Baltic Pipe - 2. offentlighedsfase - Oversigt over indkomne høringssvar
ID. Nr. Indkommet til Dato
myndighed

Navn

Høringssvar berører geografisk (sæt x'er)
Onshore Onshore
Nybro
Nordsøen
gaslednin Kompresg og
sorstation
elkabel

Adresse/mail

Kommune

Kategori

Resumé af høringssvar

Evt. bemærkninger fra Miljøstyrelsen

Bemærkninger fra bygherren (Energinet)

MST sender et individuelt svar.

En del boliger/ejendomme blev skåret ud af projektområdet efter den x
første offentlige høring primo 2018, når det var tydeligt at
gasledningen ville gå uden om ejendommene.
Jf. i øvrigt de samlede bemærkninger under tabellen vedr. klima,
x
sikkerhed, arealreservation og kompensation.

1

Miljøstyrelsen 19.02.2019 Bettina Jørgensen

Skibelundvej 7, 6092 Sdr
Stenderup

Kolding

Parter

Lodsejeren undrer sig over at deres grund er "tegnet udenom"

2

Miljøstyrelsen 16.02.2019 Camilla Kristiansen

Beboerne på
Stakdelen 31
5220 Odense SØ

Odense

Parter

3

Erhvervsstyrels 17.02.2019 Jonna og Peter Nordfang
en

Askebjergvej 1, 4200 Slagelse
Nordfang@gmail.com

Slagelse

Parter

Uforstående overfor projektet og utryg overfor en gasledning i
MST sender et individuelt svar.
nærheden. Utilfreds med at deres ejendom ligger i
arealreservationszonen (150 m) og nær en L/V.
Bekymret for larm og trafik i området.
Spørger til kompensation.
Ønsker begrundelse for at deres ejendom er indenfor projektområdet MST sender et individuelt svar.
samt beskrivelse af fremtidige konsekvenser ved placering ca. 100 m
fra ledning.

4

Miljø og
18.02.2019 Anna Katrine H. Christensen
Erhvervsstyrels
en
Miljøstyrelsen 19.02.2019 Poul Petersen og Ruth Klit
Poulsen

Næstved

Parter

Udtrykker bekymring omkring sikkerhed ved gasledningen og undrer
sig over valg af energikilde.

Ikke yderligere bem.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr. sikkerhed og klima x

Nørremarksvej 24 . 5690
Tommerup
poul@vestfynsefterskole.dk

Assens

Lodsejer

Bekymret for Vestfyns efterskoles skov af egetræer og forventer
genplatning med træer i samme højde.

Linjen er i dialog med efterskolen flyttet til nordlig del.

Efter kontakt med Efterskolen er ledningen flyttet mod nord, så
x
skoven påvirkes i mindre grad. NB der er følgende udfordringer:
Ledningen er oprindeligt planlagt parallelført med den på stedet
værende distributionsledning gennem skovstykket. - Ved at ændre
linjeføringen påvirkes mulighederne for at udvinde råstoffer i det
råstofinteresseområde der ligger øst for skoven. Ved at flytte ledning
til hvor shelterpladsen ligger nu skal der desuden sikkerhedsvurderes i
forhold til personrisiko inden Energinet kan acceptere flytningen af
ledingen (af hensyn til interne retningslinjer)

Assens

Lodsejer

Tilføjelse til høringssvar 5a: Ønsker at ledningen bliver ført nord om
skoven. Hvis dette ikke er muligt, så en placering så skoven ikke bliver
delt midtover. Ledningen skal placeres i en af enderne og skoven
bliver genplantet.
Undrer sig over, hvorfor den nye gasledning ikke lægges parallelt med
den eksisterende fra Egtved til Lillebælt
Udtrykker bekymring og stiller en række spørgsmål til projektet,
herunder om gasledningen kan blive rykket væk fra lodsejers matrikel
og om der er mulighed for erstatning.
Kan projektet stoppes?

Linjen er i dialog med efterskolen flyttet til nordlig del.

