen
Gl Ålbovej 3

Søren Hindbo
Næstformand Sdr. Stenderup Menighedsråd

 



Til:

Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

Samt

Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 

Sdr. Stenderup den 4. april 2019

HØRINGSSVAR VEDR. BALTIC PIPE
Menighedsrådet i Sdr. Stenderup samt beboerne på Gl. Ålbovej 3 gør hermed indsigelse 

mod placering af en ventilstation hvor Baltic Pipe passerer Gl. Ålbovej.

I projektbeskrivelsen er ventilen placeret kun ca. 65m fra Gl. Ålbovej 3. 

Det er ikke acceptabelt for beboerne her og heller ikke for Sdr. Stenderup Menighedsråd.

Vi henstiller derfor til, at ventilen placeres et andet sted hvor gasledningen passerer en vej 

men hvor der ikke er boliger inden for 200m afstand,

Med venlig hilsen

Sdr. Stenderup Menighedsråd
Kirkealle 1
6092 Sdr. Stenderup
Att. Søren Hindbo (næstformand)

Samt

Mogens V. Christensen & Dorte S. Jacobsen
Gl Ålbovej 3
6092 Sønder Stenderup



From:                                 Hanne og Søren Stenskrog
Sent:                                  Wed, 10 Apr 2019 19:06:17 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

Bemærkninger vedr. Baltic Pipe projekt:
 
Vi vil gøre opmærksom på, at gasledningen vil blive placeret lige over et kommende 
byggeri af stuehus. Vi har flere gange tilkendegivet dette, men har på intet tidspunkt 
fået en bekræftelse på, at I tager det seriøst. Vil det sige, at vi godt kan bygge et hus 
oven på gasledningen, når den er gravet i? Forventer et svar pr tlf. 40601787.
 
Vi vil også gøre opmærksom på, at både markerne som gasledningen er planlagt at 
skulle graves i er voldsomt stenrige, og der vil derfor efterfølgende være store 
omkostninger ved at få dem samlet væk i mange år frem.
 
Vi er også vidende om, at udbyttetab vil som minimum være over en 10 årig 
periode, da vi har erfaring fra blot, når vi graver dræn i markerne.
 
Vi har en råstofudvindingstilladelse til ler, hvor Strøjer Tegl skal købe det. Hvad gør 
vi der? Der er også blevet gjort opmærksomt på dette ved det møde, der blev 
afholdt på Ellemosevej 1, 5620 Glamsbjerg  ved Christian og Søren Stenskrog. Her 
har vi heller intet hørt!
 
Venligst bekræft modtagelse af denne mail.
 
Med venlig hilsen
Søren Stenskrog
Moselundvej 1
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Tlf. 40601787
Mail: elmegaard@stenskrog.net



From:                                 info@atm-consult.dk
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 06:50:58 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Vedr høringssvar baltic pipe, skovstrupvej 42

Vedr høringssvar til baltic pipe.

Jeg bor på adressen skovstrupvej 42, 5690 tommerup.
Vi ønsker inden for få år at bygge nyt stuehus på "bagsiden" af 
ejendommen, med udsigt over marker mv.
Oplyst fra Assens kommune skulle den nye gasledning ikke være et 
problem, men er blevet usikker efter jeg har hørt om den store 
"byggelinje". Det nye stuehus kommer nok til at ligge ca 10m fra skel, 
matrikel 21b som jeg er indehaver af. I princippet vil jeg gerne have 
muligheden for frit at kunne bebygge på hele min grund for en sikkerheds 
skyld. Men jeg vedhæfter scan som viser den indtil videre planlagte 
beliggenhed. Jeg kan ikke se noget til problem i at gasledningen føres 
længere mod syd, væk fra min grund. Så vil i også slippe for at grave 
igennem den mose som ligger syd vest for min grund. Jeg håber meget at 
dette bliver taget seriøst.

Jeg vedhæfter også korrespondance med assens kommune.

Jeg hører gerne nærmere hustigst muligt!
Vh Søren Wester Sørensen
Skovstrupvej 42
5690 Tommerup
27 24 76 10







Vedr. BalticPipe - v. Skovstrupvej 42, Tommerup  

Bygningsmyndigheden <byg@assens.dk>  
 

 

 til mig  

 
 

Hej Søren, 

  

I forlængelse af vores snak den anden dag, har jeg modtaget lidt mere information fra vores Miljø og Natur 

afdeling. 

  
Nyeste afgrænsede projektområde er klippet ind nedenfor. Ejendommen ligger således lige uden for 

projektområdet.  

  

Du kan selv tilgå kortmateriale på: 

https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=54da6bc2233d40048c97ac07d2f52d41  

  

For yderligere info henvises der til EnergiNet, Anni Berndsen – tlf. 30 92 30 67 / aeb@energinet.dk.  

 

Venlig hilsen 

 Morten S. V. Andersen 

Byggesagsbehandler 

 By, Land og Kultur 

Assens Rådhus 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

  

Team tlf.     6474 7519 

Dir. tlf.         6474 7237 



From:                                 Thomas Garth-Grüner
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 07:20:16 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;'LPD_BalticPipe@erst.dk'
Subject:                             Baltic Pipe

 
Hermed fremsendes Høringssvar til Baltic Pipe fra Sparresholm Gods.
 
 
Dette høringssvar vedrører udelukkende Elkablet der skal lægges/føres fra Haslev til Everdrup, da det er 
den eneste del af projektet der berører Sparresholm Gods. 
 
Der er tidligere i høringsfase 1 fremsendt kommentarer, som stadig har relevans. Herunder uddybes of 
suppleres disse.
 
 
Der skal lægges Elkabler på tværs af vores Sparresholm Gods, bogstaveligt talt! Fremføringen følger 
umiddelbart ingen naturlige afgrænsninger eller ledelinjer hvilket vi henstiller til bliver ændret. Det 
vedrører i alt en strækning på ca. 3 km. på tværs af marker, remiser levende hegn mm. Dette er en stor 
indgriben i ejendommen og vi har derfor nedenstående kommentarer.
 

-          Vi kræver at Elkabler nedlægges på Gæsteprincip, det er kun rimeligt. Der verserer pt. en sag i 
retten hvor resultatet må være retningsgivende for hvilket princip der skal følges.
 

-          Kabler bør løbe langs skel og markkanter og ikke lige på tværs af marker, grundet efterfølgende 
ujævnt terræn (buler eller huller), store strukturskader og fremtidige problemer med dræn. 
Ledningen kan fint ligge i vejkanten af Hestehavevej og længere sydpå i vejkanten af 
Sparresholmvej.

 
-          Der rejses krav om erstatning for jagtlejeindtægter såvel fremtidige samt i etableringsperioden, 

nedgang i huslejeindtægter i etableringsperioden og evt. fremover, nedgang i herlighedsværdig 
f.eks. fældning af beplantninger som tager mange år om at blive store igen. Bemærk at 
Sparresholm er en ”Herligheds ejendom” og drift af landbruget er kun en del af indtægtsgrundlaget 
derfor er det ikke nok kun at beregne afgrøde erstatning.
 

-          Der har siden ca. 2011 været planlagt vindmøller i det område som kablet skal krydse. Koordinater 
og link til kort m.m. er tilsendt Cerius og kan findes på Næstveds kommunes hjemmeside hvor VVM 
og lokalplan m.m. ligger tilgængelig. Alle fordyrende udgifter eller gener Baltic Pipe må påføre 
vindmølle projektet kræves erstattet fuldt ud. Vindmølle projektet kræver udover plads til møller 
og deres fundamenter også plads til kabelnedlæggelse for tilslutning, serviceveje til møllerne og 
endvidere skal hver mølle have et mindre arbejdsareal udlagt. Vindmølle projektet skal respekteres 
og al gene og yderligere omkostninger der påføres dette skal erstattes fuldt ud.

 
-          Det er oplyst at der formentlig nedlægges Fibernet, dette skal komme de berørte udlejningshuse 

og Sparresholm Gods til gavn til at opnå hurtig internet. Det følger også strategien om ud bredning 
af Fibernet til alle jf. SEASNVE.

 



-          Vi kræver der holdes god afstand (mere end 15 meter, til bebyggelser som ligger i tracéet for 
Elkablerne, her tænkes blandt andet på Hestehavevej 15,16, 18 samt Sparresholmvej 11, 4684 
Holmegaard.
 

-          Godkendt overskudsjord kan have interesse for Sparresholm Gods til opfyld på marker.
 

-          Færdsel på Godsets jorde må kun ske ved forudgående aftale. 
 

-          Alle evt. tab eller gener i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe og dets elkabel m.m. skal 
erstattes fuldt ud.
 

 
Forslag:

 
-          Hvorfor kan El-ledningen fra Haslev ikke følge motorvejen (ligge i kanten) fra Tracéet rammer Syd 

motorvejen ved afkørslen til Næstved og Rønnede (rute 54) og derfra lægges ned langs motorvejen 
til Pumpestationen ved Everdrup. Det er kortere og den kan lægges i tæt forbindelse med 
motorvejen og dermed generer væsentlig færre borgere.

 
 
 
Jeg håber på en positiv dialog om ovenstående og at de faktuelle ting tages til efterretning og indarbejdes i 
det endelige projekt.
 
 
Med venlig hilsen
 
Thomas Garth-Grüner
Sparresholm Godskontor
Sparresholmvej 4
4684 Holmegaard
 
Tlf.: +45 55 56 18 12
Mobil: +45 20 73 79 20
 
Email: t.g-g@Sparresholm.dk
Web: www.Sparresholm.dk
Facebook
 

mailto:t.g-g@sparresholm.dk
http://www.sparresholm.dk/
https://www.facebook.com/Sparresholm-Gods-1625434461068406/


Sparresholm Gods bakker op om http://www.interforce.dk/ 

http://www.interforce.dk/


From:                                 Kyed, Thomas
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 14:54:18 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Jepsen, Palle Maurice
Subject:                             Høring - Baltic Pipe

Vedrørende planlagt linjeføring for Baltic Pipe
Trelleborg, der er et museum under Nationalmuseet, jf. museets samarbejdsaftale med Slagelse Kommune, 
bliver efter de skitserede planer berørt af den planlagte linjeføring for Baltic Pipe, da arealreservationen på 
250 m. overlapper Trelleborgområdets nordøstlige hjørne. På markerne omkring Trelleborg er der gjort en 
del meget gode og unikke danefæfund med metaldetektor i dette område, så der er en risiko for, at 
linjeføringen vil kunne påvirke mulighederne for at gøre fremtidige arkæologiske fund og gennemføre 
arkæologiske udgravninger i området. Linjeføringen berører desuden museets bufferzone i forhold til 
museets og Slots- og Kulturstyrelsens bestræbelser på at få Vikingeborgen anerkendt som UNESCO-
verdenskulturarv. 
 
Museet vil derfor appellere til, hvis muligt, at linjeføringen ændres til at forløbe nord om Hejninge by. I 
kortbilaget (https://mst.dk/media/172083/kortbilag-2-arkaeologi-jord-og-grundvand.pdf, Kortbilag 2- 
arkæologi – jord og grundvand) er linjeføringen sat til at gå syd om. 
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Thomas Kyed
Direktionssekretær / Executive Secretary

Direktørens Sekretariat / Director General's Office
Telefon / Phone +45 41 20 66 11
 
 
 

https://mst.dk/media/172083/kortbilag-2-arkaeologi-jord-og-grundvand.pdf%20
http://www.natmus.dk/


From:                                 Thue og grete Christensen
Sent:                                  Fri, 15 Mar 2019 13:55:00 +0000
To:                                      MKV-
BalticPipe;middelfart@middelfart.dk;jorgen.jaeger@stofanet.dk;tlp@ledstedlund.dk
Cc:                                      torben@gadstrup7.dk;allan.buch@middelfart.dk
Subject:                             Høringssvar Batic Pipe

Jeg har vedhæftet høringssvar udfærdiget på baggrund af borgermødet i Middelfart den 14 03 2019 

Thue Christensen
Nøddelunden 25, 5580 Nørre Aaby 

Virusfri. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient








From:                                 Thyge Løbner
Sent:                                  Wed, 27 Feb 2019 09:06:36 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Subject:                             MST-531-00003

Skrivelse af 14. februar 2019.
 
Er ikke klar over om min henvendelse skal ske til Miljøstyrelsen
eller Erhvervsstyrelsen.
 
Har en ganske almindelig folkeskole baggrund og ikke forstået meget/
konsekvenserne i jeres skrivelse (projektområde, arealreservation
linjeventilstationer osv osv) .
Er folkepensionist og ikke økonomi til at advokat forklarer, hvad der menes.
Af helbredsårsager heller ikke mulighed for, at deltage i informationsmøde i
Kolding.
 
Af hjemmeside www.energinet.dk/baltic Pipe   -  og da i har sendt brev til mig  -
formoder jeg, at ejendommen/huset bliver berørt.
 
Men hvorledes ……. Hvilke risiko fremover ……  og hvilke fremtidige begrænsninger.
 
Er som nævnt folkepensionist og har planer om, at sætte huset til salg indenfor kort
tid.
Kan eventuel køber f.eks. foretage udvidelse af huset (er kun på 100 m2).
Jeg er vel også forpligtet til at oplyse, at huset kommer til at ligge i yderst risiko zone.
 
Såfremt ejendomsmægler vurderer, at husets salgsværdi forringes betydeligt eller
køberinteressen nærmest ikke er tilstede p.g.a. risikoen, kan der så søges erstatning
eller er staten villig til at overtage ejendommen til den offentlige vurdering.
 
Kunne godt være disse bekymringer foruden, på ens gamle dage.
 
Venlig hilsen
 
Thyge Løbner
Åparken 33
6640 Lunderskov
Tlf. 21 15 62 12
 
 
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 

http://www.energinet.dk/baltie
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From:                                 Lundegaard on behalf of tina.bjerregaard@mail.dk
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 23:23:51 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      tina.bjerregaard@mail.dk
Subject:                             Baltic Pipe_Hoeringssvar_Everdrup_lokal borgergruppe

Hermed fremsendes høringssvar i 2.høringsrunde vedr. Baltic Pipe projektet.
 
Fra:
f. Everdrup Bylaug, Kirsten Petersen, Oldermand og Mogens Hansen
f. Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne: Charlotte Roest 
f. den lokale borgergruppe: Tina Bjerregaard
Tlf. 21425000
 
 
 
 



Til Miljøstyrelsen 
 

 

Everdrup d. 11. april 2019 

 

 

 

Høringssvar vedr. for Baltic Pipe projektet for så vidt angår: 

 
- Landsplandirektiv  

- Miljøkonsekvensrapport m. tilhørende bilagssamling  

 

Nærværende materiale afgrænser til at kommentere på forholdende omkring den planlagte 

kompressorstationen ved Everdrup.  

 

 

 

1) Støjmålinger skal dokumentere at støjniveau overholdes i drift.  

 

Senest 3 mdr. efter idriftsættelse af kompressorstationen ønsker vi at Energinet skal dokumentere at 

støjniveauet på 40 DB overholdes i relation til de anførte afstande og boligområder i 

Miljøkonsekvensrapporten. Det skal ske gennem kontrolmålinger af støjniveauer i stedet for kun at henvise 

til beregninger, formodninger og antagelser som er nævnt i det nuværende materiale.  

 

2) Afskærmning: Jordvolde, bredere plantebælte og tidshorisont  

 

- Plantebæltet øges til minimum den dobbelte bredde (=30 m), men gerne endnu mere og aller helst 

ser vi gerne at der etableres konkret skov på markerne hele vejen omkring kompressorstationen 

 

Sammensætningen af planter skal indeholde et bælte / en høj andel af stedsegrønne planterfor at 

sikre god tæthed i plantedækket også i vinterhalvåret.  

 

- Jordvolde m. beplantning indarbejdes i projektet som virkemiddel til:  

 

a. yderligere at modvirke risiko for støjgener  

 

b. at sikre en langt hurtigere visuel afskærmning af hele det tekniske anlæg ved at voldene 

tilplantes - hermed vil beplantningen synes højere og afskærmning opnås på kortere tid.  

 

Både beplantning og jordvolde ønsker vi etableret som varige foranstaltninger for kompressorstationen. 

 

Tidspunktet for etableringen af både jordvolde og beplantning ønskes allerede at være i anlægsfasen så fuld 

afskærmning (både for støj og udsigt) ikke sker med op til de tre års forsinkelse, som den nuværende ramme 

i Landsplansdirektivet giver mulighed for (jf. nuv. rammebetingelse for etablering senest 1 år efter 

færdiggørelsen af kompressorstationen.) 

 

3) Tryghed og sikkerhed – adgangsvej og redningstjeneste  

 

Vi ønsker at Energinet etablerer direkte adgangsvej fra Rønnedevejen til kompressorstationen idet: 

 

- Der er pt meget lang responstid og dårlige vejforhold for brand-og redningstjeneste til området 

omkring Hestehavevej og Tågeskov samt Everdrup.  

- Bløde trafikanter og generelt dårlige vejforhold på Hestehavevej og Tågeskovvej gør området 

yderligere sårbart for øget daglig og tung trafik. 

 



Etableringen af adgangsvejen til kompressorstationen kræver derfor skærpet opmærksomhed på 

bemandingsbehov, vej- og vejrforhold, både når det gælder sikring af kortere udrykningstid for beredskab til 

lokalområdet såvel som at minimere risikoen for trafikulykker med bløde trafikanter samt støj- og 

trafikgener i nærområdet.  

 

4) Projekt- / statusgruppe hvor lokale borgere indgår.  

 

Lokalområdet anmoder om nedsættelse af arbejdsgruppe for fortløbende dialog om muligheder og 

udfordringer i relation til projektets påvirkning af lokalområdet, således at eventuelle problemer kan tages i 

opløbet.  

 

Gruppen foreslår vi etableret forud for igangsættelse af anlægsfasen. Den kan fx bestå af 1 projektansvarlig 

fra Energinet, en bemyndiget medarbejder fra Næstved Kommune, samt 2-3 frivillige lokale 

borgerrepræsentanter.  

 

5) Økonomiske konsekvenser for landdistriktet 

 

Vi gør opmærksom på de voldsomme økonomiske konsekvenser kompressorstationens placering får for de 

mere end 390 beboere i området, der i modsætning til de berørte lodsejere, ikke får en økonomisk 

kompensation, men stadig får de samme gener. Regningen flyttes så at sige fra projektet til boligejerne: 

 

Mange risikerer at blive stavnsbundne til deres ejendomme som følge af manglende salgbarhed af 

ejendommene såvel som manglende belåningsmuligheder ved evt. ønske om udvikling af ejendom og /eller 

deres virksomhed pga. ejendomsværdiforringelse som følge af langt lavere attraktionsværdi og 

naturforringelse i området.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

f. Everdrup Bylaug, Kirsten Petersen, Oldermand og Mogens Hansen  

f. Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne: Charlotte Roest  

f. den lokale borgergruppe: Tina Bjerregaard,  

Ved spørgsmål og dialog kontakt gerne  

Tina Bjerregaard på tlf. 21425000 eller  email: lundegaard@sport.dk 

 



From:                                 Lundegaard
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 23:26:13 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             NY FIL: Baltic Pipe_hoeringssvar Everdrupvej 27 4733 Tappernoeje

Vedlagt er ny fil  som erstatter tidligere sendte fil fra os dd. 
------------------------------------------------------------------------------
Fra:
Tina Bjerregaard Jensen og Jan Guldborg Jensen
Everdrupvej 27
4733 Tappernøje
Tlf. 21425000
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Til  

Miljøstyrelsen  

(i det følgende MST) 

 

Everdrup d. 11. april 2019 

Høringssvar vedr. Baltic Pipe for så vidt angår: 

 
- Landsplandirektiv  
- Miljøkonsekvensrapport m. tilhørende bilagssamling  

 

Til grund for nærværende høringssvar ligger, at vi er direkte berørt af projektet, både som bolig- og 

lodsejere. 

Vedr. gasledningens placering / tracé – læg den på havbunden! 
I givet fald projektet gennemføres, så mener vi fortsat at gasledningen bør placeres i et tracé på havbunden 

– også selvom det måtte indebære méromkostninger under anlæggelse og drift. Så flyttes regningen blot 

tilbage til projektet, fremfor at ligge i al tid fremover hos lodsejerne på dansk landjord. 