Efter kontakt med Efterskolen er ledningen flyttet mod nord, så
x
skoven påvirkes i mindre grad. NB der er følgende udfordringer: NB Se
svaret ovenfor

Ikke yderligere bem.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
x
parallelføring langs eksisterende ledninger.
Den planlagte linjeføring ligger udenfor din ejendom (såfremt matr.nr. x
5b og 16d Dysted By, Toksværd er korrekt). Derfor forventer
Energinet ikke, at der vil være behov for at komme ind på
ejendommen hverken med gasledning eller anlægsarbejder, men
Energinet kan ikke garantere det 100 %. Hvis de – mod forventning –
skulle få behov for at komme ind på din ejendom, vil du blive
kontaktet forinden. Der er meget strenge krav til sikkerheden ved
etablering af en gasledning, og de afstandskrav der er mellem boliger
og gasledning vil blive overholdt.
Hvis der mod forventning sker skade på jorden eller andre ændringer
på arealet på din ejendom, vil du som lodsejer blive kompenseret for
dette.
Projekter har geopolitisk betydning og er godkendt af den siddende
regering hvorfor det kan være endog meget svært som enkel person
at stoppe projektet.

Ikke yderligere bem. MST sender et individuelt svar.

5a

akhc@yahoo.com

5b

Miljøstyrelsen 27.02.2019 Poul Petersen

Nørremarksvej 24 . 5690
Tommerup
poul@vestfynsefterskole.dk

6

Miljøstyrelsen 15.02.2019 Thyge C. D. Hansen

thyge@thygecdhansen.com

7

Miljø og
18.02.2019 Anna Katrine H. Christensen
Erhvervsstyrels
(Samme person som ID 4)
en

Borger
Næstved

Parter

akhc@yahoo.com

Ikke yderligere bem. Erhvervsstyrelsen har sendt et individuelt svar
(25.03.2019)

Ejendommen vil ikke blive berørt af selve gasledningen.
Efter den 1. offentlige høring, hvor der blev indkaldt ideer og forslag
til miljøkonsekvensrapporten, blev projektområdet flere steder
tilpasset, og en del boliger/landejendomme udtaget af
projektområdet, særligt hvis de lå helt ude i kanten af
projektområdet. Den pågældende ejendom ligger inde i selve
projektområdet og er derfor ikke udtaget i første omgang, idet der
eventuelt kan være behov for at anvende eksisterende veje, som
indkørsel til projektområdet eller lignende.
Når gasledningen er anlagt vil der omkring gasledningen blive udlagt
et servitutbælte på 40 meters bredde – 20 m på hver side af
gasledningen. Indenfor dette bælte vil der være forbud mod
opførelse af bygninger til ophold for mennesker og indenfor et 10 m
bredt bælte omkring gasledningen vil der være forbud mod
terrænregulering, plantning af træer med dybdegående rødder mv.
I forbindelse med ansøgninger til kommunen om landzonetilladelse
eller byggetilladelse 200 m på begge sider af gasledningen skal
Energinet høres og gennemføre en risikovurdering i forhold til
påtænkte udbygninger, der skal sikre at området ikke bebygges med
større tæthed end tilladt.

Miljøstyrelsen 12.03.2019 Johannes Bogh

Ulveryggen 7
6640 Lunderskov
jtbogh@gmail.com

Kolding

Parter

Der klages over at gasledningen går for tæt på ejendommen (ca. 140
m) og kan potentielt hindre udvidelse af svineproduktionen på
ejendommen, da en udvidelse kun kan finde sted i retning af
gasledningen. Ejendommen er omgivet af fredsskov.

9

Miljøstyrelsen 24.02.2019 Anne-Dorthe og Jesper Bak

Udsigten 4
4200 Slagelse
adjbak@post11.tele.dk

Slagelse

Lodsejer

Vil ikke give tilladelse til at der pålægges restriktioner på anvendelsen Ikke yderligere bem.
af deres jord/ejendom, da de mener at det er nødvendigt at samfund
og verden stopper med at anvende fossilt brændstof.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. klima.
Boligen er skåret ud af projektområdet, men en del af ejendommen
ligger inden for. Skal ikke lægge jord til arbejdsbæltet.

10

Miljøstyrelsen 26.02.2019 Vikingeskibsmuseet
Mikkel H. Thomsen

Vindeboder 12
4000 Roskilde
museum@vikingemuseet.dk

Institution

Museet gør opmærksom på at der i rapporten og øvrige dokumenter MST har ikke kompetencen for den marine del af projektet.
er en tidsplan for marianarkæologiske forundersøgelser, som ikke
længere er gældende. Museumslovens bestemmelser er gældende for
alle af projektets afledte effekter, derfor er det ikke givet at de hidtil
udførte undersøgelser dækker tilstrækkeligt areal.
Fund af spor af fortidsminder eller vrag skal straks anmeldelse til
Kulturarvsstyrelsen og arbejdet skal standset

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

11

Miljøstyrelsen 25.02.2019 Kirsten Reuter

Tågeskov By 5, Tågeskov
4733 Tappernøje

Næstved

Parter

Beboer i Tågeskov er bekymret for risiko for eksplosion/brand og
Ikke yderligere bemærkninger. Er blevet besøgt af Energinet i juni
terror. Fremhæver den nærliggende børn/ungeinstitution og
2019.
problemer med trafik. Fremhæver placering meget tættere på
Tågeskov (500 m) end på Everdrup (1,5 km) Fremhæver nærliggende
attraktiv flora og fauna og områdets rekreative og landskabelige
værdi. Sætter spørgsmålstegn ved udvælgelsen af lokalitet. Der
efterspørges økonomi for en placering af ledningen i havet. Der
ønskes en beplantning på minimum 30 m omkring
kompressorstationen med minimum 50 % stedsegrønt, samt jordvold
med beplantning.
Der udtrykkes bekymring for værditab af omkringliggende
ejendomme.
Der sættes spørgsmålstegn ved projektets klimamæssige rationale og
ved begrundelserne for at det tjener almenvellet.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr. projektets
rationale, klima og kompresorstationens placering ved Tågeskov.
Der planlægges fortsat en beplantning med en bredde på 15-30 m.
Den endelige sammensætning af beplantningen skal afklares med
Næstved Kommune og ønsker og input fra beboergruppen vil indgå i
beslutningen, der også skal tage hensyn til bl.a. hasselmusen.

12

Miljø og
27.02.2019 Thyge Løbner
Erhvervsstyrels
en

Åparken 33
6640 Lunderskov

Kolding

Parter

Ikke yderligere bemærkninger. Er blevet kontaktet telefonisk af
Erhvervsstyrelsen med besked om, at begrænsningerne ikke gjaldt
områder i byzone.

Ejendommen ligger i byzone i kommuneplanen. Det forholder sig
x
således, at allerede udlagte byzonearealer ikke er omfattet af
begrænsningerne i arealanvendelsen indenfor arealreservation til
gasledning, hverken nu eller når gastransmissionsledningen er anlagt.

13

Miljøstyrelsen 15.03.2019 Thue Christensen

Nøddelunden 25,
5580 Nørre Aaby

Middelfart

Borger

Ikke yderligere bemærkninger.

Jf. samlede bemærkninger under tabellen vedr. terror samt Natura
2000 Lillebælt

x

14

Miljøstyrelsen 18.03.2019 Jan Hjeds

Elvedgårdsvej 6, 5474 Veflinge Middelfart

Lodsejer

Bolig ligger i udkanten af 250 m zonen. Har planer om at sælge
ejendommen og spørger til en køber kan foretage udvidelse af huset.
Spørger om der kan søge erstatning eller overtagelse af ejendommen,
såfremt ejendomsmægleren vurderer at husets salgsværdi forringes
betydeligt eller ingen køberinteresse.
Argumentation for at føre ledningen gennem Natura2000 område er
terrorrisiko. Henviser til politiets efterretningstjenestes plan im
terrorsikring fra maj 2004. Heri fremgår det hvordan diverse
installationer herunder rørledninger terrorsikres. Foreslår at Energiner
får foretaget en sårbarhedsvurdering af ledningen.
Foreslår en ny linjeføring ud af Føns halvøen og fra spidsen tværs over
Lillebælt.
Vedrørende matr. nr. 3hø Skrillinge by, Kauslunde. Ejendommen er
iflg. godkendt kommuneplan udlagt til bebyggelse med boliger.
Lokalplanlægningen for ejendommen pågår samtidig med høringen
for ledningen. Arealreservationen rækker ind over ejendommen,
ligger til grund af ledningen anlægges så der ikke er konsekvenser for
byudviklingen, så længe denne sker i henhold til gældende
kommuneplanramme.
Samtidig forudsættes det at Energinet, Arbejdstilsynet eller andre ikke
vil stille krav ifht bebyggelse, vejbetjening eller andet almindelig for
udbygning i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Ligeledes forudsættes det at ledning er dimensioneret efter at kunne
ligge indenfor 80 meters afstand fra bygninger. Der henstilles til
koordinering med anlæg af Baltic Pipe og et teknisk anlæg til afledning
af overfladevand. det planlagte arbejds og oplagsareal forventes at
være uproblematisk såfremt det er af 6 ugers varighed, dog vil
anvendelsen af arealet være problematisk hvis arealet skal være op til
et års anvendelse grundet salg af byggegrunde.
Nyt forslag til placering af linjeventilstation Svendstrup, så den ligger
lavt i terrænet og ikke genere udsigt over bæltet.
hvis projektet giver anledning til tab, kræves der erstatning.