 

Vedr. elkabel fra Blangslev (tracé, placering og nedgravning af kabel) 
Tracé øst for Everdrup (mellem Everdrup Lund og Everdrup by): 

Hvis den østlige kabelføring udenom Everdrup vælges, vil det betyde, at kablet skal ind over et stykke af 

vores agerjord.  

Vores jord ligger indenfor skovbyggelinien ved Everdrup Lund, og der er et nærliggende fortidsminde i 

skovbrynet (Kong Evers grav). Samtidig er vores jord beliggende klods op ad Everdrup byzone, sportsplads 

og den vandboring, der forsyner Everdrup og omegn med drikkevand (gennem Everdrup Vandværk).   

Planer om etablering af skov  

Forholdene omkring ejendommen gør, at skovrejsning er oplagt hele vejen fra skovbryn til byzone. En 

linjeføring af elkablet over vores jord vil begrænse vores muligheder for at plante hele arealet til med 

skov – hvilket vi har et ønske om at gøre på sigt 

Hvis det østlige tracé vælges: 

Ønske: Elkabel placeres op til skel-linje tættest på landsbyen + uvildig 3.part godkender 

drænarbejde 

Vi ønsker i givet fald at kablet placeres op til skellet tættest på byen. Skellet går hele vejen på langs af 

vores agerjord og gravearbejde hér vil være mindst generende for os, både på kort og lang sigt. Alt 

arbejde med genetablering af dræn skal godkendes af uvildig tredjepart før tildækning. 

 Vælges en anden linjeføring, som går hele vejen på tværs af vores agerjord, vil det  

o begrænse muligheden for etablering af sammenhængende skov  

o ødelægge mere og forhindre optimal drift   

o forhindre os i at benytte foldene optimalt til vores dyr 
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Rådighedsret og gæsteprincip 

Set i lyset af den verserende retssag mellem Energinet og Landbrug og Fødevarer omhandlende fravigelse 

af gæsteprincippet i forbindelse med Kriegers Flak-projektet, kan vi personligt ikke acceptere et krav fra 

Energinet om fravigelse af gæsteprincippet og vi ønsker at bevare rådighedsretten over al vores jord.  MST 

bør notere sig problematikken i at tillade en godkendelse af Baltic Pipe projektet under sådanne betingelser 

fra Energinet – i hvert fald så længe der verserer en retssag herom.  

 

Vedr. kompressorstationen ved E47 (Tågeskov) 
 

1) Støjmålinger skal dokumentere at støjniveau overholdes i drift.  
 
Senest 3 mdr. efter idriftsættelse af kompressorstationen ønsker vi at Energinet skal dokumentere at 
støjniveauet på 40 DB overholdes i relation til de anførte afstande og boligområder i 
Miljøkonsekvensrapporten. Det skal ske gennem kontrolmålinger af støjniveauer i stedet for kun at henvise 
til beregninger, formodninger og antagelser som er nævnt i det nuværende materiale.  
 
2) Afskærmning:   Jordvolde, bredere plantebælte og tidshorisont  
 

- Plantebæltet øges til minimum den dobbelte bredde (=30 m), men gerne endnu mere og aller helst 
ser vi gerne at der etableres konkret skov på markerne hele vejen omkring kompressorstationen 

 
Sammensætningen af planter skal indeholde et bælte / en høj andel af stedsegrønne planterfor at 
sikre god tæthed i plantedækket også i vinterhalvåret.  

 
- Jordvolde m. beplantning indarbejdes i projektet som virkemiddel til:  

 
a. yderligere at modvirke risiko for støjgener  

 
b. at sikre en langt hurtigere visuel afskærmning af hele det tekniske anlæg ved at voldene 

tilplantes - hermed vil beplantningen synes højere og afskærmning opnås på kortere tid.  
 
Både beplantning og jordvolde ønsker vi etableret som varige foranstaltninger for kompressorstationen. 
 
Tidspunktet for etableringen af både jordvolde og beplantning ønskes allerede at være i anlægsfasen så 
fuld afskærmning (både for støj og udsigt) ikke sker med op til de tre års forsinkelse, som den nuværende 
ramme i Landsplansdirektivet giver mulighed for (jf. nuv. rammebetingelse for etablering senest 1 år efter 
færdiggørelsen af kompressorstationen.) 
 
3) Tryghed og sikkerhed – adgangsvej og redningstjeneste  
 
Vi ønsker at Energinet etablerer direkte adgangsvej fra Rønnedevejen til kompressorstationen idet: 
 

- Der er pt meget lang responstid og dårlige vejforhold for brand-og redningstjeneste til området 
omkring Hestehavevej og Tågeskov samt Everdrup.  

- Bløde trafikanter og generelt dårlige vejforhold på Hestehavevej og Tågeskovvej gør området 
yderligere sårbart for øget daglig og tung trafik. 

 
Etableringen af adgangsvejen til kompressorstationen kræver derfor skærpet opmærksomhed på 
bemandingsbehov, vej- og vejrforhold, både når det gælder sikring af kortere udrykningstid for beredskab 
til lokalområdet såvel som at minimere risikoen for trafikulykker med bløde trafikanter samt støj- og 
trafikgener i nærområdet.  
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4) Projekt- / statusgruppe hvor lokale borgere indgår.  
 
Sammen med det øvrige lokalområde anmoder vi om nedsættelse af arbejdsgruppe for fortløbende dialog 
om muligheder og udfordringer i relation til kompressorstationens- og projektets påvirkning af 
lokalområdet, således at eventuelle problemer kan tages i opløbet. Gruppen foreslår vi etableret forud for 
igangsættelse af anlægsfasen for kompressorstationen. Den kan fx bestå af 1 projektansvarlig fra Energinet, 
en bemyndiget medarbejder fra Næstved Kommune, samt 2-3 frivillige lokale borgerrepræsentanter.  
 
5) Økonomiske konsekvenser for landdistriktet 
 
Vi gør opmærksom på de voldsomme økonomiske konsekvenser kompressorstationens placering får for de 
mere end 390 beboere i landistriktområdet. I modsætning til de berørte lodsejere, får naboerne ikke en 
økonomisk kompensation, men har stadig de samme gener ved at have kompressorstationen i 
nærområdet.  
Mange risikerer at blive stavnsbundne til deres ejendomme som følge af manglende salgbarhed af 
ejendommene såvel som manglende belåningsmuligheder ved evt. ønske om udvikling af ejendom og /eller 
deres virksomhed pga. ejendomsværdiforringelse som følge af langt lavere attraktionsværdi og 
naturforringelse i området.  
 
Med andre ord flyttes regningen fra projektet til boligejerne, og det er ikke rimeligt uden kompensation. 

 

Forbehold: Yderligere materiale og kommentarer  
Vi forbeholder os ret til at eftersende yderligere kommentarer mv. i relation til Baltic Pipe projektet og 

kompressorstationens placering såvel som i relation til vores egen lodsejerrolle som følge af projektets 

omfang og kompleksitet, såvel som grundet afventning af udfaldet af den verserende sag om 

gæstepricippet. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Guldborg Jensen og Tina Bjerregaard Jensen 

Lundegaard I/S, CVR. 25613317 

Everdrupvej 27, 4733 Tappernøje 

Tlf. 21425000   

Mailadresse: lundegaard@sport.dk 



From:                                 Bjarne Larsen
Sent:                                  Fri, 29 Mar 2019 08:23:14 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Knud Henning Jensen;Ann May Skouw Valeur
Subject:                             Høringssvar vedr. Baltic Pipe - skolebestyrelsen Tingkærskolen, Odense

Hej
 
Vedhæftet er høringssvar vedr. ”Baltic Pipe” gaslinjeføringen fra skolebestyrelsen på Tingkærskolen i 
Odense.
 
Med venlig hilsen
 

Bjarne Larsen
Skoleleder
 

        

Skoleafdelingen
Børn- og Ungeforvaltningen

Tingkærskolen
Ørbækvej 701 
5220 Odense SØ                              

Skolens tlf.nr. 63 75 29 00
Mobilnr. 40 18 78 01
mailto:bjala@odense.dk
http://www.odense.dk
 

mailto:bjala@odense.dk
http://www.odense.dk/


Odense den. 29. marts 2019

Att: Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
MKV_BalticPipe@mst.dk

Vedr.: Høring om Baltic Pipe

Skolebestyrelsen på Tingkærskolen har følgende bekymringer i forhold til den udsendte Miljøkonsekvensrapport og 
udkast til VVM-tilladelse i forbindelse med Baltic Pipe projektet.

Sikker skolevej på Thorupvej
Langt størstedelen af Tingkærskolens elever transporterer sig selv på cykel, i skolebus eller bliver kørt af deres forældre 
fra Fraugde by og hen til skolens afdeling i Birkum. Fra Ørbækvej er der kun én direkte tilkørselsvej til skolen, nemlig 
Thorupvej. Thorupvej er en smal vej, der ligger klods op af den mark, hvor der er planlagt gaslinjeføring. Skolebestyrelsen 
er meget bekymret for sikkerheden i forhold til cyklister og elever på gåben, idet der må forventes en vis mængde tunge 
lastbiler m.m. i den periode, hvor gaslinjen skal nedlægges i jorden. Ligeledes er skolebestyrelsen bekymret for, hvilke 
trafikale udfordringer den tunge trafik kan få for skolebussens samt forældres muligheder for at aflevere og hente elever 
under trygge og ordentlige forhold.

Sikkerhed 
Skoleleder Bjarne Larsen deltog den 12. marts 2019 i det afholdte borgermøde i Odense Congress Center. På 
borgermødet blev sikkerheden omkring gaslinjens føringen så tæt på en skole drøftet, og selvom repræsentanter fra 
Energinet, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen gjorde meget ud af at betone, at rørene omkring skolen vil blive ekstra 
tykke og at rør såvel som sikkerhedsanlæg vil blive efterset hyppigere, vil skolebestyrelsen gerne opfordre til, at Energinet 
genovervejer risikovurderingen og helt fører gaslinjen udenom sikkerhedszonen for Tingkærskolen.

Arealreservation til landplansdirektiv
Skolebestyrelsen anser det for meget kritisabelt og helt uacceptabelt, at Odense Kommune (herunder Tingkærskolen), 
ikke uden en forudgående vurdering af sikkerheden, kan tillades at foretage ændringer i arealanvendelsen. 
Skolebestyrelsen finder det urimeligt, at Energinet har vetoret på, om skolen må foretage ændringer, og hermed har 
indflydelse på, hvordan skolen kan arbejde med det fysiske læringsmiljø i form af f.eks. opførsel af udendørs legemiljøer, 
aktivitetsbaner eller udvidelse på eksisterende bygninger.

På baggrund af ovenstående anbefaler skolebestyrelsen på Tingkærskolen, at Energinet, Erhvervsstyrelsen og 
Miljøstyrelsen genovervejer situationen og i stedet sigter efter at føre gaslinjen udenom risikovurderings- og 
arealreservationszonen for Tingkærskolen.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen
Tingkærskolen
Ørbækvej 701
5250 Odense SØ

mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk


From:                                 Torben Knudsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 17:01:11 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar Baltic Pipe

Til
Miljøstyrelsen
 
Hermed høringssvar vedr. Baltic Pipeline.
 
Ved yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Torben Knudsen
Gadstrup 7
5580 Nørre Aaby
40407640
 



Til 

Miljøstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø 

E-post: MKV_BalticPipe@mst.dk  

Gadstrup den 4. april 2019 
 
 

 

Høringssvar vedr. Baltic Pipe 

Som borger i Middelfart Kommune og som lodsejer med jord (matr. nr. 12f Udby By, Udby) indenfor den 
foreslåede Baltic Pipe vil jeg foreslå en ændret placering af Baltic Pipelinjen som eksempelvis vist i kortet 
nedenfor (figur 1). 

 

Begrundelsen for at jeg gerne vil anmode Miljøstyrelsen om, at tage den foreslåede linjeføring op til revision er 
som følger: 

□ PET, risikovurdering – linjeføring ligger tæt på bymæssig bebyggelse 

□ Uhensigtsmæssigt anlægsforhold, grundet den store dybde, uens bundforhold som 

er fremherskende på den valgte tracé (syd for Fænø). Gennemskæring af de stejle 

ler skranter, der er dannet af istiden og som man ikke kan genetableres. Ses ved i 

landføring af 400 kv ved Jylland. 

□ Nedramning af spuns i gammelt boligområde, med de ulemper det giver mht. støj og skader på 

boligerne. 

□ Specielt krydsningen af Lillebælt som angivet i udkastet er en meget dyr og uhensigtsmæssig 
placering. I høringssvarene til iderunden har styrelsen kommenteret, at en flytning af linjeføringen 
andre steder ikke vil være indenfor projektets tekniske og økonomiske rammer – Har man lavet 
beregnet af, hvad det vil koste, at ændre linjeføringen længere syd på og gennem Natura 2000 
området?  

□ Meget omkostnings tungt. Man skal gennem Lillebælt på et af de steder, hvor der er størst 
variation af vanddybden i Lillebælt, max vanddybde over 40 m. En sydlig linje vil have en max 

Figur 1.  
Forslag til en ny 
linjeføring af Baltic Pipe. 

 

Linjeføringen behøver jo 
ikke at blive ført snorlige 
igennem Lillebælt – men 
kan føres udenom f.eks. 
stenrev o.lign., således 
at naturinteresserne 
tilgodeses og bevares 
mest muligt 
 



vanddybde på 20 m. overvejende mellem 10 og 15 m. Linjeføringen vil også kunne kortes af 
med ca. 6 km ved at krydse Lillebælt direkte. 

□ Færre lodsejere og landbrug vil blive påvirket. Tag hensyn til eksisterende landbrugs 
udviklingsmuligheder og deres bygninger herunder også gyllebeholdere. Der kommer jo ekstra 
restriktioner på i forhold til at der bliver lavet en zone omkring Baltic Pipe linjen, hvor der 
sandsynligvis ikke må bygges nyt. Kan jo begrænse udvidelsesmulighederne for flere landbrug. 

□ Ved en sydligere linjeføring vil man kunne komme udenom flere § 3-beskyttede naturområder, 
beskyttede vandløb, det fredede område på Jyllandssiden, flere strandenge og fredede 
fortidsminder. 

□ Generelt færre gener for borgere og trafikanter (tabt arbejdsfortjeneste som følge af kø m.m.) 

På informationsmødet i Middelfart d. 14. marts 2019 gik følgende personer/organisationer meget stærkt 

ind for en linjeføring, der går sydligere gennem Natura 2000 (jf. figur 1) vel vidende, at dette område er et 

restriktivt område, men jo ikke en decideret forbudszone, men et område der skal behandles med 

forsigtighed mht. til reetablering. Hvilket vil være muligt modsat den foreslåede placering. 

Ændret linjeføring bakkes op af følgende argumenter/personer/organisationer: 

□ Fiskerikontrollen 

□ Lokale fiskere ved fisker Allan  Buch 

□ Fiskeriforeningen omkring Lillebælt, fremførte at forholdene vil være mindre indgribende ved 

sydligere linjeføring. I særdeleshed for marsvin, da bestanden er mere spredt og derfor ikke 

bliver så lyd påvirket. 

□ Marsvinelauget i Middelfart 

□ Middelfart kommune ved Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen 

□ Den alt overvejende del af de fremmødte ved orienteringsmødet den 14. marts 2019 

□ Samfundet - vil spare et anseligt millionbeløb ved ændret linjeføring. 

□ Kortere linjeføring uden om boligområder. 

Jeg er klar over, at en linjeføring gennem et Natura 2000 område vil kunne medføre væsentlige negative 
virkninger på udpegningsgrundlaget, men da grænserne for Natura 2000 området er vejledende og sagtens kan 
være både mindre og større, så virker det mærkeligt, at lige udenfor det udpegede grundlag kan man uden 
problemer ligge en linje, som man har vurderet ikke vil have en væsentlig virkning på området. 

Pattedyr, fugle og planter som er i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området ”Lillebælt” 
(fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområde) følger jo sjældent en lige linje, så derfor vil jeg gerne stille 
spørgsmålstegn ved, at man ikke har lavet en konkret vurdering af en eventuel påvirkning ved at gå igennem 
Natura 2000 området i en mindre afstand kontra påvirkningen langs med hele området, hvor mange bl.a. 
pattedyr (særlig marsvin i den nordlige del) og fuglearter holder til.  

Jeg anmoder således med nærværende høringssvar om en mere hensigtsmæssig linjeføring af den planlagte 

Baltic Pipeline og skulle I have spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er I naturligvis meget 

velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon. 

 
Med venlig hilsen 

Torben Knudsen 

Gadstrup  7 

5580 Nr. Åby  

Tlf. 40 40 76 40 

E-mail: Torben@gadstrup7.dk  



From:                                 trm@trm.dk
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 08:28:28 +0000
To:                                      LPD BalticPipe
Cc:                                      VD Høringer;Dana Marilena Østergaard;Kasper Krag Kristiansen
Subject:                             Til ERST: TRMs høringssvar vedr. offentlig høring af landsplandirektiv for Baltic Pipe 
- En ny gastransmissionsledning (Id nr.: 496677)

Til Erhvervsstyrelsen

Vedlagt er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets høringssvar vedr. landsplandirektiv for Baltic Pipe - En ny 
gastransmissionsledning.

Venlig hilsen

Trine Niss Bjørling
Specialkonsulent

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Ministry of Transport, Building, and Housing
Lovkontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K

Telefon +45 72 26 70 10
tnb@trm.dk
www.trm.dk

  _____

Til:     Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk), Transportministeriet (trm@trm.dk), Naturstyrelsen 
(nst@nst.dk), Energistyrelsen (ens@ens.dk), Sundhedsstyrelsen (sst@sst.dk), Funktionspostkasse 
(post@energitilsynet.dk), kfst (kfst@kfst.dk), Arbejdstilsynet (at@at.dk), Miljøstyrelsen Organisation og jura 
(mst@mst.dk), Ankestyrelsen Familieretsafdelingen (ast@ast.dk (ast@ast.dk), brs@brs.dk (brs@brs.dk), 
Forsvarskommandoen (vfk@mil.dk), fes@mil.dk (fes@mil.dk), Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk), letbyrder@erst.dk 
(letbyrder@erst.dk), GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse (GST@gst.dk), dst@dst.dk (dst@dst.dk), 'post@slks.dk' 
(post@slks.dk), Rigsadvokaten (rigsadvokaten@ankl.dk), EVM NH Natur- og Miljøklagenævnets hovedpost 
(nmkn@naevneneshus.dk), account@danpilot.dk (account@danpilot.dk), info@rigsrevisionen.dk 
(info@rigsrevisionen.dk), ddc@ddc.dk (ddc@ddc.dk), 'uibm@uibm.dk' (uibm@uibm.dk), Miljø- og 
Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), Sundheds- 
og Ældreministeriet (sum@sum.dk), 'Udenrigsministeriet (um@um.dk ' (um@um.dk), 'ufm@ufm.dk' (ufm@ufm.dk), 
Socialmin. (sm@sm.dk), Finansministeriet (fm@fm.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), Beskæftigelsesministeriet 
(bm@bm.dk), 'Kirkeministeriet (km@km.dk ' (km@km.dk), 'Ministeriet for Børn- og Undervisning (uvm@uvm.dk ' 
(uvm@uvm.dk), 'Kulturministeriet (kum@kum.dk ' (kum@kum.dk), Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Banedanmark 
(banedanmark@bane.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk), Trafik- Bygge- og 
Boligstyrelsen (INFO@TBST.DK), Vejdirektoratet (vd@vd.dk), efkm@efkm.dk (efkm@efkm.dk), info@dac.dk 
(info@dac.dk)
Fra:     LPD BalticPipe (LPD_BalticPipe@erst.dk)
Titel:   Fra ERST vedr. offentlig høring af landsplandirektiv for Baltic Pipe - En ny gastransmissionsledning
E-mailtitel:     Offentlig høring af landsplandirektiv for Baltic Pipe - En ny gastransmissionsledning



Sendt:   15-02-2019 14:00:43

Til ministerier og styrelser

Erhvervsstyrelsen har netop sendt Forslag til Landsplandirektiv for Baltic Pipe med miljøvurdering i 8 ugers offentlig 
høring. Frist for bemærkninger er den 12. april 2019.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen: link<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62742>

Forslag til Landsplandirektiv vedrører en ny gasledning fra Vestkysten til Faxe Bugt samt en udvidelse af Nybro 
Gasbehandlingsanlæg i Varde Kommune og en ny kompressorstation i Næstved Kommune. Arealreservationerne i 
forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe fremgår af Plandata.dk<https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-
000nka-
4e&i=57e1b682&c=TOn44yjeHfdHDbF4eex_EWfRBAzUtmruNk23bhKAeyAPuLWdE4_55sJB6FBJO0_sG8DdS_e
W5khzBozhLmnQIcm5jqv6KDrFFZ1JgsiQP5SO5hv2SryGTyuPr7qBIt1BZ8jSqhNvapCznfwNQDPEm1-
9VcqLNMT7VGfMP2nJp9_G65fPqU39Ibsl9LKn6X8ap7ekkxNDxV86loOons2Nq2OvrDRTSjXN85GMa61UobzLgh
0VoNViCkKSKbHtyc-p>

Høringen af forslaget finder sted parallelt med Miljøstyrelsens og Energistyrelsen miljøkonsekvensvurdering af hhv. 
landanlæg og Energistyrelsens miljøkonsekvensvurdering for anlæggene i de danske farvande. Dette materiale kan 
findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/Baltic-Pipe<https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-
4e&i=57e1b682&c=u11iOzFsRRtPlJCjsFqLL4tyFdMaCd1LY9undomiQIor9u2RPtBqMZHWqBH6qtpKGjvwPTAO8s
5QNYYND3wJGpyZn0pVrV58GmzWfIlmjKrCMDsbK7dvaol2gfoyUNB4wDKZwe99rhPtmLLfT7jXiPzRxwYGo6S
2JFOy_odTDGP13Fif7aqgMg2xJAc1OMfwL9S5K73pTZzGJvDRnIrrhkbVs6Zn5ZOsGKholyKYEto> og 
høringsportalen<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62720>.