Ikke yderliggere bemærkninger

Der tages højde for eksisterende kommune- og lokalplanlagte
områder i forbindelse med valg af Class Location for ledningen og
øvrige forhold bestemt af eksisterende planlægning.
Linjeventilstationen ved Svendstrup kan ikke flyttes. Den nuværende
placering er nøje vurderet i forhold til landskab, adgangsforhold og
tekniske udfordringer, samt dialog med kommunen.

x

15

Erhvervsstyrels 20.03.2019 Mogens Volkmann
en
Christensen og Dorte
Jacobsen

Gl. Ålbovej 3, 6092 Sdr.
Stenderup

Kolding

Parter

16

Miljøstyrelsen 20.03.2019 Pia Tryde Sandeman

St. Elmuevej 9, Faxe

Faxe

Parter

17

Miljø og
24.03.2019 Jørgen Hauge Mikkelsen
Erhvervsstyrels
en

svinemikkel@gmail.com
Middelfart
Voldbyvej 5A, 5500 Middelfart

Lodsejer

18

Miljø og
23.03.2019 Inger Henriksen
Erhvervsstyrels
en

Davinde Bygade 25, 5220
Odense SØ

Lodsejer

19

Miljø og
25.03.2019 Peter Norup
Krybilyparken i Brylle, 5690
Assens
Erhvervsstyrels
På vegne af grundejerforening Tommerup, Assens Kommune
en
Krybilyparken i Brylle

Odense

Parter

Østersøen

x

x
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x
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Hvis landzoneansøgningen omhandler driftsbygninger indenfor
x
mindsteafstanden, indleder Energinet en dialog med lodsejeren for at
foretage en konkret vurdering af det ansøgte og muligheden for en
ændret placering af bebyggelsen. Hvis det efterfølgende ikke viser sig
muligt at overholde mindsteafstanden, og det i øvrigt er
sikkerhedsmæssigt acceptabelt, kan driftsbygning-ger undtagelsesvis
placeres nærmere gasledningen inden for mindsteafstanden.
Afgørelsen vil altid bygge på en individuel konkret vurdering. Hele
ejendommen ligger udenfor projektområde og udenfor
mindsteafstand til bygninger beregnet til ophold for mennesker. - Der
vil derfor kun være restriktioner i forhold til ændret arealanvendelse
inden for 200 meters afstand af ledningen JF CIR183.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Såfremt ejendommen ligger inden for et eksisterende graveområde
x
eller et udpeget interesseområde for råstoffer kan der blive udbetalt
erstatning. Dette afgøres og fastsættes ved
ekspropriationsforretningen. Ved analyse af kortdata fra Region
Syddanmarks råstofplan 2016 kan det fastslås at der IKKE er overlap
med nævnte matrikel 4n Davinde By, Davinde, hvorfor denne ikke
ligger i råstofinteresseområde. Inden anlæg gennemføres
Området ligger i byzone i kommuneplanen og allerede udlagte
x
byzonearealer er ikke omfattet af begrænsningerne i
arealanvendelsen indenfor arealreservation til gasledning, hverken nu
eller når gastransmissionsledningen er anlagt. Ikke yderligere
tilføjelser.

x

x

Jf. samlede bemærkninger under tabellen vedr. sikkerhed ved at bo
x
nær gasledning og L/V-station.
(Lodsejer er menighedsråd og har v. formand svaret ENET at placering
på grunden er optimal og at der ikke er kommentarer. Lodsejer v.
næstformand har høringssvaret (ID 39) at placering af L/V ikke er
acceptabel og henstiller til at den flyttes.)
ENETs holdning er, at der ikke er risiko forbundet med at bo ved en
gasledning og L/V og at der derfor ikke af den grund er behov for at
Placeringen af stationen er oplyste - med kort.
x
JM forventer at få besked såfremt, der er ændringer til oplysning fra
borgermøde om forstærket rør frem til L/V station Svenstrup, hvilket
betyder at fremtidig udstykning fortsat er muligt

Anlæggets
placering
L/V
stationer

x

x

8

Bliver nabo til gasledning, arbejdsareal og linjeventilstation. Der er
Ikke yderligere bem.
mulighed for mere hensigtsmæssig placering af hensyn til mennesker
og miljø.
Ønsker at linjeventilstationen trækkes væk på det store jordstykke.
Ejendommen bliver berørt af en arealreservation hos nabolodsejer i
fremtiden, der både omfatter en linjeventilstation og selve
gasledningen.
På ejendommen er der fremadrettet planer om at drive
Ønsker at vide præcis placering af station ved Feddet
Ikke yderligere bem. Energinet har sendt svar med kort den
22.03.2019
Der er planlagt udstykningsmulighed på matr. 12o, Svenstrup By,
Ikke yderligere bem. Der er ikke sket ændringer.
Kauslunde (Ø.Hougvej 164, Middelfart). Har fået at vide at
udstykningsmuligheden ikke påvirkes. Vil gerne have besked, hvis
dette ændrer sig.
Påpeger en række udfordringer på ejendommen, hvor der er
Det pågældende areal ligger uden for udpegede graveområder og
mulighed for råstofinvinding, der er fredskov med rigt dyreliv, våde
interesseområder. Ikke yderliggere bem.
områder, det støder op til moseområde samt tidligere fund af
arkæologiske interesse.
Undrer sig over at Energinet ikke gør brug af aftaler med lodsejerne
om servituterstatning i stedet for ekspropriation. Tilslutter
henstillingen om en procesaftale. Undrer sig over at ledningen ikke
Grundejerforeningen frygter at arealreservationzone har betydning
Er blevet sendt individuelt svar vedr. arealreservation i byzone den
ved ansøgning om byggetilladelser og ved salg af ejendomme. Foreslår 11.04.2019. Ikke yderligere bem.
at gasledningen flyttes nordpå, så husene kommer udenfor zonen.

Lillebælt

Høringssvaret berører følgende emner (sæt x'er)
Arealres Rationale Anlæggets
Anlæggets
ervation
placering og
placering og
udformning
udformning
regionalt og
lokalt på
nationalt
ejendom
(linjeføring)
(linjeføring)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bilag IV

Flora og
fauna

Demonte Andet
ring
herunder
Husdyr
Radioko
mmunika
tion
NORM
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Miljøstyrelsen 18.03.2019 Jan og Bente Svendsen

Mener at der vil ske værdiforringelse grunden ejendommen
beliggenhed indenfor arealreservationzonen og beder om forslag til
kompensation for dette.
Nymølle Stenindustrier har rettigheden til råstofinvinding hvor
placering og projektområde er. Etablering af ledning og
sikkerhedszone vil have negativ påvirkning på virksomhedens
muligheder for råstofindvinding og anbefaler at etablere ledningen
udenfor området, hvor Nymølle stenindustrier har rettigheder til
I marken op til Hjarupvej har vandværket 2 råvandsledninger, 1
rentvandsledning, skyllevandsledning samt lysleder til styring af
råvandsboringer liggende i 1,2 meters dybde. Microfloraen i filteret
går i dvale efter ca. 10 timer uden nyt vand. En afbrydelse kan give
problemer for opstart af filtrering og der kan komme bakterier i rør
ved brud.
Efterskolen ligger inden for arealreservationen og har planer om at
bygge en sportshal. Der er ingen lokalplan, men der er dialog med
Energinet og Kommunen.

Ikke yderligere bemærkninger fra Miljøstyrelsen. Sendes på opfodring Jf. samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. tab af værdi.
et individuelt svar vedr. økonomisk kompensation.

x

21

Miljøstyrelsen 18.03.2019 Jakob Qvortrup Christensen
Nymølle stenindustrier

Ikke yderligere bemærkninger, jf. i øvrigt Miljøstyrelsens
bemærkninger i høringsnotatet, afsnit vedr. ressourcen.

x
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Miljøstyrelsen 23.03.2019 Hans Ulrik Mikkelsen
Formand Vonsild Vandværk
A:m.b.a

Mobil 2174 6371
Langholm 10 6000 Kolding

Kolding

Institution

23

Miljøstyrelsen 27.03.2019 Finn Bjørn Schousboe
repræsenterer
Vesterdal Efterskole, Gl.
Assensvej 12, 5580 Nr. Aaby
på Fyn
Miljø og
27.03.2019 Kirsten Dalbøl Mansouri
Erhvervsstyrels
en

Gl. Assensvej 18
5580 Nr. Aaby

Middelfart

Virksomhed

Ikke yderligere bemærkninger.