Med venlig hilsen

Annette Klysner

ERHVERVSSTYRELSEN
Planlov

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og 
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk<https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-
4e&i=57e1b682&c=OVqpxYjUMavwDxMYCUA2DO8aBh41ghLn9hi9w2rbnxBbrm24KsO03R1SDvR_tT7JbzQMKl
zZwPUO3P3pOY1ABMXYe9dgwKCgNO88jLgKAzclxY8bkCEzl1M-rhDaqQ5lKObL4lgykp_WJ-

http://www.mst.dk/Baltic-Pipe%3Chttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-4e&i=57e1b682&c=u11iOzFsRRtPlJCjsFqLL4tyFdMaCd1LY9undomiQIor9u2RPtBqMZHWqBH6qtpKGjvwPTAO8s5QNYYND3wJGpyZn0pVrV58GmzWfIlmjKrCMDsbK7dvaol2gfoyUNB4wDKZwe99rhPtmLLfT7jXiPzRxwYGo6S2JFOy_odTDGP13Fif7aqgMg2xJAc1OMfwL9S5K73pTZzGJvDRnIrrhkbVs6Zn5ZOsGKholyKYEto
http://www.mst.dk/Baltic-Pipe%3Chttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-4e&i=57e1b682&c=u11iOzFsRRtPlJCjsFqLL4tyFdMaCd1LY9undomiQIor9u2RPtBqMZHWqBH6qtpKGjvwPTAO8s5QNYYND3wJGpyZn0pVrV58GmzWfIlmjKrCMDsbK7dvaol2gfoyUNB4wDKZwe99rhPtmLLfT7jXiPzRxwYGo6S2JFOy_odTDGP13Fif7aqgMg2xJAc1OMfwL9S5K73pTZzGJvDRnIrrhkbVs6Zn5ZOsGKholyKYEto
http://www.mst.dk/Baltic-Pipe%3Chttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-4e&i=57e1b682&c=u11iOzFsRRtPlJCjsFqLL4tyFdMaCd1LY9undomiQIor9u2RPtBqMZHWqBH6qtpKGjvwPTAO8s5QNYYND3wJGpyZn0pVrV58GmzWfIlmjKrCMDsbK7dvaol2gfoyUNB4wDKZwe99rhPtmLLfT7jXiPzRxwYGo6S2JFOy_odTDGP13Fif7aqgMg2xJAc1OMfwL9S5K73pTZzGJvDRnIrrhkbVs6Zn5ZOsGKholyKYEto
http://www.mst.dk/Baltic-Pipe%3Chttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-4e&i=57e1b682&c=u11iOzFsRRtPlJCjsFqLL4tyFdMaCd1LY9undomiQIor9u2RPtBqMZHWqBH6qtpKGjvwPTAO8s5QNYYND3wJGpyZn0pVrV58GmzWfIlmjKrCMDsbK7dvaol2gfoyUNB4wDKZwe99rhPtmLLfT7jXiPzRxwYGo6S2JFOy_odTDGP13Fif7aqgMg2xJAc1OMfwL9S5K73pTZzGJvDRnIrrhkbVs6Zn5ZOsGKholyKYEto
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


8Gwr5Rh_mjBwUoEjd4cendKnEqUZ8CVuPwbfJnVnD7-
8texcQRfCweqiNuvglFbfBQ8xDxzz795FZYLBbHWsVCz5FPbRVl4YF-gGhsXe4GNF7jSD1L>.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på 
Virk<https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gud6y-000nka-
4e&i=57e1b682&c=9Xm35G1G9X7QFh5oCv2o3KhsjMase_E_iJDLGwjClGaEL0qEE797Feh7mmrU_RF2QZcVIsk6
5ZrwXi_rHGtiRS_Bp7S7d9VpYb-
PlWHgxgHBZvQo8VKcuOxM5c_THKAc8EwlaZ3OfHypmBJI1gd2LdzUUsQ8tAdwni3avjGNlf40aHHQdIYqjYlpM
mE6oLqvNci4qsrsuTJU1xUZ5H2DqgZ8gLQuvQoUiHpMRo63q-GvYP9ABRXpMJUO-_jjASHp>.
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Høringssvar – Baltic Pipe Projektet 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan henholde sig til følgende be-

mærkninger fra Vejdirektoratet. 

 

Vejdirektoratet: 

 

”Vejdirektoratet er myndighed for statsvejnettet, og som det fremgår af oversig-

ten sidst i dette høringssvar, berører forslaget til landsplandirektiv både plan-

lagte og eksisterende statsveje. 

 

I forslaget til landsplandirektivets afsnit 1.1.4 nævnes det, at arealreservationen 

til gastransmissionsledningen ikke vil hindre allerede planlagt infrastruktur. 

Men Vejdirektoratet savner en belysning af, om udvidelser af eksisterende eller 

planlagte statsveje, kan blive fordyret eller umuliggjort som følge af de sikker-

hedsmæssige forhold, der er knyttet til et vejanlægs nærhed til gasledningen.  

 

Vejdirektoratet vil derfor opfordre til, at det i direktivet bliver belyst og konkre-

tiseret, hvilke konsekvenser det får, at eksisterende og planlagte statslige vejan-

læg kommer til at ligge indenfor den kommende gaslednings class location 

zone.  

 

Eksempelvis kører der i dag ca. 42.000 biler dagligt på den Fynske Motorvej på 

strækningen mellem Langeskov og Nyborg, og Vejdirektoratet savner en belys-

ning af, om en senere udvidelse af motorvejen på denne strækning kan blive 

besværliggjort som følge af nærheden til gasledningen.  
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 Gaskorri-

dor delvist langs E20 Fynske Motorvej 

 

Vejdirektoratet mener at have kunnet konstatere følgende i relation til statsvej-

nettet: 

 

Gaskorridorens forløb langs eksisterende statsveje: 

 E20 Fynske Motorvej mellem km. 141 og 144,5 

Rute 22 Næstved – Slagelse mellem km. 8 og 10 og mellem km. 21,5 og 23  

 

Gaskorridorens krydsning af eksisterende statsveje: 

 E20 Esbjergmotorvejen mellem km. 234 og 235: Øst for Lunderskov. 

 Rute 25 Kolding – Gabøl i ca. km. 7: Mellem Kolding og Hjarup. 

 Rute 8 Sønderjyske Motorvej mellem km. 72 og 74: Syd for Kolding. 

 Rute 313 Assens – Nr. Aaby i km. 16: Vest for Gelsted. 

 Rute 43 Odense – Faaborg mellem km 9 og 10: Syd for Odense. 

 Rute 9 Svendborgmotorvejen i km. 10: Syd for Højby. 

 E20 Fynske Motorvej mellem km. 141 og 142: Vest for Nyborg. 

 E20 Vestmotorvejen mellem km. 95 og 96: Mellem Vemmelev og Slagelse. 

 Rute 22 Næstved – Slagelse i ca. km. 13: Syd-øst for Fuglebjerg. 

 Rute 14 Næstved – Ringsted, mellem km. 20 og 21: Nord for eksisterende 

frakørselsanlæg til Næstved omfartsvej. 

 Rute 54 Næstved – Rønnede ca. km. 6: Mellem Ring Øst og Holme Olstrup. 

 E47/E55 Sydmotorvejen i ca. km. 71: Krydsning af gasledning nord for 

Everdrup. 

 

Linjeventilstationer ved eksisterende statsveje: 

 Rute 25 Kolding – Gabøl i ca. km. 7 begge sider.  

 E20 Fynske Motorvej i ca. km. 144 venstre side. 

 Rute 22 Næstved – Slagelse, i ca. km. 23 venstre side. 

 

Undersøgte vejprojekter, der berøres af gaskorridoren: 

 VVM for Ny midtjysk Motorvej. 

 Forundersøgelse for en vejforbindelse mellem Næstved og Slagelse.  

VVM for en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede 

 

Vejdirektoratet deltager gerne i en konkret dialog herom.” 



From:                                 Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen
Sent:                                  Tue, 2 Apr 2019 14:16:28 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;LPD_BalticPipe@erst.dk
Subject:                             Varde Kommunes høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe inkl. 
tilhørende miljøvurdering

Hermed fremsendes Varde Kommunes høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for Baltic 
Pipe og tilhørende miljøvurdering samt Miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe og udkast til 
miljøgodkendelse af Nybro, se venligst vedhæftet fil. 
 
Med venlig hilsen

Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen
Fagkoordinator

Plan og Vækst
Direkte   79 94 74 31
Mail        slyn@varde.dk

Bytoften 2, 6800 Varde
www.vardekommune.dk

      

 

mailto:slyn@varde.dk
http://www.vardekommune.dk/
https://www.facebook.com/vardekommune
https://twitter.com/vardekommune
https://www.flickr.com/photos/vardekommune
https://www.instagram.com/explore/tags/viinaturen/
http://www.vardekommune.dk/


Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommunes høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe 
og tilhørende miljøvurdering samt Miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe og 
udkast til miljøgodkendelse af Nybro

Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe og tilhørende 
miljøvurdering
Bemærkninger skal ses som et bidrag til at højne administrerbarheden af 
landsplandirektivet i den efterfølgende byggesagsbehandling. 

I forhold til landsplandirektivets §3, så er det utrolig vigtigt, at Varde 
Kommune modtager information, når anlægget er anlagt, og at 
deklarationsbæltet derved overtager for planlægningsbæltet.

På side 15 første afsnit; kommuneplanramme Skellerup (9.BL1) eksisterer 
ikke i Varde Kommune. 

Kapitel 3 og tilhørende bemærkninger
Forslag til supplement til overskrift ved at tilføje ordene ”bebyggelses ydre 
fremtræden” på grund af indholdet i §11: Bebyggelsens omfang, 
bebyggelses ydre fremtræden og vejforhold. 

§11, stk. 2 og tilhørende redegørelse under afsnit 1.6 ”Fremtidige forhold” 
stemmer ikke overens, og der mangler en definition af jordfarver. Begrebet 
jordfarver dækker over en meget bred vifte af farver. 

Ordlyden i bestemmelse §11, stk. 2 nævner jordfarver, herunder grå, men i 
den redegørende tekst til bygningerne nævnes også grøn.
Skal skorstene kun kunne opføres i jordfarver og grå som i bestemmelsen 
eller også i grøn, jf. redegørelsen. 

Varde Kommune vil foreslå en formulering a la: ”Bebyggelsen skal opføres i 
mørke afdæmpede farver og i ikke reflekterende materialer”. 

Varde Kommune foreslår en præcisering af formuleringen i §11, stk. 4 til: 
”Arealer i en afstand af 50 m fra midten af Nybrovej må ikke anvendes til 
bebyggelse.”

Varde Kommune vil anbefale at kortbilaget i Bilag 8 tilføjes en grå/sort 
farve, så det lettere fremtræder, hvad der er bygninger og skorstene 
kontra veje i forhold til den fremtidige byggesagsbehandling.

Plan og Vækst
Bytoften 2, 6800 Varde

79947431
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Suzi Fuglsang Lynn-
Pedersen
Direkte tlf.: 79947431
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Varde Kommune foreslår en omformulering af afsnit 1.6.1 til: ”I forbindelse 
med Baltic Pipe skal der etableres øvrige anlæg udenfor arealreservationen. 
Nogle af disse anlæg kan kræve en dispensation fra den gældende 
lokalplan. Varde Kommune er myndighed på dispensationsansøgninger og 
byggetilladelser.” 

Miljøvurdering af forslag til landsplansdirektiv og 
miljøkonsekvensrapport

Varde Kommune har ingen bemærkninger til visualiseringerne. 

Varde Kommune har ingen bemærkninger til Natura 2000-vurderingen. 

Omkring Bilag IV-arterne er der nogle formuleringer, Varde Kommune ikke 
kender belæg for. Det er beskrevet, at markfirben ved Blåbjerg er en 
robust bestand. Varde Kommune har ikke set undersøgelser, der giver 
belæg for dette. Varde Kommune er derimod enig i placeringen af 
underboringen af habitatområdet, da underboringen sikrer de mest oplagte 
levesteder.

Vurderingen af den potentielle afvanding af vådområder via kabelgraven 
kan godt belyses bedre. 

Da Varde Kommune ikke har set en endelig linjeføring, gør Varde 
Kommune opmærksom på, at det kan blive nødvendigt, at der i 
dispensationerne må stilles vilkår, som vi ikke endnu kan fastslå omfanget 
af. 

Vi kan ligeledes ikke se, om linjeføringen er tilpasset i forhold til de tidligere 
afgivne bemærkninger omkring fortidsmindebeskyttelseslinjer ved 2 
fortidsminder og ved flere § 3 beskyttede naturområder. Varde Kommune 
vurderer, at der som udgangspunkt skal foretages projekttilpasninger så 
disse konflikter undgås, og ellers må der i dispensationsansøgningerne 
argumenteres for, at dette ikke er muligt.

Udkast til miljøgodkendelse af Nybro
Varde Kommune har ingen bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse 
af Nybro.

Til Miljøstyrelsens orientering, har Varde Kommune dog vedtaget en 
forskrift for opbevaring af olie og kemikalier (se følgende link: 
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/erhverv/affald_og_miljoe/
forskrift_for_opbevaring_og_haandtering_af_olie_og_kemikalier.pdf).
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Med venlig hilsen

Suzi Fuglsang Lynn-
Pedersen
Fagkoordinator

E slyn@varde.dk



From:                                 Dana Marilena Østergaard
Sent:                                  Thu, 7 Mar 2019 11:57:04 +0000
To:                                      'Jens Kristian Jepsen'
Cc:                                      Anne Vibe Termandsen
Subject:                             Høringssvar vedr. aktiviteter på havet SV: Baltic Pipe

Kære Jens Kristian Jepsen
Tak for henvendelsen. Vi har lagt oversigten over høringssvarene fra 1. offentlighedsfase på vores 
hjemmeside for miljøvurderingen af Baltic Pipe projektet: www.mst.dk/Baltic-Pipe .
 
Du kan også anvende dette link: 
https://mst.dk/media/172080/baltic-pipe-skema-for-opsamling-af-hoeringssvar.pdf
 
Jeg sender i øvrigt dine bemærkninger videre til Energistyrelsen, som er VVM-myndighed for projektets 
aktiviteter og anlæg på havet.
Venlig hilsen
Dana
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 

Fra: Jens Kristian Jepsen <jenskristianjepsen@live.dk> 
Sendt: 6. marts 2019 07:34
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Baltic Pipe
 
 
Hej 
Hvor kan jeg læse de konkrete borger indsigelser der var mod projektet i fase 1? 
Jeg er specielt interesseret i overføringen over Lillebælt ved Gl. Ålbo og til Middelfart. En 
strækning på 4 km.  De store masser opgravede materiale fra havbunden bliver dumpet i havet ved 
Trelde. Sidenhen påtænker man at grave materialet op igen ved Trelde og så dumpe det oven på 
gasledningen i Lillebælt. Jeg synes det er en alt for stor miljøpåvirkning at flytte materialet retur 
igen. Jeg ser hellere, at de fylder skærver oven på rørledningen og ikke stresser havmiljøet ved Gl. 
Ålbo unødvendigt.   
Et ærgerligt projekt ud fra en naturmæssig synsvinkel.
 
Med venlig hilsen
Jens Kristian Jepsen
Frydenborgvej 42
6092 Sønder Stenderup 
 

http://www.mst.dk/Baltic-Pipe
https://mst.dk/media/172080/baltic-pipe-skema-for-opsamling-af-hoeringssvar.pdf
mailto:damoe@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/


From:                                 Gitte Kisbye
Sent:                                  Thu, 25 Apr 2019 08:02:02 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar til miljøvurdering af Baltic Pipe projektet (landdel)

Hermed høringssvar. Desværre lidt forsinket.
 
 
Venlig hilsen

Gitte Kisbye 
Skov- og landskabsingeniør 

Teknik & Miljø
Team Natur & Landskab

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6256 
E-mail: giki@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk

Ved personligt fremmøde: Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20, 6670 Holsted
 

mailto:giki@vejen.dk
mailto:teknik@vejen.dk
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Natur og Landskab 

 

Dato: 25-04-2019 

Journal nr. 17/22765 

 

Kontaktperson: 

Gitte Kisbye 

 

Dir. tlf.: 7996 6256 

 

E-mail: giki@vejen.dk 

 

Høringssvar til miljøvurdering af Baltic Pipe projektet (landdel) 

Vejen Kommune har kommentarer til følgende emner i det fremsendte materiale: 

 

1. Miljøkonsekvensrapporten (landdel) 

 Generelt 

  3.  Krydsning af veje 

 10. Beskyttede diger, se vedlagte skema 

 11. Landskab, markeringspæle 

 12. Overfladevand 

 13. Grundvand 

 16-18. Beskyttet natur, bilag IV-arter, se vedlagte skema 

 

2. Udkast til afgørelse 

 

1. Miljøkonsekvensrapporten (landdel) 

Generelt 

Det er et meget omfattende og uoverskueligt materiale. Vejen Kommune vil derfor op-

fordre til at fremtidige større projekter opdeles, f.eks. geografisk, eller formidles mere 

digitalt, så borgere, lodsejere, kommuner og andre interesserede har en chance for at 

orientere sig i materialet. Nogle af PDF-filerne er så store, at det tager uforholdsmæs-

sig lang tid at navigere i dokumenterne. Læsevejledningen er ikke til megen hjælp. 

 

3.2.2.2 Krydsning af veje 

Krydsning af veje skal som udgangspunkt ske vinkelret på vejens linjeføring. 

 

10. Beskyttede diger, se vedlagte skema 

De enkelte lokaliteter er gennemgået, og Vejen Kommunes bemærkninger fremgår af 

vedlagte skema 1. 

 

Alle diger, der gennembrydes, skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal op-

sættes uden for digefoden. Arbejdsbæltet bør reduceres til 10 meter, så skaderne på 

digerne reduceres mest muligt. 

 

11. Landskab, markeringspæle 

Det vurderes i rapporten, at den landskabelige påvirkning af den enkelte gul/orange 

markeringspæl vil være neutral, heri er Vejen Kommune enig. Der findes imidlertid 

ikke en beskrivelse af den samlede virkning af en lang række af pæle, som især kan 

blive markante, når der forløber flere ledninger sammen.  

 

Miljøstyrelsen 

MKV_BalticPipe@mst.dk 



 

 

2 af 4 

På 2/3 af strækningen i Vejen Kommune forløber Baltic Pipe ledningen parallelt med to 

eksisterende gasledninger, der også er markedet med gul/orange pæle. Det betyder, 

at der kommer til at stå 3 pæle tæt sammen på en lang linje i landskabet, hvor le-

vende hegn vil være ”gennemskåret” uden mulighed for effektiv efterplantning. Områ-

det er i Kommuneplan 2017 udpeget som bevaringsværdigt landskab.  