Der er dialog med Energinet.
x
Gasledningen etableres således, at opoførelse af en idrætshal vil være
mulig. Energinet vil blive hørt af kommunen i forbidnelse med
byggesagsbehandlingen.

x

Sortebrovej 40
5690 Tommerup

Assens

Parter

Spørger til hvorfor ejendommen og en del af jorden er skåret ud af
arealreservationen. Bekymret for at ejendommen falder i værdi eller
bliver umulig at sælge pga. servitutter.

Ikke yderligere bem. Er blevet besvaret pr. e-mail af Energinet.

x

Varde

Institution

Vandværket, som ligger ved Blåbjerg Klitplantage, kan ikke acceptere
arealreservationen og den forbundne risiko for manglende mulighed
for udvidelse.

Ikke yderligere bem. Energinet følger løbende op på
problemstillingerne. Der sendes et individuelt svar.

En del boliger/ejendomme blev skåret ud af projektområdet efter den x
første offentlige høring primo 2018, når det var tydeligt at
gasledningen ville gå uden om ejendommene.
Der vil ikke blive pålagt servitutter på ejendommen, da den ligger
uden for projektområdet.
Jf. i øvrigt de samlede bemærkninger under tabellen om bl.a.
arealreservation.
Jf. samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
x
arealreservation og mulighed for udbygning nær ledningen.

Miljøstyrelsen 25.03.2019 Mads Jeppesen på vegne af
Klinting Vandværk, Skovvej
10, 6830 Nørre Nebel v/
Kristian Nielsen,
Lønnehedevej 11, 6830 Nr.
Nebel
Miljøstyrelsen 20.03.2019 Arnth Rytter på vegne af
Steen Rytter

Skovvej 10, 6830 Nørre

Vestervej 1, Gimlinge

Slagelse

Lodsejer

Der bliver stillet krav vedr. fuld reetablering af dræn samt til brug af
køreplader på de udsatte steder og hvis vejrforholdene medvirker til
særdeles blød bund.

Miljø og
25.03.2019 Svend Møller
Erhvervsstyrels
v. Ejler Petersen, Centrovice
en

Ellebækvej 26, Svenstrup
5500 Middelfart

Middelfart

Lodsejer
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Miljøstyrelsen 29.03.2019 Skolebestyrelsen

Tingkærskolen
Ørbækvej 701
5250 Odense SØ

Odense

Institution

Afventer en afklaring og detailplan der indeholder alle aspekter for
ejendommen, foreligger underskrevet inden arbejdet begynder.
Energinet sørger for adgangsvej til den afskårede del af marken samt
udlægning af køreplader i dårlig vejrlig.
Ønsker aftale der friholder lodsejer for udgifter i 20 år (henvisning til
vedlagt høringssvar fra 18. aug. 2018).
Tidligere fremsendte høringssvar ses ikke som behandlet og indgået i
det fremsendte forslag.
Ønsker den planlagte linjeventilstationen flyttet, og sender forslag til
alternativ placeringer, hvor der tages hensyn til beplantning samt
adgang via offentlig og asfalteret vej. Ligeledes vil markdriften ikke
påvirkes så markant.
Skolebestyrelsen er bekymret for trafiksikkerheden ved Thorupvej i
anlægsfasen. Skolebestyrelsen opfordrer til risikovurderingen vedr.
sikkerhed genovervejes og gaslinjen føres udenom sikkerhedszonen
for Tingkjærskolen.
Skolebestyrelsen finder det uacceptabelt at Odense Kommune og
herunder Tingkjærskolen ikke kan tilladelse at foretage ændringer i
arealanvendelsen.
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Arbejdspladsen er fjernet. MST har ikke yderligere bemærkninger.
MST sender individuel underretning.