 

De eksisterende markeringspæle har en højde på 1,8 m til 2m. Kan det passe, at de 

nye pæle kun har en højde på 1,2 m? Desuden er der opsat højere pæle ved elskabe 

mv., se vedlagte fotos. Dette forhold er ikke beskrevet i rapporten.  Hvad er forklarin-

gen på det?  

 

Energinet bør overveje, om der kan udformes en samlet markering, når flere ledninger 

forløber parrallet, så markeringerne visuelt bliver mindre markante og måske også op-

tager mindre plads i marken.  

 

12.4. Overfladevand 

Det fremgår, at ledningstraceet krydser 4-5 offentlige vandløb (afhængig af den valgte 

linjeføring), som alle er tilløb til Åkær Å. Kun et af disse vandløb planlægges krydset 

ved styret underboring, mens de øvrige krydses ved gennemgravning.  

 

Ved styret underboring krydses vandløbet uden der sker nogen form fysik indgreb i 

vandløbet, og da alle natur- og miljømæssige forhold ved vandløbet således er tilgode-

set vil der formodentligt kunne opnås tilladelse hertil uden problemer. 

 

For så vidt angår krydsning ved gennemgravning vil dette være et forstyrrende og an-

tageligt også forringende indgreb i vandløbet. Hvorvidt der kan opnås tilladelse hertil, 

må i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering ud fra en konkret ansøgning. 

Det må forventes, at krydsning ved gennemgravning kun kan accepteres, såfremt mer-

udgifterne til styret underboring er uforholdsmæssigt store i forhold til de natur- og 

miljømæssige interesser, som skal tilgodeses.  

 

Det er vandløbsmyndigheden (Vejen Kommune) som i første omgang afvejer proporti-

onaliteten i dette forhold. Såfremt ansøger måtte være uenig i vandløbsmyndighedens 

afvejning vil afgørelsen herom kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, som så 

må tage endelig stilling. 

 

13. Grundvand 

Efter vandforsyningslovens § 26 skal der som udgangspunkt søges om tilladelse til 

grundvandssænkning – dog ikke, hvis sænkningen er mindre end 100.000 m3/år i 

max. 2 år. Der skal alligevel søges om tilladelse, hvis der er andre vandindvindinger, 

som almene vandværker og markboringer, indenfor 300 m. 

 

Det er angivet i rapporten (s. 313), at kravet om tilladelse ikke gælder for markborin-

ger. Vejen Kommune er uenig heri og mener, at markboringer indenfor 300 m også 

medfører, at der skal gives tilladelse til grundvandssænkning. 

 

Vejen Kommune anser behovet for grundvandssænkning som et antal uafhængige og 

lokale grundvandssænkninger. Vi er enige i, at sådanne kortvarige sænkninger i 

mange tilfælde ikke vil kræve tilladelse. 

 

Indenfor 300 m fra den planlagte placering af gasledningen, er der følgende markvan-

dingsboringer med gyldige indvindingstilladelser: 
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 Hustedvej 5, DGU nr. 124.1092 (67.500 m3) 

 Kronborgvej 2, DGU nr. 124.1026 (37.000 m3) 

 Egholtvej 14, DGU nr. 133.804 (49.000 m3) 

 

Såfremt der er behov for grundvandssænkningen indenfor 300 m fra disse boringer, 

skal der som udgangspunkt ansøges. 

 

Følgende ejendomme med egen drikkevandsboring ligger indenfor 300 m fra den plan-

lagte placering af ledningen:  

 

Egholtvej 14A, DGU nr. 133.478 

Egholtvej 38 

Hustedvej 3, DGU nr. 124.1160 

Hustedvej 5 og 5A 

Egtvedvej 18 

Egvedvej 20 

Lunderskovvej 4 

Skærsøgårdvej 5B 

 

Bemærk, at ikke alle private husholdningsboringer har et DGU nr. i Jupiter. 

 

Der skal ikke ansøges om tilladelse til grundvandssænkning, såfremt sænkningen vil 

være mindre end 100.000 m3/år i max. 2 år. Vejen Kommune anbefaler dog at orien-

tere boringsejerne på forhånd. 

 

Det oppumpede grundvand kan uden tilladelse nedsives over bevoksede arealer efter 

aftale med lodsejer. Såfremt det oppumpede vand ønskes udledt direkte til recipient, 

skal der indhentes særskilt tilladelse hertil.  

 

16-18. Beskyttet natur, bilag IV-arter, se vedhæftede skema 

De enkelte lokaliteter er gennemgået, og Vejen Kommunes bemærkninger og forslag 

til afværgeforanstaltninger fremgår af vedlagte skema 1. 

 

Markeringspæle skal opsættes uden for beskyttet §3 natur.  

 

2. Udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven, landdelen 

 

 Flere aktiviteter kræver forudgående tilladelse/dispensation fra den ansvarlige 

kommune. Dette bør fremgå tydeligt af afgørelsen. I udkaster er det kun nævnt 

for beskyttede diger, se side 39. Vær i øvrigt opmærksom på, at det er Slots- 

og Kulturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed for diger. 

 

 Ovennævnte bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten bør give anledning til 

justeringer i tilladelsen. Vejen Kommune anbefaler blandt andet, at arbejdsbæl-

tet på særligt udsatte steder skal reduceres til 10 m. 

 

 

Bilag:  

Skema 1: Naturvurderinger vejen Kommune 

Fotos markeringspæle 
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Venlig hilsen 

  

 

Gitte Kisbye 

Skov- og landskabsingeniør 
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TEKNIK & MILJØ
Natur og Landskab

Dato: 7. marts 2019
Sagsnr.: 17/22765

Kontaktperson:
Gitte Kisbye

Dir. tlf.: 7996 6256

E-mail: giki@vejen.dk

Fotos
Markering af gasledninger ved Horskærvej/Otteshave
Besigtigelse 31-08-2018



SKEMA 1
BALTIC PIPE Naturvurderinger fra Vejen Kommune 5-03-2019

OBJECTID * SHAPE * Type ID_Miljoeportal ID_Energinet Link_Naturdata Bemaerkning_Vejen SHAPE_Length SHAPE_Area

1 Polygon Beskyttede diger 99021809-5370-11E2-A2BA-00155D01E765 Del af lokalitet nr 72432 og 73233 <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 971,216454 726,223446

2 Polygon Beskyttede diger 9902180D-5370-11E2-B0C7-00155D01E765 Ikke nævnt <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 403,662627 300,501792

3 Polygon Beskyttede diger 990488F1-5370-11E2-8060-00155D01E765 Del af lokalitet nr 73632 og 73633 <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 704,708142 526,332786

4 Polygon Beskyttede diger 990488F3-5370-11E2-8D32-00155D01E765 Del af lokalitet nr 73632 <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 532,703626 397,261009

5 Polygon Beskyttede diger 99C34511-5370-11E2-B523-00155D01E765 Ikke nævnt <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 652,573204 487,194996

6 Polygon Beskyttede diger 99C34512-5370-11E2-9B34-00155D01E765 Del af lokalitet nr 26, 56, 103 og 19231 <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 1234,992931 924,008711

7 Polygon Beskyttede diger 99C34515-5370-11E2-B41A-00155D01E765 Del af lokalitet nr 25 og 19230 <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 1176,899957 880,418127

8 Polygon Beskyttede diger 99CCBAFA-5370-11E2-BAA4-00155D01E765 Del af lokalitet nr 24 og 19229. <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 928,135494 693,865242

9 Polygon Beskyttede diger 99CCBAFC-5370-11E2-84A1-00155D01E765 Del af lokalitet nr 23 ,52 og 19228. <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 247,026834 183,01095

10 Polygon Beskyttede diger 99CCBAFD-5370-11E2-B003-00155D01E765 Del af lokalitet nr 23, 19228 og 19629. <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 1892,577286 1417,266502

11 Polygon Beskyttede diger 99CCBAFE-5370-11E2-83A4-00155D01E765 Del af lokalitet nr 23, 52, 53, 54 og 19228. <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 523,521634 390,370614

12 Polygon Beskyttede diger B5488EE9-5370-11E2-9FD8-00155D01E765 Del af lokalitet nr 26, 56 og 19231. <Null>
Alle diger der gennembrydes skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes
uden for digefoden. Arbejdsbælte reduceret til 10 meter for at reducere indgrebet mest muligt. 1305,731548 977,591137

13 Polygon Ammoniakfølsom skov <Null>
Del af lokalitet nr 23, 25, 52, 53, 54 og 19228
og 19629. http://naturereport.miljoeportal.dk/774935

Værdifuld skov. Arter som som skovpadderokke, miligræs, skovhullæbe findes spredt overalt i
hele skoven. Arbejdsbælte reduceret til 10 eller 15 meter så skoven ikke berøres. 17869,55086 652656,499

14 Polygon Beskyttet natur {3BB99D5E-5352-11E2-8A88-00155D01E765} 21, 51, 19226, 26026, 26027 og 26826 http://naturereport.miljoeportal.dk/782623

Velplejet eng med lang kontinuitet. Artstilstand 3. Styret underboring eller 10 meters
arbejdsbælte. Ved arbejdsbælte vilkår om udlæg af køreplader i engen. Markeringspæle skal
opsættes uden for beskyttet § 3 natur. 2447,672298 100528,0255

15 Polygon Beskyttet natur {6D14F5AB-5352-11E2-8181-00155D01E765} Del af lokalitet 104 http://naturereport.miljoeportal.dk/810000

Natureng med jævnt artsindhold. Artstilstand 4. Ved reduceret arbejdsbælte på 15 meter kan
det undgås at berøre engen ved den projekterede linjeføring. Markeringspæle skal opsættes
uden for beskyttet § 3 natur. 408,967702 7019,2632

16 Polygon Beskyttet natur {6D934D51-5352-11E2-8346-00155D01E765} 72431  
Linjeføring er projekteret 8 meter fra beskyttet vandhul. Styret underboring eller 10 meters
arbejdsbælte. 114,927048 842,9714

17 Polygon Beskyttet natur {6FA25768-5352-11E2-ABF5-00155D01E765} 72832 http://naturereport.miljoeportal.dk/809897

Meget fugtigt engareal med jævnt artsindhold. Artstilstand 4. Styret underboring eller 15
meters arbejdsbælte. Ved arbejdsbælte vilkår om udlæg af køreplader i engen. Markeringspæle
skal opsættes uden for beskyttet § 3 natur. 496,546374 14941,01627

18 Polygon Beskyttet natur {9838A6E1-14C0-4C25-877E-FE35CCC0236B} Del af lokalitet 19227, 26430 og 27229 http://naturereport.miljoeportal.dk/782783

Mose med jævnt artsindhold. Artstilstand 4. Ved reduceret arbejdsbælte på 15 meter kan det
undgås at berøre mosen ved den projekterede linjeføring. Markeringspæle skal opsættes uden
for beskyttet § 3 natur. 1217,383075 25297,62222

19 Polygon Beskyttet natur {B3896764-6020-4EEA-8CDD-2DD6E4019A3F} Del af lokalitet 104, 72833 og 73634 http://naturereport.miljoeportal.dk/812071

Mose med jævnt artsindhold. Artstilstand 5. Styret underboring eller 15 meters arbejdsbælte.
Ved arbejdsbælte vilkår om udlæg af køreplader i mosen. Markeringspæle skal opsættes uden
for beskyttet § 3 natur. 1033,204218 17841,4324

20 Polygon Beskyttet natur {C6EBD5EC-6EF2-455A-B17F-9663A08F7AAC} 26026  
Linjeføring er projekteret 2 meter fra beskyttet vandhul. Styret underboring eller flytning af
ledningstracé. 41,832558 112,41255

21 Polygon Beskyttet natur {0B16B546-AC00-4FB3-8E92-DC0B3D2C55DF} Del af lokalitet 92 http://naturereport.miljoeportal.dk/784638

Engareal med jævnt artsindhold. Artstilstand 4. Styret underboring eller 15 meters
arbejdsbælte. Ved arbejdsbælte vilkår om udlæg af køreplader i engen. Markeringspæle skal
opsættes uden for beskyttet § 3 natur. 2653,122999 123217,9906



From:                                 LPD BalticPipe
Sent:                                  Wed, 27 Mar 2019 09:11:04 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard;Sif Zimmermann
Subject:                             VS: Baltic Pipe - Krybilyparken, Tommerup, Fyn

Et enkelt nyt høringssvar
 
Hilsen Annette
 

Fra: Peter Norup <pno@hjsas.dk> 
Sendt: 25. marts 2019 16:37
Til: LPD BalticPipe <LPD_BalticPipe@erst.dk>; MKV_BalticPipe@mst.dk
Emne: Baltic Pipe - Krybilyparken, Tommerup, Fyn
 
Hej 
 
Se vedlagte mail sendt til Energinet.dk og vedlagte skrivelse med høringssvar som jeg sender til jer på vegne 
af vores grundejerforening Krybilyparken i Brylle.
 
Jeg vil gerne have en bekræftelse på du har modtaget denne mail og en tilbagemelding.
 
 
 Med venlig hilsen
  
 Peter Norup
 M  +45 51 17 52 81
 



Krybilyparken 19. marts 2019 

Til 

Energinet Danmark 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Att.: Projektleder Søren Juul Larsen 

mail: sjl@energinet.dk  

 

Vedr. Etablering af gasledning ”Baltic Pipe” på fyn. 

 

Vi skriver til jer, idet vi er blevet bekendt med at den nye gasledning ”Baltic Pipe” ligger tæt på vores 

grunde og huse herpå. 

Vi er bosat i Krybilyparken i Brylle, 5690 Tommerup, Assens Kommune. 

På nedenstående kort udsnit, taget fra jeres hjemmeside, ses ledningsføringen for gasledningen. 

 

 

Figur 1: Berørte grunde/huse i reservationszonen 

 

I oplyser at der er en reservationszone på 250 meter under gravearbejdet og senere når gasledningen er 

etableret, er der er reservationszone på 200 meter fra ledningen. 

Vi er kede af at ligge indenfor denne zone. Vi frygter at dette har betydning for hvis vi skal søge 

byggetilladelser, ved salg af vores ejendomme mv. ikke kunne økonomisk, men også tidsmæssigt, hvis det 

at vi ligger i zonen, tager længere sagsbehandlingstider eller på anden måde besværliggøre salg mv. 



Vi foreslår således at gasledningen flyttes mere nordpå, så vores huse kommer ud af reservationszonen 

som anført på nedenstående. 

 

Figur 2: angiver at gasledning flyttes mere mod nord, således vores grunde kommer uden for reservationszonen. 

Som anført / skitseret ovenfor, kunne gasledning flyttes mod nord, således vores huse og grunde kommer 

udenfor denne reservationszone, som vi er kede af at ligge i. 

Vi ser frem til et positivt svar om at I vælger at flytte gasledningen, såedes vi ikke senere kommer i klemme 

i systemet eller har problemer med salg af vores huse / grunde i denne del af Krybilyparken. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Grundejerforeningen Krybilyparken 

 

Peter Norup 

Krybilyparken 69 

5690 Tommerup 

51 17 52 81 

pno@hjsas.dk  

 

 

 

 

 

 



From:                                 Peter Norup
Sent:                                  Fri, 22 Mar 2019 09:11:34 +0000
To:                                      sjl@energinet.dk
Subject:                             Baltic Pipe - ved krybilyparken Brylle.
Attachments:                   190319 Baltic Pipe Krybilyparken Brylle.pdf

Hej Søren
 
Se vedlagte skrivelse som jeg sender til dig på vegne af vores grundejerforening Krybilyparken i Brylle.
 
Jeg vil gerne have en bekræftelse på du har modtaget denne mail og en tilbagemelding.
 
 
 Med venlig hilsen
  
 Peter Norup
 M  +45 51 17 52 81
 



Krybilyparken 19. marts 2019 

Til 

Energinet Danmark 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Att.: Projektleder Søren Juul Larsen 

mail: sjl@energinet.dk  

 

Vedr. Etablering af gasledning ”Baltic Pipe” på fyn. 

 

Vi skriver til jer, idet vi er blevet bekendt med at den nye gasledning ”Baltic Pipe” ligger tæt på vores 

grunde og huse herpå. 

Vi er bosat i Krybilyparken i Brylle, 5690 Tommerup, Assens Kommune. 

På nedenstående kort udsnit, taget fra jeres hjemmeside, ses ledningsføringen for gasledningen. 

 

 

Figur 1: Berørte grunde/huse i reservationszonen 

 

I oplyser at der er en reservationszone på 250 meter under gravearbejdet og senere når gasledningen er 

etableret, er der er reservationszone på 200 meter fra ledningen. 

Vi er kede af at ligge indenfor denne zone. Vi frygter at dette har betydning for hvis vi skal søge 

byggetilladelser, ved salg af vores ejendomme mv. ikke kunne økonomisk, men også tidsmæssigt, hvis det 

at vi ligger i zonen, tager længere sagsbehandlingstider eller på anden måde besværliggøre salg mv. 



Vi foreslår således at gasledningen flyttes mere nordpå, så vores huse kommer ud af reservationszonen 

som anført på nedenstående. 

 

Figur 2: angiver at gasledning flyttes mere mod nord, således vores grunde kommer uden for reservationszonen. 

Som anført / skitseret ovenfor, kunne gasledning flyttes mod nord, således vores huse og grunde kommer 

udenfor denne reservationszone, som vi er kede af at ligge i. 

Vi ser frem til et positivt svar om at I vælger at flytte gasledningen, såedes vi ikke senere kommer i klemme 

i systemet eller har problemer med salg af vores huse / grunde i denne del af Krybilyparken. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Grundejerforeningen Krybilyparken 

 

Peter Norup 

Krybilyparken 69 

5690 Tommerup 

51 17 52 81 

pno@hjsas.dk  

 

 

 

 

 

 



From:                                 Hans Ulrik Mikkelsen
Sent:                                  Sat, 23 Mar 2019 12:48:44 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic pipe passage Hjarupvej

Jeg skriver til jer for at minde om Vonsild Vandværk A.m.b.a. får store problemer når ledningen passerer 
Hjarupvej.
I marken op til hjarupvej har vi 2råvandsledninger, 1 rentvandsledning,    skyllevandsledning samt lysleder 
til styring af råvandsboringer liggende i 1,2 mters dybde.
Problemet er ikke bare forsyningen af Vonsild by. Det er også sådan at Micro floraen i vores filter går i dvale 
efter ca. 10 timer uden nyt vand( mad). Det bevirker at en afbrydelse kan 
give problemer for opstart af filtrering igen for ikke at tale om bakterier i rør ved brud.
Med venlig hilsen
Hans Ulrik Mikkelsen
Formand Vonsild Vandværk A:m.b.a.
Mobil 2174 6371 



From:                                 Carsten Hansen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 18:06:24 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Høringssvar til Miljøkonsekvensrapport, tilladelser, landsplandirektiv og til-hørende 
miljørapport til anlæg af Baltic Pipe.

Vedlagt hørringssvar for Wedellsborg Gods

 

Venlig hilsen
---
 

 
Carsten Hansen
virksomhedsrådgiver
 
Direkte +45 6315 5436
Mobil +45 5126 9043
cah@patriotisk.dk
 
Ørbækvej 276 | 5220 Odense SØ | +45 6315 5400 | patriotisk.dk
 

http://


 

Miljøstyrelsen 
Att: MKV_BalticPipe@mst.dk  
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
Erhvervsstyrelsen 
Att: LPD_BalticPipe@erst.dk          Odense den 12. april 2019 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
 

Høringssvar til Miljøkonsekvensrapport, tilladelser, landsplandirektiv og til-
hørende miljørapport til anlæg af Baltic Pipe.  
 
På vegne af Wedellsborg Gods, ved Wedellsborg Godskontor, Holmemarkvej 15, 5592 Ejby, ind-
gives følgende høringssvar.  
 
Wedellsborg driver deres landbrugsarealer efter et bæredygtigt princip og ønsker at kunne fortsæt-
te med denne produktionsstrategi fremadrettet. Wedellborg vurderer, at det ikke vil være muligt at 
fortsætte med denne strategi, hvis tracét for Baltic Pipe bliver som fremført.  
 
Baltic Pipe vil løbe igennem et område, hvor drænene ligger i en dybde af ca. 75-150 cm. Baltic 
Pipe vil få betydning for dræningen af område, og da området ikke giver mulighed for alternative 
drænløsninger, grundet områdets terræn dræn, vil muligheden for at dyrke området i fremtiden 
blive besværliggjort. 
 