Arbejdspladsen ved Tingkærskolen er fjernet og vil derfor ikke
længere give anledning til øget trafik. Energinet vil i samarbejde med
myndigheder og politi pålægge entreprenører
hastighedsbegrænsninger langs Torupvej og Tingkærvej.
Generelt svar om arealreservation.
Der er foretaget en risikovurdering som led i planlægningen af Baltic
Pipe og som en generel del af Energinets drift af transmissionsnettet,
jf. i øvrigt de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
sikkerhed.
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Miljø og
02.04.2019 Anders Lassen
Erhvervsstyrels
en

Rødelågevej 55
5220 Odense SØ

Odense

Borger

Ikke yderligere bem.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr. klima, sikkerhed og x
linjeføring til havs.
Grusgravsområdet er udlagt som graveområde og interesseområde for
råstofindvinding, hvorfor det er søgt undgået.
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Miljø og
17.03.2019 Anne Mette og Søren Ross
Erhvervsstyrels
en

Hylkedalvej 141
6640 Lunderskov
ross@siverland.dk

Kolding

Parter

Ikke yderligere bem. Lodsejer er blevet kontaktet af Energinet
03.04.2019.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr.
arealreservationen. Ideer om udbygning
(stald/stutteri/hestepension/kalvehotel/aftægtsbolig) begrænses
næppe.
Der skal være/vil være fokus på drænforhold ved anlægsarbejdet.

x
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Miljøstyrelsen 02.04.2019 Christian D. Lassen

Holmegaard, Juellinge og
Næstved
Tryggevælde Godser
Holmegaardsvej 71
DK-4684 Holmegaard
E-mail:
cdl@holmegaardgods.dk eller
godskontor@holmegaardgods.
dk
www.holmegaardgods.dk

Da gas udgår som energikilde synes det rigtigt at stoppe projektet og
investere bedre og mere klimavenligt. Sikkerhedsforanstaltningernes
synes mangelfulde eller der eksisterer ikke anvendelige regler på
området. Lokalt drives jorden økologisk for størstedelen og foreslår at
føre ledningen gennem grusgravjord tæt ved i stedet. Udstykninger
langs Rødelågevej i anledning af nyt Odense Universitets Hospital kan
overvejes mod syd.
For ejendommen er der planer om en mulig udvidelse af stald og
stutteri/hestepension/kalvehotel samt mulighed for en aftægtbolig
tæt på eksisterende bebygning. Med den nuværende placering af
linjeføringen vil aftægtsboligen ligger ca. 80 meter fra Baltic Pipe.
Foreslår ny placering af linjeføring. Marketn på matr. nr. 4c drænes af
en hovedledning og det er af afgørende betydning at denne
drænledning bevares.
Kvitterer for mail med bekræftelse af at der ikke gøres brug af
arbejdsareal på vedhæftede kort. Appellerer til at gasledning graves
dybere ned grundet dræn samt en planlagt solcellepark hvor
metalstopperne rammes ca. 140cm ned i jorden.

Ikke yderligere bem. Sendes et individuelt brev til lodsejer.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. dræn.
Solceller kan placeres ind til 5 meter fra ledningsmidte, jf. servitut.

x
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Miljø og
02.04.2019 VARDE KOMMUNE
Erhvervsstyrels
en
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Miljø og
02.04.2019 Preben Sørensen
Erhvervsstyrels
en
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Miljøstyrelsen 03.04.2019 Fiskeristyrelsen,
Fiskeriinspektorat Øst
Erhvervsstyrels 01.04.2019 Hans M. Hedegaard
en
Dansk Skovforening

Amalievej 20, 1875
Frederiksberg C
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Miljøstyrelsen 31.03.2019 Ivar Torndahl

Skellet 11, 6000 Kolding
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Miljøstyrelsen 03.04.2019 Fænø Gods I/S
Flemming Skouboe, ejer
Søren Bonde, direktør

Virksomhed
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Miljøstyrelsen 04.04.2019 Banedanmark

Statslig
myndighed
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Miljø og
04.04.2019 Sdr. Stenderup Menighedsråd
Erhvervsstyrels
v. Søren Hindbo
en
(næstformand) og
Mogens V. Christensen og
Dorte S. Jacobsen

24

25

26

35
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Miljø og
08.04.2019 Sparresholm Gods
Erhvervsstyrels
Thomas Garth-Grüner
en
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Miljøstyrelsen 04.04.2019 Assens Kommune
Kim Walsted Knudsen
Karin Kærgaard

Møllevej 14, Fensmark
4684 Holmegaard
mail. syss@mail-online.dk
Hovedgaden 539, 2640
Hedehusene

Havremarksvej 2
Slot-Bjergby
4200 Slagelse.