Yderligere vil der i forbindelse med anlægsfasen være store driftsmæssige udfordringer, og både 
under og efter anlægsfase vil disse udfordringer kunne medføre, at arealerne ikke kan dyrkes op-
timalt. Ved f.eks. såning med reduceret jordbearbejdning stikker såmaskinen ca. 50 cm i jorden, 
hvilket giver en sikkerhedsafstand på ca. 30 cm til rørets overflade. Ved ringere drænforhold vil der 
kunne opleves fugtigere jord, hvilket medfører, at såmaskinen stikker dybere. Sikkerhedsafstanden 
minimeres derfor yderligere. En sikkerhedsafstand på 30 cm og muligvis mindre er ikke accepta-
belt.  
 
Tracét for Baltic Pipe berører skovområder og område planlagt til skovdyrkning, hvor området bli-
ver gennemskåret, hvilket giver åbninger, som øger risikoen for stormfald.  
 
Tracét for Baltic Pipe berører ydermere områder, som er tiltænkt til råstofindvinding, hvilket tracét 
umuliggør en fremtidig anvendelse af. 
 
Det væsentligste problemstilling ville kunne undgås, såfremt Energinet vil lytte til lodsejerne, som 
med vores lokale kendskab kan placere anlægget på en optimal måde under hensyn til de lokale 
forhold. 
 
Endvidere vil problemstillinger ligeledes nemmere kunne accepteres, såfremt anlægget bliver etab-
leret på gæsteprincip.  
 
Vi har gennem hele projektfasen oplevet en meget ringe lydhørhed fra Energinet og vil med denne 
hørring opfordre til, at Energinet.dk tager lodejerne mere seriøst i forhold anlægget bs gennemfø-
relse på deres ejendomme. 



Side 2 

 

 
Venlig hilsen 
 
 
Carsten Hansen 
virksomhedsrådgiver 



From:                                 Kamilla From-Nielsen
Sent:                                  Fri, 12 Apr 2019 13:16:17 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe;'lpb_balticpipe@erst.dk'
Subject:                             Baltic Pipe

På vegne af Wrang AGRO ApS, CVR nr. 39007916

 

Dette høringssvar fremsendes til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen

 

Venlig hilsen
---
 

 
Kamilla From-Nielsen
Miljørådgiver
 
Direkte +45 6315 5420
Mobil +45 2917 0463
kfn@patriotisk.dk
 
Ørbækvej 276 | 5220 Odense SØ | +45 6315 5400 | patriotisk.dk
 

http://


 

Miljøstyrelsen 
Att: MKV_BalticPipe@mst.dk  
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
Erhvervsstyrelsen 
Att: LPD_BalticPipe@erst.dk          Odense den 12. april 2019 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
 

 
Høringssvar til Miljøkonsekvensrapport, tilladelser, landsplandirektiv og til-
hørende miljørapport til anlæg af Baltic Pipe.  
 
På vegne af Wrang AGRO ApS, CVR-nr. 39 00 79 16 indgives høringssvar omhandlende place-
ringen på ejendommen Gundestrupvej 19, 5690 Tommerup, ejendoms nr. 420 00 11519.  
 
Wrang AGRO ApS, driver deres landbrugsarealer efter et bæredygtigt princip, og ønsker at kunne 
forsætte med denne produktionsstrategi fremadrettet. Wrang AGRO ApS vurderer, at det ikke vil 
være muligt at forsætte med denne strategi, hvis tracét for Baltic Pipe bliver som fremført.  
 
Baltic Pipe vil løbe igennem Wrang AGRO ApS’s ejendom med et tracé på ca. 1.500 m, gennem et 
område, der er drænopland for et stort område. Drænene ligger i en dybde af ca. 75-150 cm. Baltic 
Pipe vil få betydning for dræningen af området, og da området ikke giver muglighed for alternative 
drænløsninger, grundet områdets kuperede terræn og højtliggende dræn, vil muligheden for at 
dyrke området i fremtiden blive besværliggjort og i værste fald ikke muligt. 
 
Yderligere vil der i forbindelse med anlægsfasen være store driftsmæssige udfordringer og efter 
endt anlægsfase, vil disse udfordringer kunne medføre, at arealerne ikke længere kan dyrkes. 
 
Ved f.eks. såning med reduceret jordbearbejdning stikker såmaskinen ca. 50 cm i jorden, hvilket 
giver en sikkerhedsafstand på ca. 30 cm til rørets overflade. Ved ringere drænforhold vil der kunne 
forekomme fugtigere jord, hvilket medfører, at såmaskinen stikker dybere. Sikkerhedsafstanden 
minimeres derfor yderligere. En sikkerhedsafstand på 30 cm og muligvis mindre er på ingen måde 
acceptabelt.  
 
Ved et tracé, der er nordligere, ville disse dræningsudfordringer og udfordringer i forbindelse med 
jordbearbejdningen være mindre, hvorfor Wrang AGRO ApS, ønsker at tracét over deres ejendom 
flyttes i nordlig retning.  Yderligere skal det påpeges, at forholdene efter anlæggelsen af Baltic Pipe 
som projekteret på nuværende tidspunk vil medføre en forringelse af ejendommen, hvilket ikke vil 
være tilfældet, såfremt nærværende tracé efterleves.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Kamilla From-Nielsen 
Miljørådgiver 



From:                                 Thomas Bunde Hansen
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 14:55:30 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Lars Erik Storck;Johannes Sand Poulsen
Subject:                             Høringskommentar til Miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe

Til Miljøstyrelsen,
 
Venligst find vedhæftet Ørsteds kommentar til ovenstående.
 
 
Med venlig hilsen
Thomas Bunde Hansen
Lead Pipeline Engineer
O & M Offshore Pipelines
Customer Solutions

Læs mere på orsted.com

Teknikerbyen 25
2830 Virum
Tlf. +45 99 55 59 97

thobh@orsted.dk
orsted.com
 

http://orsted.com/
mailto:thobh@orsted.dk
http://orsted.com/




From:                                 Arnth Rytter
Sent:                                  Wed, 20 Mar 2019 19:42:30 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      Steen
Subject:                             høringssvar 2 Baltic-pipe

Hej
     Vedlagte sendes på vegne af min søn Steen Rytter ( vedlagt høringssvar 1 og 2)
 
      Venlig hilsen
      Arnth Rytter



  Høringssvar ang BALTIC – PIPE Gimlinge 20 marts 2019

  Sted: Vollerupvej 26 Gimlinge 4200 Slagelse

Under henvisning til opfordring på borgermøde afholdt på vilcon 7 marts 2019, 
fremsendes hermed høringssvar.

På mødet blev det gentagne gange oplyst at ENERGINET ville tage meget hensyn til 
vore bestående drænsystemer. Enten ved at grave dybere eller lægge afværgedræn.

Vi imødeser en god dialog og en hensyntagen til vore ønsker.

Vi forventer en afklaring og en detailplan der indeholder alle aspekter for vores 
ejendom, foreligger underskrevet inden arbejdet påbegyndes.

Hvis det bliver nødvendig sørger ENERGINET for adgangsvej til den under arbejdet 
afskårne del af marken. Ligeledes lægger ENERGINET køreplader ud i dårligt vejrlig

I øvrigt henvises til høringssvar af 15 aug 2018, (vedlægges)hvor det præciseres at vi 
mener at lodsejer skal friholdes for udgifter og eftervirkninger i 20 år. 

Set overordnet vil ENERGINET kunne få en rigtig god good-vill ved en udmelding 
om generelt at lægge ledningen dybere. Det kan ikke være prisen der afskrækker da 
ENERGINET selv oplyser at det kommer 408000 kunder til gode.

Hvis og når ledningen bliver overflødig hvem skal så sørge for reetablering af 
området? da det på ingen måde må forurene eller på anden måde genere.

Venlig hilsen

Steen Rytter



Fra:                                                 Peter Møller Bartholomæussen [xpmb@energinet.dk]
Sendt:                                            29. august 2018 11:20
Til:                                                   Arnth Rytter
Cc:                                                   Steen
Emne:                                            SV: Baltic Pipe - referat af lodsejermøde, august 2018 - lb.nr. 60
 
Hej Steen og Arnth
 
På vores møde den 8. august lovede jeg en tilbagemelding på hvordan I får svar/orientering omkring jeres 
høringssvar til VVM-processen i regi af Miljøstyrelsen.
 
Miljøstyrelsen oplyser overfor Energinet, at de i forbindelse med den 2. offentlighedsfase forventer at udgive 
en ”hvidbog” omkring høringssvar og behandling af disse i forbindelse med den 1. offentlighedsfase. Denne vil 
blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, og der vil derfor ikke tilgå jer et personligt svar i form af 
brev eller e-mail. I skal selv aktivt gå ind på www.mst.dk og fremfinde dokumentet, som efter det senest 
oplyste forventes at blive offentliggjort i første halvdel af 2019.
 
Venlig hilsen

Peter Møller Bartholomæussen
Asset Management
+4523338505
xpmb@energinet.dk

Fra: Arnth Rytter [mailto:arytter@hashojnet.dk] 
Sendt: 16. august 2018 15:57
Til: Peter Møller Bartholomæussen
Cc: Steen
Emne: SV: Baltic Pipe - referat af lodsejermøde, august 2018 - lb.nr. 60
 
Hej Peter.
Da Steen ikke kan finde referatet, har jeg lovet at kommenter.
Der er blot én ting der ikke er korrekt. Under lodsejerbemærkninger er anført: Minimun 3 m jorddække.
Vi ønsker 2 m jorddække over ledningen.
 
Vh Arnth Rytter
Fra: Peter Møller Bartholomæussen [mailto:xpmb@energinet.dk] 
Sendt: 15. august 2018 00:13
Til: Arnth Rytter
Emne: Baltic Pipe - referat af lodsejermøde, august 2018 - lb.nr. 60
 
Hej Steen
 
Tak for at du tog dig tid til at tale med mig onsdag d. 8. august 2018.
 

http://www.mst.dk/
mailto:xpmb@energinet.dk
mailto:arytter@hashojnet.dk
mailto:xpmb@energinet.dk


Jeg fremsender hermed referat af vores samtale omkring konsekvenserne af den linjeføring, der er foreslået 
over din ejendom.
________________
 
Lodsejers bemærkninger:                                       Lodsejer vil kræve mindst 20 år forpligtelse fra Energinets side 

til retablering af dræn. Minimum 3m jorddække over ledningen. 
Forslag til alternativ tracé (lille justering af foreløbig linjeføring) 
indtegnet på kort. Forslag tilgodeser eks. dræn på marken og vil 
således være den mest skånsomme for lodsejeren. Vil kræve 
køreplader på arbejdsveje og inden for arbejdsbælte af hensyn til 
komprimering af jorden. Vil have "promille-penge", dvs. årlig leje 
pr. meter rør på ejendommen.

 
Afgrøder/Specialafgrøder:                                      Korn + frøafgrøder
 
Drænsystemer:                                                            Udleveret kopi af drænkort. Lodsejer vil gerne have tilsendt 

drænoplysninger fra Energinet.
 
Drift af jorden/ejendommen:                               Egen drift
 
Betalingsrettigheder:                                                Alm. hektarstøtte
 
Udfordringer for lodsejer under anlægsarbejdet:                 Har brug for at kunne krydse arbejdsbælte under 

anlægsarbejder.
________________
 
Det forventes at der skal ske anlæg på denne strækning i 2020, og der foreligger dermed en mulighed for at de 
arkæologiske undersøgelser kommer til at foregå i 2019.
 
Hvis du har spørgsmål eller supplerende bemærkninger er du meget velkommen til at rette henvendelse til 
mig.
 
Venlig hilsen 

Peter Møller Bartholomæussen 
Konsulent 
Asset Management 
+4523338505 
xpmb@energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
+4570102244 
www.energinet.dk 

mailto:xpmb@energinet.dk
https://energinet.dk/


From:                                 Kirsten Reuter
Sent:                                  Mon, 25 Feb 2019 13:52:28 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             Baltic Pipe

Hermed mine kommentarer ili lBaltic  Pipe .

Med venlig hilsen

Kirsten Reuter
Tågeskov By 5
4733  Tappernøje



Miljøministeriet

252-2019

Baltic pipe projektet / kompressorstation i Tågeskov ved Everdrup.

På trods af de berørte borgeres indsigelser, og på trods af indsigelser også fra Næstved kommune, vælger 
Energinet helt klart at se stort på dette, og bare tromle tingene igennem, som de vil - helt uden hensyn til 
de berørte borgere.

Første gang vi hørte om dette projekt, var sidst i december 2017. Der blev efterfølgende afholdt møde i 
Everdrup, hvor Energinet første gang fremlagde deres plan om at placere en kæmpestor kompressorstation 
i Tågeskov, til gavn for Polen.

Dette gav naturligvis anledning til ganske massive protester fra os borgere, som intet havde hørt om dette 
før, og der blev ved mødet i Everdrup med Energinet bl.a. spurgt ind til, hvorfor vi skulle støtte et projekt 
som dette i en tid, hvor grøn energi er i højsædet, og hvor vi i Danmark er på vej til helt at udfase gas. Det 
giver slet ingen mening. Her blev der også spurgt ind til, hvorfor man, hvis man absolut ville have dette 
projekt igennem, ikke lagde det i vandet, så færrest mulige danske borgere blev berørt. Vi fik bare den 
besked, at det var for dyrt.

Jamen så må de, der får glæde af gassen jo betale, det kan da ikke være meningen, at hele Danmark pløjes 
op på kryds og tværs p.g.a. et projekt, som i sidste ende bare forsinker processen med at nedsætte CO2 
udladningen, og som vi intet får ud af – udover alle de gener og ulemper, dette vil give danske borgere, og 
ikke mindst, at vores naturskønne områder i den grad ødelægges.

De indsigelser vi havde efter første møde, blev naturligvis indgivet sidste år, og bl.a. blev Energinet bedt om 
at finde et mere velegnet sted. Energinet nævnte faktisk selv, at der var 4-5 andre steder, men Energinet 
har udelukkende koncentreret sig om placeringen i Tågeskov. Ved et lokalrådsmødet i Næstved Kommune, 
blev protesterne gentaget, og her gik et op for os, at Næstved Kommune heller ikke kendte noget til dette 
omfattende projekt i forvejen, men Næstved Kommune bakkede 100% op om vores indsigelser, bl.a. fordi 
Tågeskov er betegnet som et bevaringsværdigt område. 

Vi har intet hørt fra Energinet i mellemtiden. Ikke før nu, hvor de helt tydeligt viser, at de mener, at 
placeringen i Tågeskov allerede er godkendt 

Nu får vi så en besked om, at Energinet offentligggør  den endelige placering: Bemærk: før 
høringsperioden er udløbet-

Efter at Energinet har offentliggjort den endelige linjeføring for 
gasledningen Baltic Pipe, har fåreavler Richard Andersen besluttet at 
afhænde sin besætning på flere end 300 får. 

Hvordan kan Energinet tillade sig at offentliggøre ovennævnte som endegyldigt, når forslaget stadig ligger 
til høring? Det er bare ikke i orden.



Energinet ser helt åbenlyst fortsat stort på borgernes meninger, og stort på, at ovennævnte faktisk kun er 
et (endda meget uvelkomment) forslag, som absolut ikke er, og forhåbentlig aldrig bliver godkendt.

Dette gør, at man nu sidder tilbage med den grimme tanke, at hele processen med borgerinddragelse bare 
har været en skueplads.

Man kan da kun sidde tilbage med den tanke, at det med, at borgerne naturligvis skulle inddrages og høres 
på, kun var et spil for galleriet, og at hele projektet bare skulle luskes igennem, før for mange fik kendskab 
til det, hvilket i den grad er så udansk, så jeg aldrig har oplevet noget lignende. At projektet i det hele taget 
blev vedtaget, var for mig at se en kæmpefejl, som jeg simpelthen   ikke forstår, og vi ønsker bestemt ikke 
placeringsforslaget vedtaget. 

Personligt er jeg i den grad rædselsslagen ved tanken om, at få Nordens største kompressorstation placeret 
ved siden af mig, både p.g.a.  at den natur, som det var tanken, at vi skulle nyde her, efter et langt 
arbejdsliv, vil blive totalt ødelagt, men primært  p.g.a. sprængningsfaren, og det terrormål, som  dette vil 
komme til at udgøre i fremtiden.

Jeg beder derfor til, at dette projekt med at placere kompresorstationen i Tågeskov, annulleres/omlægges 
før Energinet kommer i gang med deres byggeri, og før vi får ødelagt vores smukke natur. Hele dette 
projekt er bestemt ikke til gavn for almenvellet, hvorfor det aldrig burde have været vedtaget. Det er alt 
andet end i orden, at så mange danske borgere, får ødelagt deres liv, ro og sikkerhed, og tilligemed får 
ødelagt vores smukke natur.

Jeg forstår ikke, hvorfor man vil hælde så mange milliarder i en fortsat brug af gas, som jo allerede er på vej 
til at blive udfaset helt i Danmark, og ikke i stedet tilbyder Polen hjælp med at få opbygget noget grøn 
energi, som vindmøller og/eller solceller. Dette ville da være meget mere klimavenligt, og noget hurtigere 
formindske CO2 udladningerne, frem for at støtte et projekt, som er alt andet end grønt.

Det er ikke i orden, at bare tromle alt ned over hovederne på danske borgere, blot for at please EU.

Med venlig hilsen

En af mange bekymrede beboere i Tågeskov og nærmeste omegn.

Kirsten Reuter

Tågeskov By 5, Tågeskov

4733  Tappernøje



From:                                 Tue Nymand Mørk
Sent:                                  Mon, 28 Jan 2019 12:58:29 +0000
To:                                      Dana Marilena Østergaard
Subject:                             SV: Miljøvurdering af Baltic Pipe projektet- Myndighedshøring ifm. en mindre 
ændring af projektområdet nord for Tågeskovvej, Næstved Kommune

Til Miljøstyrelsen
 
Vejdirektoratet har ikke bemærkninger til projektændringen. 
 
Til orientering er udvidelsen af projektområdet og etablering af evt. adgangsvej ved Hestehavevej i den 
sydvestlige del af projektområdet berørt af vejbyggelinjen langs Sydmotorvejen, som den resterende del af 
den vestlige del af projektområdet. 
 
Vi har derfor fra Enerignet.dk modtaget og behandlet en forespørgsel om evt. etablering af ny adgangsvej 
her.
 
Hvis I har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte mig.
 
 
Venlig hilsen
Tue Nymand Mørk 
Fuldmægtig
Planlægning og Myndighed (Næstved) 

Toldbuen 6
4700 Næstved
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2996
tnm@vd.dk
vejdirektoratet.dk 
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om 
vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk 
eller virk.dk. 
 
 
 
Fra: Dana Marilena Østergaard <damoe@mst.dk> 
Sendt: 17. januar 2019 15:55
Til: snbli@naestved.dk; naestved@naestved.dk; Carsten Stig Hansen <csh@vd.dk>; Vejdirektoratet(VD) 
<vd@vd.dk>
Emne: Miljøvurdering af Baltic Pipe projektet- Myndighedshøring ifm. en mindre ændring af 
projektområdet nord for Tågeskovvej, Næstved Kommune
 
Vedlagt notat og kortmateriale, der beskriver ovennævnte projektændring. Eventuelle bemærkninger til 
ændringen bedes sendt til undertegnede senest den 31. januar 2019.
 
Med venlig hilsen, 
 
Dana Østergaard
Civilingeniør l Landskab og Skov
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk 
 

http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-vejdirektoratetdk/Sider/privatlivspolitik.aspx
mailto:damoe@mst.dk
mailto:snbli@naestved.dk
mailto:naestved@naestved.dk
mailto:csh@vd.dk
mailto:vd@vd.dk
mailto:damoe@mst.dk


Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 

mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/


From:                                 adjbak@post11.tele.dk
Sent:                                  Sun, 24 Feb 2019 14:54:51 +0100
To:                                      MKV-BalticPipe
Subject:                             OFFENTLIG HØRING VEDR. MILJØVURDERING SAMT LANDSPLANDIREKTIV FOR 
BALTIC PIPE/J.nr.: MST-531-00003

Til Miljøstyrelsen.
 
I forbindelse med høring vedr. Baltic Pipe, vil undertegnede gøre det klart, at vi ikke vil give tilladelse til at 
der pålægges restriktioner for anvendelsen af vores jord/ejendom.
Baggrunden er, at det er nødvendigt, at vi som samfund/verden, ophører med at anvende fossilt 
brændstof, så derfor giver det ingen mening, at transporterer mere fossilt brændstof gennem landet. Inden 
ledningen bliver færdig skulle vi gerne ophører med at anvende fossilt brændstof så det er rettidigt omhu 
ikke, at give jer tilladelse til at gennemføre arbejdet.
 
MVH Anne-Dorthe og Jesper Bak
Udsigten 4
4200 Slagelse



Fra: Anker Bruhn <ankerbruhn@gmail.com>  
Sendt: 12. april 2019 18:55 
Til: MKV-BalticPipe <MKV_BalticPipe@mst.dk> 
Emne: Bemærkninger til miljøkonsekvensrapport - Baltic Pipe 
 

Til Miljøstyrelsen 
  
  
Vedhæftet er mit høringssvar. 
  
  
Mvh. 
Anker Bruhn 
Stenderupvej 226 
6092 S.Stenderup 
 

mailto:ankerbruhn@gmail.com
mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk


Sønder Stenderup 12.4.2019 

 

Høringssvar 

Miljøkonsekvensrapport – Baltic Pipe 

 

OVERORDNET: 

- BRUG VORES PENGE TIL AT FREMME ANDRE MERE FREMADRETTEDE ENERGIFORMER. 

Gas er fossilt brændstof.  

I god tråd med det, så er det danske forbrug af gas klart for nedadgående. Derfor giver det ingen 

mening at bruge et så stort beløb – 6 mia. kr. - på at forøge distributionskapaciteten på det danske 

fordelingsnet for gas.  

I takt med det faldende gasforbrug i DK, så opstår overkapacitet på det bestående fordelingsnet, 

som så fint kan håndtere opgaven fremadrettet, og passende bruges til en stigende mængde 

biogas. 

- INGEN GRUND TIL AT FØRE BALTIC PIPE OVER FYN OG SJÆLLAND. 

Baltic Pipe er planlagt nedgravet på land, kontra en linjeføring via Østersøen, med begrundelse i en 

afgørende gevinst ved at føre gasledningen, så den kan forbindes med eksisterende gasledning på 

flere punkter undervejs.  

Da der er god kapacitet i eksisterende fordelingsnet, så kunne en tilslutning i f.eks. Egtved være 

fornøden – så har den svindende skarre af danske gasforbrugere adgang til gassen fra Baltic Pipe, 

og dermed den økonomiske gevinst.  

En linjeføring direkte fra Egtved til Østersøen og ad vandvejen til Polen er derfor ganske oplagt – 

den generer ingen lodsejere og deres natur på hele Fyn og hele Sjælland, ingen husejere får 

søvnløse nætter og der er ingen eftervirkninger som strukturskade og skade på afvanding via dræn i 

jordbruget.    

- ANVENDELSE AF EKSPROPRIATION TIL BALTIC PIPE VIRKER SOM FEJLSKUD. 

Baggrunden for anvendelse af ekspropriation for at skaffe sig adgang til primært landbaseret 

linjeføring begrundes med et faldende antal gasforbrugeres økonomiske gevinst qua lavere 

distributionspris for gassen.  Jf. ovenfor virker det som en tvivlsom forklaring – eller nærmere 

forkert - og er derfor at betegne som misbrug af ekspropriationsretten.   

- SKRØBELIG PROJEKTØKONOMI OG SKJULTE OMKOSTNINGER. 

Projekt Baltic Pipe hviler på spinkelt samfundsmæssig gevinst – 2 mia. kr. samlet set. 

Dette har angiveligt givet anledning til at udfolde stærke bestræbelser på at barbere 

projektomkostningerne i en landbaseret løsning, som udråbes som den billigste løsning. Det synes 

helt grotesk, at ødelægge så meget natur, indskrænke naboers muligheder for udvidelser, påvirke 

så mange menneskers økonomi og ”nattesøvn”, negativt påvirke en masse landbrugsjord, skabe 

usikkerhed om ledningens endeligt efter endt brug. Skader som slet ikke - eller kun delvist – er 

synlige i en landbaseret løsning, som givetvis kun er billigst på papiret.  

 



 

 

  

 

KONKRETE KRITIKPUNKTER: 

- PROVOKERENDE TÆT PÅ LANDSBY 

Grundet de nævnte bestræbelser på at sænke omkostninger for at gøre landbaseret løsning 

billigere - på papiret - så er det valgt at lægge gasledningen tættest muligt på landsby – Sønder 

Stenderup. Således spares penge ved at undgå formodet blød bund og §3 areal. Men ude af 

argumentationen er, at en på andre områder presset landsby skal have yderligere en trussel/frygt 

at slås med. Men det koster jo ikke noget på papiret. 

I forhold til §3 jord, som her er et vådområde, så behøves ting altså ikke være sort eller hvidt. Det 

er EN gang at grave 100-200 m inde i vådområdet, og beboerne kunne få nattesøvnen tilbage i 

MANGE dage/år frem. Jeg kan begynder at fortryde, at jeg afgav jord til vådområdet, hvis det 

rammer vores by på den måde.   

Alternativt kunne rørledningen opgraderes i sikkerhedsklasse, for at berolige og imødekomme. 

Men det koster jo - på papiret. 

- INDVIRKNING PÅ LANDBRUGETS MARKDRIFT ER VÆSENTLIG. 

Konsekvensrapporten konkluderer, at indvirkning på dræn og jordstruktur i landbruget er mindre 

væsentlig. Men der mangler bemærkningen om, at dette indeholder en ganske betydelig 

spredning. Som rapporten også bemærker, så er jordfugtigheden på tidspunktet for færdsel og 

gravearbejde helt afgørende - særligt på lerede jorde.  

I konsekvensrapporten undgås behændigt, at omtale, at når et dræn f.eks. efterfølgende 

svækkes/afbrydes pga. sætninger i jorden under drænet, så rammes ikke kun projektarealet, men 

langt større arealer, alt efter hvilken rolle det ødelagte rør spiller i drænsystemet.  

Endelig så bemærkes heller ikke i rapporten, at linjeføringen stort set aldrig er langs markens 

yderkant eller parallelt med den retning, som marken drives i. Det vil sige at udfordringer med 

driften af jorden i de første år efter projektet rammer driften langt hårdere end det blotte 

projektareal.   

Derfor er konsekvensrapportens konklusion om indvirkning på landbrugets markdrift ikke korrekt. 

Billedet er mere nuanceret 

- MANGLENDE OPLYSNINGER STRUKTURSKADE – UDIFFERENTIERET OG UKLAR ERSTATNING. 

Netop denne differentiering mangler i Energinets ageren overfor landmændene, idet de ikke vil 

oplyse, hvilke særskilte tiltag de vil gøre på svær jord - endsige kvantificere hvor stor en belastning 

de forventer at påføre jorden. Derimod gøres meget ud af, at oplyse, at 10 år efter projektet, så 

skal lodsejere, der rammes af worst case (våd og sværd jord i kombination med ingen 

foranstaltninger til imødegåelse af strukturskade) acceptere en ikke nærmere defineret endelig 

engangserstatning for det efterfølgende udbyttetab.  

Lodsejeren har en stor interesse i, at strukturskaden minimeres, således jorden kan indgå i driften 

på sædvanlig vis, og det er kritisk, at Energinet ikke oplyser, hvilke nærmere specifikke tiltag de 



pålægger den udførende entreprenør for at reducere påvirkning af jordstrukturen i de forskellige 

situationer – f.eks. jordtype, jordens fugtighed og vejrliget.  

Så længe Energinet holder sig i overordnede og generelle vendinger, så har lodsejer ikke en reel 

mulighed for at vurdere på projektets vilkår for dette allervigtigste område for lodsejere i Baltic 

Pipe-projektet.  

- DRÆN RETABLERING UKLAR OG 10 ÅRS PÅKLAGEFRIST UHOLDBAR. 

Analogt gælder det for markdræn, som ligeledes er helt afgørende for driften på mange jorde.  Det 

er ikke lykkedes, at få oplysninger om hvorledes dræn i detaljer retableres – dog oplyser Energinet, 

at drænrørene hæves hen over rørgraven – dvs. forringer effekten af drænene – idet man forventer 

de sætter sig lidt over tid. Forelagt professionelle drænfolk, så ”slår de korsets tegn for sig”. Dræn 

har typisk så beskedent fald, at Energinets forslag vil forringe afvandingen, og i værste fald ”sander 

drænene til”, da de ikke løbende bliver skyllet fornødent igennem.   

Der mangler angiveligt at erkendelse af, at alle dræn skal genbesøges for at rette til efter sætninger 

over rørgraven. En udgifts som forsøges ”overdraget” til lodsejerne, ved at indlægge en 10 års frist 

for Energinets ansvar.   

Det er stærkt kritisk at lodsejerne ikke kan få oplyst detaljeret, hvorledes Energinet giver instruks 

om retablering af dræn. Først med disse oplysninger i hænde har lodsejer en rimelig mulighed for 

at tage stilling til vilkårene om dræn.  

Energinet har forsøgt sig med juridisk ”spin”, for at undgå erstatningsansvar ud over 10 år på 

ødelagte dræn som følge af Baltic Pipe.  Samtidig ønsker Energinet ikke at oplyse om detaljer om 

retablering - Det er ikke acceptabelt at stille lodsejer overfor dette.  

Problemstillingen kalder i udpræget grad på, at kompetente og uvildige eksperter vurderer på det 

rimelige i en 10 års frist i denne situation. 

Det bemærkes at dræn, der ikke fungerer – helt eller delvist – har udbyttekonsekvenser på langt 

større arealer end projektområdet – som tidligere nævnt. Det skal nødvendigvist sikres, at 

erstatning herfor skal afholdes af Baltic Pipe.  

- OMKOSTNING TIL FJERNELSE AF GASLEDNING OG RETABLERING AF MARK OG DRÆN. 

Efter udtjening skal gasledningen optages sikres efter gældende regler jf. konsekvensrapporten.  

I analog sag om spildevandsledning er gældende regler, at lodsejer bekoster dette.  

Som nævnt i konsekvensrapporten, så er omkostningen til optagning på niveau med etableringen, 

hvilket gør det helt umuligt for lodsejerne at afholde denne udgift. Det må fremgå helt klart at 

Energinet betaler for sikring/optagning, således dræneffekten ikke forringes af sammenstyrtede 

gasrør og færdsel hen over skrøbelige gasrør ikke bliver farliggjort for traktorfører. 

- STATEN SOM FORTSÆTTENDE GARANT FOR FORPLIGTELSER KNYTTET TIL BALTIC PIPE.  

De forpligtelser som Energinet jf. vilkår for Baltic Pipe får overfor lodsejerne bliver af et omfang, 

som lodsejere med alm. markdrift kan/vil få økonomisk afhængighed af. Energinet ejes af staten, 

hvilket gør afhængigheden acceptabelt. Modsat så må det være afgørende, at såfremt staten 

frasælger Energinet, eller Energinet frasælger Baltic Pipe, så må staten være fortsættende garant 

for de forpligtelser som Energinet etablerer overfor lodsejerne.  

  



Fra: Bettina Jørgensen <skibelund7@hotmail.com>  
Sendt: 19. februar 2019 09:35 
Til: MKV-BalticPipe <MKV_BalticPipe@mst.dk> 
Cc: Bettina Jørgensen <skibelund7@hotmail.com> 
Emne: Skibelundvej 7 6092 Sdr Stenderup  
 
Hej 
I forbindelse med projektet følger vi naturligvis processen da vi bor på halvøen. 
Vi undrer os over, at vores grund på den nyeste tegning/skitse er “tegnet udenom” og håber I kan hjælpe 
os med at belyse dette. Gerne inden mødet i Kolding i marts. 
Vh 
Bettina Jorgensen  
 
Sendt fra min iPhone 
 

mailto:skibelund7@hotmail.com
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Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Fremsendt pr. mail til: mst@mst.dk  
 
 
 

Sørup, den 21. januar 2018 
 
 
Vedr. Baltic Pipe. Svar fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Næstved (DNN).  
Nedenfor anførte input og forslag til projektet vedrører alene den projekterede føring gennem 
Næstved Kommune - ikke projektet som helhed.  
 
 
Susåen:  
Det er væsentligt for DDN at anbefale, at der tages udstrakt hensyn til naturgrundlaget ved 
Susåen, når anlægget krydser åen.  
Susåen danner på dette sted en meget bred ådal med fugtig eng, som afgræsses af kreaturer og 
har været afgræsset på denne vis i mange år. Naturpleje via afgræsning skaber naturkvaliteter, 
der skal værnes om, og har stor landskabelig værdi. Anlægsfasen vil givet indebære store 
konsekvenser for det foreslåede områdes natur med store gravemaskiner m.v.  
 
Derfor opfordrer DNN til, at linjeanlægget på hver side af Susåen placeres mere hensynsfuldt i 
landskabet, fx ved eksisterende beplantningsbælter. Derudover er det væsentligt at rør i videst 
mulig omfang skydes ind under å og omgivende ådal med henblik på at minimere gravearbejdet - 
desuagtet at dette kan være fordyrende for anlægget. 
 
DNN vil desuden gøre opmærksom på, at ådalen om vinteren er oversvømmet.  
 
Vådområder: 
DNN 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. 
  
Kompressorstationen: 
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. 
 
Principielt er DNN positiv overfor, at to infrastruktur-/tekniske anlæg (motorvej og kompressor-
station) samles. Dog understøtter det tekniske anlæg ikke de naturmæssige og landskabelige 
intensioner med det grønne indsatsområde, som anlægget vil komme i tæt berøring med.  
 



Derfor foreslår DNN, at indgrebet i naturen kompenseres ved, at Energinet/opdragsgiver etablerer 
en faunapassage på tværs af Sydmotorvejen.  
Der er fundet den sjældne hasselmus i området i forbindelse med VVM for en fremtidig motorvej 
mellem Rønnede og Næstved, rute 54.  
På arealerne syd for kompressorstationen anbefaler DNN skovrejsning; høje træer, som med tiden 
vil kunne skjule det store anlæg og slutte sig til skoven omkring, så anlægget lukkes inde. 
Dette vil dog ikke kunne fjerne den støj, som anlægget vil tilføje området – motorvejen desuagtet – 
som desværre vil præge naturoplevelsen. 
 
VVM: 
VVM for rute 54 belyser store dele af Baltic Pipe-projektets føring gennem Næstved kommune. 
DNN vil anbefale, at den forestående VVM for Baltic Pipe-projektet udarbejdes i sammenhæng 
med denne foreliggende VVM, da området samlet set oppebærer store naturinteresser. 
 
Kulturhistoriske anlæg: 
DNN opfordrer til, at der generelt tages hensyn til, at projektet ikke antaster naturværdier, og at 
synlige, tekniske anlæg ikke opføres tæt på herregårde, gravhøje og øvrige kulturhistoriske anlæg, 
som ofte har sat sig spor landskabeligt og naturmæssigt.  
 
 
I den forbindelse tillader DNN sig at kigge lidt udover kommunegrænsen og gøre opmærksom på, 
at 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.  
 

DNN vil gerne holdes orienteret i den videre proces. 

 

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Næstved, 

Erica Mangor Heyckendorff 

Formand for lokaldelingen 

	   	  
	  
	   	   	   	  
	  
	   	  















Fra: turners@godmail.dk <turners@godmail.dk>  
Sendt: 13. april 2019 21:24 
Til: MKV-BalticPipe <MKV_BalticPipe@mst.dk> 
Emne: Fwd: Høringssvar vedr. Baltic Pipe 
 

  

-------- Original besked -------- 

Emne: Høringssvar vedr. Baltic Pipe 

Dato: 2019-04-12 21:13 

Afsender: turners@godmail.dk  

Modtager: MVK_balticpipe@mst.dk  

  

  

To whom it may concern. 

  

The Baltic Pipe project is a huge step in the completely wrong direction! 

  

The gas must stay in the ground! 

  

Today´s children face lives with tiny carbon footprints in order to prevent a catastrophe. 

  

You are stealing the children´s future in front of their very eyes. 

  

Those in position of power - from politicians to business leaders - that have benefited from a 
much higher  

lifetime carbon budget have a duty to act to ensure a liveable planet for current and future 
generations. 

  

Without appropriate action, those in power are sacrificing their children´s tomorrow for their 
own today.  

  

mailto:turners@godmail.dk
mailto:turners@godmail.dk
mailto:MKV_BalticPipe@mst.dk
mailto:turners@godmail.dk
mailto:MVK_balticpipe@mst.dk


The goal of the world´s nations is to avoid a climate catastrophe. 

  

At this critical time, we can´t turn away from climate change. 

  

The Baltic Pipe project is a huge step in the completely wrong direction! 

  

Please stop it! 

  

Best regards 

  

Helene Turner 

 



Til: 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Fra: 

Jesper Bisgaard Sanden 

Sanderumgårdvej 46 

5220 Odense SØ 

 

Angående: 

Baltic Pipe 

 

Ideer, forslag og bemærkninger.  ! DETTE er en Klage! : 

 

Ejendommen Sanderumgårdvej 46 er for vores lille familie et fristed og en fantastisk naturperle.  

 

Den nuværende linjeføring vil ødelægge dette og ødelægge i alt 4 læhegn på vores ejendom.  

Angående læhegn: Ejendommen er til tider vandlidende – og vi har planer om at dræne ad naturlig vej med 

yderligere plantning af poppeltræer i eksisterende læhegn. 

 

Nuværende linjeføring går tværs igennem vores jord, og meget tæt på vores bebyggelse. Når vi kigger på 

gasledningens øvrige føring over land er vi et af de huse på Fyn der kommer allertættest på selve gasrøret. 

DET ØNSKER VI IKKE PÅ NOGEN MÅDE AT VÆRE!!! 

 

Ejendommen Sanderumgårdvej 46 er vores drømmeejendom og stedet, hvor vi indtil for få uger siden 

(mere præcist 21. december) drømte om at blive gamle sammen. De allerede opstartede planer er fra 2017 

– 2022 at etablere plantager med træer til valnødde- og æble produktion. Og senere udvidelse af den 

eksisterende driftsbygning med lokaler til produktion af cider og en tilhørende gårdbutik.  

 

Etableringen af gasledningen igennem vores jord kan helt eller delvist umuliggøre disse projekter, derfor vil 

vi vedblive at kæmpe for at anden linjeføring eller kræver et stort pengebeløb for at se vores drøm fare os 

af hænde. 



NB: Hvorfor fører I dog ikke den ledning til havs fra Jylland / Sydfyn! 

 

 

Jesper Bisgaard Sanden med familie. 



Kammerherre, lensgreve 
Stig Bille Brahe  Selby  
Anne R Bille Brahe  Selby  
Rønningesøgård 
Søgårdsvej 9 
5540 Ullerslev 

Driftsanalyse 
01.01.2008 - 31.121008 

irejr1 

PATRIOTISK SELSKAB 
JORD8RUGSRELATERET RÅDGIVNING 



MARKBRUG 

Total Vinterhvede Rug Almindelig rajgræs til frø Rødsvinget 

Tekst I alt Pr. Ha I alt Pr. Ha I alt Pr. Ha I alt Pr. Ha I alt Pr. 1- 

Areal i ha 224,6 114,2 15,1 13,6 24,6 
Høstudbytte i alt og pr. ha 915.000 8.012 125.233 8.294 22.620 1.663 55.230 2.2z 
Afregningspris brutto pr. kg 0,97 0,95 6.76 5,. 
Tørring og rensning pr. kg -0,07 0.00 -1.32 -0,7 
Polsukker i ton 
Polsukker  pct.  

BRUTTOUDBYTTE: 
Salgsværdi brutto 1.754.928 7.814 882.975 7.732 118.971 7.879 152.972 11.248 329.150 13.3E 
MVJ Tilskud 
Tørring, rensning,lagerleje m.v -172.681 -769 -60.000 -525 -400 -26 -29.946 -2.202 -41.436 -1.6E 
Salgsværdi netto 1.582.246 7.045 822.975 7.206 118.571 7.852 123.026 9.046 287.714 11.65 

Halm & biprodukter, salg 16.771 75 13.043 114 1.232 82 888 65 1.608 E 
Halm & biprodukter, eget forbr 

BRUTTOUDBYTTE I ALT 1.599.017 7.119 836.018 7.321 119.803 7.934 123.914 9.111 289.322 11.7E 

DIREKTE OMKOSTNINGER: 
Udsæd -74.041 -330 -48.700 -426 -12.415 -822 -8.400 -618 -4.526 -1€ 
Gødning -209.867 -934 -147.425 -1.291 -11.750 -778 -13.245 -974 -15.216 -61 
Kemikalier -174.837 -778 -88.008 -771 -8.742 -579 -7.705 -567 -30.370 -1.2 
Diverse vedr, mark -4.897 -22 -2.929 -26 -387 -26 -349 -26 -631 -2 
Direkte omkostninget i alt -463.641 -2.064 -287.063 -2.514 -33.294 -2.205 -29.699 -2.184 -50.743 -2.0E 

DÆKNINGSBIDRAG I I ALT 1.135.376 5.055 548.955 4.807 86.509 5.729 94.215 6.928 238.579 9.65 

INDIREKTE OMKOSTNINGER. 
Arbejdsomkostninger -71.888 -320 -42.987 -376 -5.697 -377 -5.114 -376 -9.282 -3i 
Maskinstation og fragt -426.302 -1.898 -243.273 -2.130 -30.885 -2.045 -27.760 -2.041 -57.531 -2.3:: 
Traktoromkostninger -160.799 -716 -96.810 -848 -10.787 -714 -9.134 -672 -16.594 -6i 
Mejetærskeromkostninger 
Specialinventar -31 018 -138 -18.682 -164 -2.061 -136 -1.741 -128 -3.159 -12 
Øvrige maskiner -163.281 -727 -98.342 -861 -10.847 -718 -9.166 -674 -16.629 -67 
Tørreri -115.773 -515 -69.257 -606 -9.157 -606 -8.248 -606 -14.919 -6C 
El, vand og varme -118.879 -529 -71.116 -623 -9.403 -623 -8.469 -623 -15.319 -62 
Indirekte omkostninger i alt -1.087.939 -4.844 -640.466 -5.608 -78.837 -5.221 -69.631 -5.120 -133.433 -5.4: 

DÆKNINGSBIDRAG II ALT 47.437 211 -91.511 -801 7.672 508 24.583 1.808 105.145 4.27 

KAPACITETSOMKOSTNINGER 
Grund -14.569 -65 -7.408 -65 -979 -65 -882 -65 -1.596 -E 
Bygninger -42.412 -189 -21.565 -189 -2.851 -189 -2.568 -189 -4.645 -1€ 
Arbejde grund og bygninger -59.946 -267 -35.859 -314 -4.741 -314 -4.269 -314 -7.738 -31 
Maskiner grund og bygninger -15.455 -69 -9.246 -81 -1.219 -81 -1.103 -81 -1.992 -E 
Grund- og bygningsomk. i alt -132.382 -589 -74.077 -649 -9.791 -648 -8.822 -649 -15.972 -64 
Ejendomsskat -95.261 -424 -48.436 -424 -6.404 -424 -5.768 -424 -10.434 -42 
Ejendomsskat forp. 
Forsikringer -35.830 -160 -18.218 -160 -2.409 -160 -2.170 -160 -3.924 -1E 
Driftsiederløn lejet 
Driftslederløn ejer -121.000 -539 -61.524 -539 -8 135 -539 -7.327 -539 -13.253 -5.-: 
Bilomkostninger -87.632 -390 -45.333 -397 -5.994 -397 -5.399 -397 -9.765 -3. 
Administration og diverse -212.257 -945 -107.924 -945 -14.270 -945 -12.853 -945 -23.248 -9z 
Øvrige omkostninger i alt -551.979 -2.458 -281.435 -2.464 -37.212 -2.464 -33.516 -2.464 -60.624 -2.4E 

Kapacitetsomkostninger i alt -684.361 -3.047 -355.512 -3.113 -47.003 -3.113 -42.338 -3.113 -76.596 -3.11 

NETTOUDBYTTE -636.924 -2.836 -447.023 -3.914 -39.331 -2.605 -17.754 -1.305 28.549 1.1E 

Forbrug dette år: 
Arbejdstimer 395 1,8 236 2,1 31 2,1 28 2,1 51 2 
Traktor timer 836 3.7 504 4.4 56 3,7 48 3.5 86 3 
Mejetærskertimer 

_ 



From:                                 roesoegr@post7.tele.dk
Sent:                                  Thu, 11 Apr 2019 10:39:46 +0200
To:                                      MKV-BalticPipe;Erhvervsstyrelsen
Subject:                             Høringsvar til "Baltic Pipe" vedhæftet.

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.

./. Vedhæftet følger mit høringsvar vedrørende 2. "Offentlighedsfase" for 
gastransmissionsledningen "Baltic Pipe", som berører min ejendom
Rønningesøgård, Søgårdsvej 10, 5540 Ullerslev (matr. nr. 1a Rønninge m.fl.) på flere 
indgribende måder. I høringsvaret er redegjort for 
de praktiske og økonomiske konsekvenser for undertegnede lodsejer.  
./. Høringsvaret er endvidere vedhæftet 5 bilag.

Med venlig hilsen,

Stig Bille Brahe Selby
Rønningesøgård
Søgårdsvej 10
5540 Ullerslev

Telefon 65381009
Mobil 40903467
CVR-NR. 40373055
Mail roesoegr@post7.tele.dk

./. Høringsvar samt 5 bilag.
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Mark 31 gns 2,22 i alt 48,44 
CP(5 C. 

(-k‘-)  (- 	g Yreql 

Dato: 29-08-03 
Tid: 09-57-44 

Remningesegård 

Frogræs 
1111 0,00-0,60 0,00% 
I. 	0,60-0,84 0,19% 
1111 0,84-1,08 0,84% 
ffi 1,08-1,31 3,88% 
WI 1,31-1,55 6,62% 
MN 1,55-1,79 10,94% 

1,79-2,03 15,97% 
2,03-2,26 14,15% 
2,26-2,50 14,18% 

11111 2,50->>> 33,23% 

2003 

Udarbejdet i Niesgaard Markkort 



2003 
Rønningesogård Dato: 29-08-03 

Tid: 09-47-43 

  

Udarbejdet i Nresgaard Markkort 

Hvede  
le 0,00-3,00 	0,49% 
me  3,00-4,00 	0,91% 
O. 4,00-5,00 	1,30% 
ffi 5,00-6,00 	6,84% 
NI  6,00-7,00 	4,92% 
	 7,00-8,00 10,84% 
	 8,00-9,00 33,51% 

9,00-10,00 35,12% 
10,00-11,00 6,08% 
11,00->>> 0,00% 
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Miljøministeriet    Stig Bille Brahe Selby 
Miljøstyrelsen     Søgårdsvej 10 
Haraldsgade 53    5540 Ullerslev 
2100 København Ø     
     Ullerslev, den 11. April 2019 
Erhvervsstyrelsen, 
Langelinie Allé 17,  
2100 København Ø 
 
Høringssvar vedrørende gasledningen "Baltic Pipe", 2. "Offentlighedsfase".  
 
Med henvisning til tidligere fremsendte høringssvar til gasledningen "Baltic Pipe" af 15.01.2018 med tilfø-
jelse af 19.01.2018, Deres j. nr. MST-131-00022 af 21.06.2018 samt supplerende høringssvar af 06.07.2018 
til Miljøstyrelsen, fremsendes hermed høringssvar i anledning af 2. "Offentlighedsfase" for gasledningen 
"Baltic Pipe":  
 
Ejendommen matr.nr. 1a Rønninge m.fl. Rønningesøgård Hgd., Søgårdsvej 10, 5540 Ullerslev er en kombi-
neret land- og skovbrugsejendom med dyrkning af specialafgrøder, der kræver vanding. Ejendommen har 
vandingstilladelse til alle arealer.  
 
Landbrugsdriften udgør hovedindtægten til ejendommen, som tillige udlejer jagtarealer, boliger samt en 
del driftsbygninger. Til ejendommen hører to store fredede bygninger. Alle adgangsveje til ejendommen er 
private veje og vedligeholdes i enhver henseende af ejendommen.  
 
1. Ejendommens drift 
I det følgende angives en række konkrete forhold, som vil påvirke ejendommens drift i forbindelse med 
etablering af gasledningen "Baltic Pipe", både i forbindelse med etableringen og den efterfølgende perio-
de.  
 
Alle de nævnte forhold, véd vi af erfaring fra tidligere anlægsarbejder, blandt andet DONG´s transmissions-
ledning, M/R Station Ullerslev, det daværende Naturgas Fyns anlæg af forsyningsledninger til Ullerslev og 
Ferritslev, vil medføre indgribende ulemper i forhold til ejendommens drift i forbindelse med etablering af 
gasledningen "Baltic Pipe" på ejendommen. 
 
Linieføringen (tracéet) forudsættes at finde sted som beskrevet i det udarbejdede materiale, herunder 
miljøkonsekvensrapporten, med tilhørende udbygning af ventilstation på et areal umiddelbart vest for M/R 
Station Ullerslev. Linieføringen berører talrige markdræn, forsyningsledninger, adgangsveje, hegn, alléer og 
beplantninger på ejendommen.  
 
1.1 Berørt strækning 
Den berørte strækning udgør minimum 2.000 meter (lige linie). Med en arbejdsbredde på 30 meter udgør 
de direkte berørte landbrugsarealer på ejendommen derfor minimum 60.000 m2., hvortil kommer et areal 
til ventilstation m.v. I anlægsfasen vil ejendommens private vejnet tillige skulle indgå i arbejdsarealet, da 
der ikke findes andre muligheder. 
 
Anlægget vil påføre landbrugsarealerne langvarige, og i nogle tilfælde permanente, strukturskader, samt 
ødelagte eller forringede drænforhold. Indsamling af de opgravede stenforekomster, som medfører et 
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stort antal ekstra arbejdstimer gennem de efterfølgende år, udgør også erfaringsmæssigt en stor ulem-
pe/ekstra omkostning. 
 
Af hensyn til de mange ældre og nyere dræn i de berørte arealer, vil vi foreslå, at gasledningen "Baltic 
Pipe" etableres i en større dybde end standard for strækningen, for at gøre det muligt at genskabe de for 
os afgørende drænsystemer.  
 
Vi har afgivet alle vore eksisterende oplysninger om ejendommens drænsystemer til Energinet ved møde 
på ejendommen den 20.09.2018 (Jacob Møller Sørensen) og ved mail af 27.03. 2019 (Jacob Møller Søren-
sen).  
 
1.2 Tab på landbrugsarealer 
I etableringsfasen vil de berørte landbrugsarealer blive delt på tværs, med en række, afhængigt af årstiden, 
dyrkningsmæssige ulemper til følge, herunder vandingsmulighed, ligesom alle nødvendige dyrkningstiltag 
på de afskårne landbrugsarealer vil blive besværliggjort eller umuliggjort. Afskæringerne kan medføre af-
grødetab på ca. 55 ha. udover selve "Baltic Pipe" arbejdsfelterne.  
 
Især dyrkning af specialafgrøder vil blive umuligt på disse arealer i anlægsperioden, hvilket igen vil medføre 
dyrkning af mindre værdifulde afgrøder på arealerne i perioden. Markplanerne må derfor forudses at skul-
le ændres i to til tre sæsoner til mindre værdifulde afgrøder på grund af etableringen af "Baltic Pipe". Det 
er i særlig grad kartoffel-, frø-, og konsumærtdyrkning som må udgå i perioden. Vi har desværre ikke mu-
lighed for at kompensere tabene ved at flytte produktionen, idet markplanerne tager hensyn til en række 
dyrkningsmæssigt vigtige faktorer, såsom plantesygdomme, opformering af nematoder, kålbrok m.m. Af-
grødeværdien på specialafgrøder udgør ca. kr. 30.000 pr. ha.  
 
Herudover vil der kunne opleves tab af landbrugsstøtte (EU-enhedsstøtte) samt eventuel forpagtningsaf-
gift på de berørte landbrugsarealer i anlægsperioden. EU-enhedsstøtte udgør ca. kr. 2.000,00 pr. ha., og 
forpagtningsafgift for specialafgrøder udgør ca. kr. 12.000,00 pr. ha. Som nævnt ovenfor er der potentielt 
tale om et tab på specialafgrøder på 55 ha.   
 
Herudover vil der på ejendommen kunne opleves permanente strukturskader grundet etableringen af gas-
ledningen ”Baltic Pipe”. Som nævnt ovenfor, har der på ejendommen tidligere været etableret andre for-
syningsledninger, hvor det efterfølgende har været muligt at konstatere et fald i de afgrøder. Som doku-
mentation herfor vedlægges følgende:  

- Delvis udskrift af virksomhedsanalyse af 01-01-03 til 31-12-03 (bilag 1) 
- Delvis udskrift af virksomhedsanalyse af 01-01-08 til 31-12-08 (bilag 2) 
- Markplan udbytte kort (bilag 3) 
- Billeddokumentation for arbejder (bilag 4) 
- Oversigtskort vedrørende permanente strukturskader (bilag 5) 

 
Strukturskaderne stammer fra etablering af DONG transmissionsledning i 1982. I forbindelse med etable-
ringen af forsyningsledningen, var der tung færdsel var på markerne, hvilket medførte at lerholdig jord 
blev komprimeret på arealerne. Som det fremgår af de fremlagte fotos (bilag 4) foregik etableringen under 
våde forhold i oktober 1982, hvilket formodes at være en medvirkende faktor til at den lerholdige jord blev 
komprimeret i så voldsom en grad, som det er sket.  
 



 

 
Side 3 af 7  

Det berørte areal har ikke normaliseret sig siden dette tidspunkt, hvorfor der fortsat opleves tab på afgrø-
der på dette areal. Det permanent skadede areal udgør 2,05 ha (bilag 5). Forud for etablering af transmis-
sionsledningen var det pågældende areal af samme beskaffenhed som den øvrige del af markerne.  
 
Som eksempel på skadens omfang, fremlægges resultater af to afgrødetyper, som er dyrket i henholdsvist 
2003 (bilag 1) og 2008 (bilag 2). Der ikke i perioden 1983 - 2018 sket ændringer m.h.t. arealets struktur og 
ydeevne. 
 
I 2003 blev der hovedsageligt dyrket spinatfrø på størstedelen af arealet. 
 

Bruttoudbytte pr. ha. på hele marken excl. enhedstøtte  Kr.   8.319,00 
Målt udbyttenedgang i % jvf. udbyttekort (mark 31 og 33, høst 2003)  80 % 
Tab pr. ha  Kr. 6.655,00 
Tab pr. år kr./ha x 2,05 ha  Kr. 13.642,00 

 
I 2008 blev der hovedsageligt dyrket vinterhvede på størstedelen af arealet. 
 

Bruttoudbytte pr. ha. på hele marken excl. enhedstøtte  Kr.   7.321,00 
Målt udbyttenedgang i % jvf. udbyttekort (mark 31 og 33, høst 2003)  64 % 
Tab pr. ha  Kr. 4.685,00 
Tab pr. år kr./ha x 2,05 ha  Kr. 9.605,25 

 
I perioden fra etablering af transmissionsledningen i 1983, har dyrkningsforholdende på de pågældende 
arealer været uændret.  
 
Med udgangspunkt i de målte udbytter og viste afgrøde-analyser, kan det samlede økonomiske tab på de 
strukturskadede arealer anslås til det årlige gennemsnitlige bruttotab på kr. (13.642,00 + kr. 9.605,00) / 2 = 
kr. 11.624,00. Da tabet har været oplevet siden etableringen af transmissionsledningen i 1983, har de 
permanente strukturskader i alt medført et tab på kr. 11.624,00 x 35 år, ialt kr. 406.840,00.  
 
Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at der er mulighed for i en 10-årig periode, at vende tilbage hvis 
man ikke har fået tilstrækkelig erstatning for strukturskader. Det fremgår imidlertid, at der skal fremlægges 
dokumentation for dette.  
 
Det fremgår dog ikke af miljøkonsekvensrapporten, hvilken faktisk dokumentation, der er nødvendig for at 
få supplerende erstatning. Dette bør omtales yderligere i detaljer. 
 
1.3 Jagt- og skovarealer 
De relativt store jagtarealer der er på ejendommen, og som er udlejet til kommerciel jagt, vil tillige blive 
påvirket af etableringen af "Baltic Pipe". Vi vil, som udlejer, blive mødt med krav om kompensation for 
ulemper i forbindelse med udøvelse af jagt fra vore jagtlejere. Vort skøn er at ca. 100 ha vil være berørt af 
"Baltic Pipe" i jagtlig henseende, afhængigt af årstiden og tidsrammen, hvori etableringen af "Baltic Pipe" 
finder sted. Jagtleje udgør kr. 1.000,00 pr. ha pr. år. 
 
Ejendommens land- og skovbrugsdrift samt udlejningsvirksomhed vil blive berørt i forhold til vejadgang, 
herunder omkørsler, opkørte veje (afhængigt af årstid og nedbør) idet alle veje er grusbelagte uden stærk 
befæstning.  
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Det forudsættes, at de tab, der opleves i forbindelse hermed erstattes ud fra de faktisk oplevede tab, og 
ikke blot Energinet.dks eller Ekspropriationskommissionens skønsmæssige vurdering i henhold til Landsaf-
talen pkt. 8.  
 
På den baggrund anmodes der således også om – på samme vis som ved strukturskader – at der er mulig-
hed for i en 10-årig periode, at vende tilbage, hvis det vurderes at der ikke er udmålt en passende og dæk-
kende erstatning for de tab, der opleves ved gener på jagtarealer 
 

***** 
 
På baggrund af ovenstående forudsættes det derfor, at følgende forhold afleveres i mindst samme gode 
stand, som de blevet afleveret i forbindelse med ekspropriation og anlægsperiode: 

- Landbrugsarealer, 
- Drænsystemer,  
- Forsyningsledninger,  
- Veje og hegn,  
- Vandløb (Vindinge Å),  
- Permanente græsarealer,  
- MFO-arealer,  
- Øvrige fysiske forhold på ejendommen  

 
Herudover forudsættes det endvidere, at der udmåles fyldestgørende erstatning for de tab, som ejen-
dommen påføres grundet etableringen af gasledningen ”Baltic Pipe”, herunder:  

- Tab grundet dyrkningsmæssige ulemper, forventet afgrødetab på 55 ha. 
- Tab grundet manglende mulighed for dyrkning af specialafgrøder (ca. kr. 30.000 pr. ha) 
- Tab grundet manglende EU-enhedsstøtte (ca. kr. 2.000,00 pr. ha) 
- Tab af forpagtningsafgift (ca. kr. 12.000,00 pr. ha) 
- Tab grundet permanente strukturskader 
- Tab grundet manglende jagtleje (ca. kr. 1.000 pr. ha) 
- Tab grundet manglende land- og skovbrugsdrift  

 
Det forudsættes desuden, at eventuelle permanente afmærkninger i forbindelse med "Baltic Pipe" tilste-
deværelse anbringes hensigtsmæssigt i forhold til ejendommens drift og udseende, så der undgås en land-
skabeligt skæmmende placering af afmærkninger. 
 
2. Servitutvilkår 
Foruden ovenstående driftsmæssige gener og tab, vil de servitutvilkår som det er anført i miljøkonsekvens-
rapporten der skal ske, indebære en betydelig hindring i vores brug af ejendommen.  
 
2.1 Indhold af servitut 
Det er anført i miljøkonsekvensrapporten af 14. februar 2019 s. 82 - 83, at  
 

”Ekspropriationen har til formål dels at sikre en permanent overtagelse af arealer til brug for L/V 
stationer, kompressorstation samt eventuelt vejadgang hertil, dels at sikre en permanent rådig-
hedsindskrænkning ved tinglysning af en servitut til sikring af gasrørledningens tilstedeværelse på 
ejendommene og eventuel permanent vejadgang ad eksisterende veje til brug for den efterfølgende 
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drift og tilsyn af gasanlægget.[…] 
 
Servitutten tinglyses med fuld tilstedeværelsesret, hvorfor gasrørledningen placeres på ejendom-
men på ikke-gæstelignende vilkår.” 

 
Først og fremmest gør vi opmærksom på, at det ikke fremgår hvilket præcis indhold, som deklarationerne 
vil have. Det fremgår blot, at de vil indeholde vilkår om fravigelse af gæsteprincippet. Det er derfor fortsat 
meget usikkert for os, hvad vi konkret vil blive pålagt af rådighedsbegrænsninger.  
 
Det forekommer urimeligt, at vi forinden høringsfristens udløb, ikke har viden om hvilke konkrete forhold 
der vil være relevante på vores ejendom. Dette skyldes at eventuelle særlige vilkår der pålægges ejendom, 
selvsagt kan have en stor betydning for vores høringssvar.  
 
Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, som et af de eneste oplyste vilkår, at Energinet.dk har til hen-
sigt at fravige gæsteprincippet, enten ved frivillig aftale eller ekspropriation. Erstatningen som ejeren mod-
tager for denne servitut skal, jf. miljøkonsekvensrapporten, udmåles ud fra Landsaftalens takster. Hvordan 
kan det lade sig gøre, når der ikke foreligger nogen landsaftale på gas-området?  
 
Der føres for tiden en række sager vedrørende fravigelsen af gæsteprincippet ved ekspropriation, både for 
så vidt angår lovligheden og erstatningens størrelse.  
 
Vi ønsker på det foreliggende grundlag ikke at indgå en frivillig aftale om fravigelsen af gæsteprincippet, 
hvorfor Energinet.dk (efter miljøkonsekvensrapporten indhold) vil sikre deklarationen ved ekspropriation.  
 
Gæsteprincippet angår alene hvem der skal bære den økonomiske risiko ved en omlæggelse af ledninger 
som følge af fremtidig ændret brug. Det har således intet at gøre med at sikre person-, anlægs-og forsy-
ningssikkerheden, som der fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Hvordan bliver person-, anlægs-og for-
syningssikkerheden forbedret/sikret ved at der sker fravigelse af gæsteprincippet?  
 
Ud fra det foreliggende, så bevarer vi jo formelt vores fulde dispositionsret over ejendommen/jorden, her-
under retten til at kræve ledningen flyttet, såfremt vores ændrede brug nødvendiggør dette. Reelt vil de 
store omkostninger forbundet med flytningen formodentlig dog afskære os fra at kræve flytning og der-
med er vi i praksis – i denne henseende - stillet som om vi havde afstået sin ejendom. 
 
Da gæsteprincippet alene angår et økonomisk anliggende, så er det ikke nødvendigt at fravige gæsteprin-
cippet for at opnå formålet med etableringen af gasledningen ”Baltic Pipe”. 
 
Det er dermed heller ikke proportionelt at fravige gæsteprincippet, da det forhold som Energinet.dk ønsker 
at sikre ved at fravige gæsteprincippet (at sikre forsyningssikkerheden), ikke sker ved at fravige gæsteprin-
cippet. Både tredjemænd og os selv, har jo som nævnt fortsat mulighed for at ændre gasledningens place-
ring, det er blot os selv der skal betale for dette. Projektet og ultimativt Ekspropriationen kan med andre 
ord gennemføres på en mindre indgribende vis. 
 
Fravigelsen af gæsteprincippet er derudover ikke krævet af almenvellet. Da fravigelsen af gæsteprincippet 
alene angår et økonomisk anliggende, kan Energinet.dks krav om fravigelsen af gæsteprincippet alene be-
tragtes som et ønske fra Energinet.dk om, at vælte den fremtidige økonomiske risiko for ledningsflytninger 
over på os – formodentlig for at beskytte sig selv mod fremtidige betalingstvister med tredjemand (typisk 
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andre offentlige virksomheder), som har været genstand for alle de retstvister, som Energinet.dk har været 
involveret i. Sådan et anliggende mellem to offentlige virksomheder vedrørende samfundets infrastruktur, 
bør vi ikke risikere at blive part i, når vores eneste rolle er, at stille vores jord til rådighed.  
 
2.2 Erstatningsudmåling 
Herudover fremgår det af miljøkonsekvensrapporten, at der vil ske en erstatningsberegning ud fra takster-
ne i Landsaftalen.  
 
Som nævnt tidligere, findes der ingen landsaftale på gasområdet.  
 
For det andet er et gasledningsanlæg væsentligt forskelligt fra et el-anlæg og dermed kan principperne, 
beløbsstørrelser m.v., ikke overføres fra Landsaftalen på el-området til gas-området. 
 
For det tredje omtaler Landsaftalen ikke erstatningsfastsættelse for fravigelse af gæsteprincippet på sam-
me måde, som den standarddeklarationstekst, der er bilag til Landsaftalen heller ikke omtaler gæsteprin-
cippet. Med den valgte fremgangsmåde lægger man således op til et udvidet deklarationsindhold, men 
opretholder erstatningsniveauet.  
 
Herudover gives der også kun erstatning for aktuelle tab, når der udmåles erstatning efter Landsaftalen, 
hvorfor de eventuelle fremtidige økonomiske tab, der knytter sig til en fravigelse af gæsteprincippet, ikke 
er indeholdt i den erstatning der udmåles i forbindelse med ekspropriationen.  
 
Allerede af den grund, kan der ikke ske en erstatningsudmåling ud fra Landsaftalens takster, da der ikke 
modtages fuldstændig erstatning, som er en betingelse efter grundlovens § 73.  
 

***** 
 
Gæsteprincippet sørger for, at der ikke skabes ulighed for lodsejere, som berøres af de to forskellige situa-
tioner. Dette lighedsprincip skal vægtes højt, da indskrænkninger i grundlovssikrede rettigheder skal for-
tolkes indskrænkende og i tvivlstilfælde ikke til skade for den, der oplever indskrænkningen.  
 
Fravigelsen af gæsteprincippet er således ikke krævet af almenvellet og dermed ikke et sagligt og lovligt 
hensyn/vilkår, hvorfor vilkåret ikke bør pålægges os og øvrige lodsejere i forbindelse med etableringen af 
gasledningen ”Baltic Pipe”.  
 
3. Øvrige forhold 
Vi har ved tidligere anlægsprojekter haft udfordringer med henkastet affald, og det der er værre, fra de 
udførende entreprenører og disses ansatte.  
 
På baggrund heraf forudsættes det, at bygherrer, og eventuel byggeleder, instruerer de pågældende en-
treprenører i, at vores arealer løbende skal renholdes, og at der undlades anbringelse og henkastning af 
personligt eller fælles affald ved ophold på ejendommen.  
 
Hvis der måtte være behov for at der skal foretages daglig oprydning efter entreprenører og disses ansat-
te, vil det blive dokumenteret og faktureret til bygherre. 
 

***** 
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Vi forudsætter, og forventer, at alle ejendommens ovennævnte potentielle, herunder endnu ukendte, 
økonomiske tab og ulemper erstattes fuldt ud af bygherren i forbindelse med ekspropriation og deklarati-
oner ved anlæg af "Baltic Pipe" på ovennævnte ejendom. 
 
Vi håber på et positivt samarbejde, selv om vi desværre har erfaringer fra tidligere anlægssager, at der ikke 
har været udvist rimelige hensyn til ejendommens forhold, selvom ejendommen ikke har den mindste 
interesse i projekt "Baltic Pipe". 
 
Hvis der måtte være spørgsmål, bemærkninger eller behov for yderligere materiale/dokumentation, står vi 
naturligvis til rådighed herfor.  
 
 

Med venlig hilsen,  
 
 

Stig Bille Brahe Selby 
Rønningesøgård 

 



Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>  
Sendt: 15. februar 2019 18:38 
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK> 
Emne: Miljøstyrelsen [Autotitel=2019A02A15A18B31B52B879257] CPR: 310355#### 
 

Emne: Linjeføring Baltic Pipe 

 

##DKALDialogtraad=2019A02A15A18B31B52B878521## 

Tak for modtaget VVm-tilladelse i udkast. Når jeg ser på linjeføring af ny og eksisterende 

rørledning fra Egtved til Lillebælt, så undrer det mig, hvorfor den nye skal være mange km. længere 

end den eksisterende, og hvorfor den nye ikke blot lægges parallelt med den eksisterende. Det må 

da også være mere rationelt med hensyn til den efterfølgende drift og tilsyn. 

  

Med venlig hilsen 

  

Thyge C. D. Hansen, thyge@thygecdhansen.com, tel. 2229 1966 

  

(berørt lodsejer) 

 

mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk
mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk
mailto:MST@MST.DK
mailto:thyge@thygecdhansen.com


From:                                 Troels Kærgaard Bjerre
Sent:                                  Mon, 8 Apr 2019 12:06:07 +0000
To:                                      MKV-BalticPipe
Cc:                                      'ALB - Allan Bechsgaard';Nena Kroghsbo;Anne Esbjørn;Henrik Uhd Markussen
Subject:                             Bemærkning til Miljøkonsekvensrapport

Bemærkning til Miljøkonsekvensrapport
 
Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten (side 319), at der ikke findes almene vandforsyningsanlæg nær 
linjeføringen i Assens Kommune. Det er dog ikke korrekt. I den østlige del af Assens Kommune passerer 
linjeføringen Borreby Kildeplads, der tilhører VandCenter Syd. Der henvises til VandCenter Syds høringssvar 
af 19. januar 2018, hvor der udførligt er redegjort for VandCenter Syds vandindvindingsinteresser i området 
omkring Borreby Kildeplads. Endvidere henvises til referatet af mødet, der blev afholdt mellem EnergiNet 
og VandCenter Syd den 8. januar 2019. I referatet står der bl.a.:
 
”Prøveboringer: Vandcenter Syd har tre prøvegravninger på matr.nr. 13a, Brylle By, Brylle (DGU 145.3475, 
DGU 145.3476 og DGU 145.3471). Der er brøndanlæg ved boringerne. 1-2 af prøveboringer forventes på 
sigt at blive konverteret til indvindingspladser. Ved en indvindingsplads er der behov for en mindre 
teknikbygning. Bygningen er ikke til ophold af mennesker, hvorfor den blot skal opføres udenfor 
servitutareal på 5 m fra gasledningen. Omkring en vandindvindingsplads skal der være et sikkerhedsfelt på 
20x20m. Det aftales, at gasledningen lægges udenfor det felt. Dog vil de midlertidige anlægsarbejderne 
berører det felt, idet det er aftalt, at gasledningen placeres med en minimumafstand på 25 m fra selve 
boringen, således boringen ikke berøres”.
 
”Mellem boringerne skal der ved fremtidige produktion/vandindvinding ske end rørlægning. En 
råvandsledning er Ø300 og skal have en jorddækning på minimum 100 cm. Fra gasledning til 
råvandsledning skal der minimum være 0,3 m. Troels har d. 14/1 fremsendt oplysning om, at 
råvandsledningen allerede er anlagt med en kote til overkant af rør på 130 cm. Gasledningen vil blive anlagt 
med respekt for råvandsledningen. Drøftelse med Vandcenter Syd vil blive gennemført inden 
anlægsarbejderne”.
 
Referatet er vedlagt til orientering. Et kortbilag, der viser placeringen af VandCenter Syds anlæg på Borreby 
Kildeplads (råvandsledninger, indvindingsboringer og undersøgelsesboringer) er ligeledes vedlagt. Dette 
kortbilag er fremsendt til EnergiNet den 14. januar 2019.
 
Med venlig hilsen
Troels Kærgaard Bjerre
Projektchef

+45 29 69 24 07

tkb@vandcenter.dk

www.vandcenter.dk
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

http://www.vandcenter.dk/
http://www.samaqua.dk/~/media/samaqua/signaturer/VCS/phone.png
http://www.samaqua.dk/~/media/samaqua/signaturer/VCS/smartphone.png
tel:+45%2029%2069%2024%2007
http://www.samaqua.dk/~/media/samaqua/signaturer/VCS/email.png
mailto:tkb@vandcenter.dk
http://www.samaqua.dk/~/media/samaqua/signaturer/VCS/web.png
http://www.vandcenter.dk/
http://www.samaqua.dk/~/media/samaqua/signaturer/VCS/facebook-f.png
https://www.facebook.com/vandcentersyd
https://www.facebook.com/vandcentersyd
http://vandcenter.dk/verdensmaal


Vandværksvej 7, 5000 Odense CDato:

3.1121:Målestok: Tlf. 63 13 23 33

08-jan-2019
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Troels Kærgaard Bjerre

Fra: Hans Vognsen Christensen <hvc@energinet.dk>
Sendt: 21. januar 2019 09:57
Til: Troels Kærgaard Bjerre; Allan Bechsgaard (alb@hedeselskabet.dk)
Cc: Allan Nielsen
Emne: Baltic pipe- Referat fra møde med Vandcenter Syd vedr. linjeføring ved Brylle 

(18/05816)

  
Kære Troels og Allan 
  
Hermed referat fra vores møde d. 8. januar 2018. 
  
Deltager:  
Troels Kærgaard Bjerre (Vandcenter Syd), Allan Bechsgaard (Hedeselskabet), Allan Nielsen (Energinet), Hans 
Vognsen Christensen (Energinet) 
  
Dato for mødet: 8. januar 
Præsentation af projekt og tidsplan herfor. 
  
Følgende emner blev drøftet: 

1. Jordfordelingssag med Morten Juel Jensen, som ejer af matr.nr. 10c Render By, Brylle (lb.nr. 1038) og 
Hedeselskabet, som ejer matr.nr. 11 og 1b Gundestrup By, Brylle. Formålet er at tilplantematr.nr. 10c med 
skov. 

2. Forsøgsordninger: Der er to forsøgsordninger på matr.nr. 13e, Brændekilde By, Brændekilde. Allan B og 
Allan N mødes på stedet og drøfter  

3. Prøveboringer: Vandcenter Syd har tre prøvegravninger på matr.nr. 13a, Brylle By, Brylle (DGU 145.3475, 
DGU 145.3476 og DGU 145.3471). Der er brøndanlæg ved boringerne. 1-2 af prøveboringer forventes på sigt 
at blive konverteret til indvindingspladser. Ved en indvindingsplads er der behov for en mindre 
teknikbygning. Bygningen er ikke til ophold af mennesker, hvorfor den blot skal opføres udenfor 
servitutareal på 5 m fra gasledningen. Omkring en vandindvindingsplads skal der være et sikkerhedsfelt på 
20x20m. Det aftales, at gasledningen lægges udenfor det felt. Dog vil de midlertidige anlægsarbejderne 
berører det felt, idet det er aftalt, at gasledningen placeres med en minimumafstand på 25 m fra selve 
boringen, således boringen ikke berøres. 

4. Mellem boringerne skal der ved fremtidige produktion/vandindvinding ske end rørlægning. En 
råvandsledning er Ø300 og skal have en jorddækning på minimum 100 cm. Fra gasledning til råvandsledning 
skal der minimum være 0,3 m.  
Troels har d. 14/1 fremsendt oplysning om, at råvandsledningen allerede er anlagt med en kote til overkant 
af rør på 130 cm. Gasledningen vil blive anlagt med respekt for råvandsledningen. Drøftelse med Vandcenter 
Syd vil blive gennemført inden anlægsarbejderne 

5. Der skal ske yderligere drøftelse omkring placering af adgangsveje/stier gennem skoven i forhold til 
gasledningens tilstedeværelse. Det blev aftalt, at når projektet fremlægges ved 2. offentlighedsfase, da vil 
Energinet fremsender en SHP-fil med gasledningens placering. Allan Bechsgaard vil ud fra de oplysninger 
indtænke adgangsveje/stianlæg i forhold til gasledningens placering. Der skal ske en drøftelse om, hvorvidt 
en adgangsvej/driftsvej kan placeres lige over gasledningen eller om den skal ligge lidt forskudt for 
gasledningen, således der ikke er risiko for tryk. 

  
  
Venlig hilsen  
 
Hans Vognsen Christensen  
Landinspektør 
Arealer og Rettigheder  
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+4523338842  
hvc@energinet.dk  
  

 
Energinet Eltransmission A/S 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
+4570102244  
www.energinet.dk  
 
 



Modtaget
Mi j østyrelsen

25 MAR 2019

Miljøstyrelsen Fensmark d. 18. marts 2019
Haraldsgade 53
2100 Kbh. ø

Vedr. Baltic Pipe. Ejendommen Møllevej 14, 4684 Holmegaard

Da vi har erfaret at vores ejendom ligger inden for 200 m sconen for forventet linjeføring, og derved
bliver pålagt øget vurdering af kommunen, ved fremadrettet ansøgninger om aktiviteter på grunden.
Vi mener derved der vil sker en værdiforringelse af vores ejendom. Samtidig mener vi også der vil
være en mindre interessent gruppe ved evt, salg. Vi vil derfor bede om forslag til kompensation for
dette.

Med venlig hilsen

Jan og Bente Svendsen

Jan og Bente Svendsen
Møllevej 14, Fensmark
4684 Holmegaard
tlf. 40367534/30705080
mail. syss@mail-online.dk



Høringssvar i forbindelse med Baltic Pipeprojekt 

Vi ejer ejendommen Ladbyvej 32, 4700 Næstved og vi kan se på jeres materiale om Baltic Pipe, at den nye 

gasledning skal gennemskære vores grund. Endvidere kan vi læse, at der planlægges en ventilstation i 

området. 

Vi mener ikke at en ventilstation langs Ladbyvej eller Guderupvej vil være en god idé. Vejene er smalle og 

tilkørselsforholdene vanskelige.  I vintrene er vejene dårligt farbare og undertiden helt lukkede på grund af 

sne. Den flotte natur langs Susådalen og udsigten over den vil også blive berørt af dette anlæg. 

Ladbyvej 32 er en landbrugsejendom. Men derudover er det også en natur- og jagtejendom. Det vil være 

oplagt for kommende ejere at plante skov på dele af arealet. Vi kan læse i jeres materiale, at der vil blive 

sat begrænsninger på benyttelsen af arealet i forhold til beplantning langs gasledningen. Vi kan derfor kun 

udlede at ejendommens muligheder i forhold til naturvariation bliver begrænset med et værditab til følge. 

Vi vil klart opfordre til, at gasledningen følger markens yderskel, så den begrænsning, der sker, ikke går på 

tværs af arealet. 

I 2016 blev der anlagt et nyt hoveddræn på tværs af mark 1. Røret har en diameter på 40 cm og har et antal 

sidedræn tilsluttet langs strækningen. Det ligger i 1-3 meters dybde. Lavest er dybden ved brønden sydligst 

på strækningen. Vi ønsker, at gasledningen bliver ført under dette hoveddræn, da der ofte kan være 

problemer med tilstopning af rør og sidedræn med opgravning til følge. 

Udover disse ovennævnte forhold, har vi en bekymring ang. Sikkerheden. Her tænker vi på gasudslip eller 

anden fare vedrørende gassen. Ifølge jeres hjemmeside vil huse kunne sættes i brand i en afstand af 270 

meter fra ledningen. 

 Vi er af den overbevisning, at vores ejendom vil falde i værdi grundet gasledningen, da mange eventuelle 

købere hellere vil købe en anden ejendom uden en gasledning, der skærer igennem grunden.  

Hilsen Kristina og Jakob Keller 

Ladbyvej 32 4700 Næstved 
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Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53  
2100 København Ø  
Att. Dana Østergaard 
 
 
 
Høring af myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderin-
gen af Baltic Pipe projektet, MST-531-00003. 
 
Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag. 
 
Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger 
til det fremsendte f.s.a. fortidsminder på havbunden i Østersøen. Miljøkonse-
kvensrapporten redegør på udmærket vis for igangværende og nødvendige 
fremtidige marinarkæologiske tiltag forud for anlægsarbejdet. Dog optræder 
stedvist i rapporten og de øvrige dokumenter en ikke længere gældende tids-
plan for marinarkæologiske forundersøgelser; det kan eventuelt konsekvensret-
tes. Det skal desuden bemærkes, at Museumslovens bestemmelser vil være 
gældende for alle af projektet afledte aktiviteter, hvorfor det ikke er givet, at 
de hidtil udførte undersøgelser dækker et tilstrækkeligt areal; for eksempel i 
tilfælde af, at der anvendes et rørlægningsfartøj, der kræver udlægning af ank-
re. 
 
Der henvises i øvrigt til Museumslovens § 29h stk.1, ifølge hvilken fund af 
spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks skal anmeldes 
til Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standes. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel H. Thomsen 
 

 

Roskilde d. 26. februar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikingeskibsmuseet 

Vindeboder 12 

4000 Roskilde 

 

Telefon: 46 30 02 00 

Fax: 46 30 02 01 

museum@vikingeskibsmuseet.dk 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

Mikkel Haugstrup Thomsen 

Museumsinspektør 

Direkte telefon: 46 30 02 91 

Mobiltelefon: 22 67 57 21 

mht@vikingeskibsmuseet.dk 
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