Parter

Virksomhed

Virksomhed

Problemerne kan håndteres undervejs i anlægsperioden. Vandværket Energinets teknikere er gjort opmærksom på den anførte
orienteres herom. MST har ikke yderligere bemærkninger.
problemstilling. Inden anlægsarbejderne går i gang vil lodsejer blive
kontaktet således at arbejdet kan gennemføres med mindst mulig
gene for vandværket.

Ikke yderligere bem. Lodsejer vil blive kontaktet af Energinet i
forbindelse med det videre arbejde med projektet.

Kommunens høringssvar skal tages til efterretning. Det indeholder en x
række observationspunkter

Slagelse

Lodsejer

Høringssvaret kommer med konkret information om forhold i
Ikke yderligere bem. Forholdene håndteres ifm. det videre arbejde
området:
med projektet.
Der ligger 2 sivbrønde tæt på hvor gasledningen skal gå, vil det berøre
at der bliver fugtigt henover ledningen.
Der ligger et elkabel ned til vandværket, skal det flyttes. Der ligger
også en hovedvandleding som også vil berøre gasledningen, hvordan
vil man krydse den.

Statslig
myndighed
Organisation

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst Ringsted, har ingen
Ingen bemærkning.
kommenterer til nærværende.
Ledningsanlægget sker under vilkår af anvendelse af gæsteprincip og i Ikke yderligere bemærkninger. Det henvises i øvrigt til høringsnotatet.
områder hvor dette ikke kan sikres sker en totalekspropriation.
Anbefaler at der i den videre detailplanlægning tages hensyn til
lodsejerønsker.
Indsender konkrete bemærkninger om Råstofgraveområder,
servitutareal, markeringspæle, tilplantning, pumpning af terrænnært
grundvand samt fældning af træer. Der ønskes en præcisering af vilkår
omkring genplantning omkring gasledning (i LPD og MV er der blot
forbud mod plantning af planter med dybtgående rodsystem - ikke
forbud mod plantning 2 m fra gasledningen).

Der er kendskab til ledningerne fra LER forespørgsel som er foretaget. x
Krydsningen af disse håndteres uden særlige problemer når de er
kendt i forvejen.
Sivebrøndene kan ikke umiddelbart findes, men vil blive udpeget af
lodsejer når arealer overtages midlertidigt i forbindelse med
anlægsfase.
Der vil ikke blive fugtigt efter anlæg, da Energinet er forpligtet til at
sørge for at man som minimum har afvanding med samme kvalitet
som før anlæg af rørledningen. Energinet (JMS) har talt med og
forklaret
lodsejer hvordan disse håndteres
Ingen
bemærkninger

Sdr. Stenderup Menighedsråd
Kirkealle 1
6092 Sdr. Stenderup
Att. Søren Hindbo

Institution

Mogens V. Christensen og
Dorte S. Jacobsen
Gl. Ålbovej 3
6092 Sønder Stenderup
Sparresholmvej 4, 4684
Holmegaard

Assens

Generelt besvarelse af gæsteprincip.
x
Energinet tager kontakt til alle berørte lodsejere - både i forbindelse
med ekspropriationsforretningen, inden anlægsarbejderne
igangsættes og efter at arbejdet er afsluttet.
Erstatning i råstofgraveområder fastsættes af
ekspropriationskommissionen i henhold til gældende praksis.
Arealreservationen gælder for 200/250 m på begge sider af
gasledningen. Det er en fejl at der er anført 500 m i
miljøvurderingsrapporten.
Specifikke aftaler vedr. beplantning nær ledningen, fældning af træer,
placering af markeringspæle og pumpning af grundvand aftales med
lodsejer i forbindelse med ekspropriationsforretning og besøg hos
lodsejer.
Vedr. Rolles Møllevej 26, 6640 Lunderskov. Ejer et jordstykke indenfor Ikke yderligere bemærkninger. Lodsejer har fået svar den 2. april 2019 Jf. de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
x
200 meter zonen, hvor der drømmes om en dispensation til opførelse fra Energinet.
arealreservation og mulighed for udbygning nær ledningen.
af en privat bolig. Boligen skal placeres i området hvor maskinhuset
ligger.
Finder det positivt at rørledningen nedgraves, men er bekymret for
Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
sedimentspild og spredning under gravearbejdet. Opfordre til at
placere rørledningen så langt mod syd som muligt så risikoen for
påvirkning af Fænø minimeres. Energistyrelsen etableringstilladelse
bør ændres så linjeføring B1 er en ufravigelig projektforudsætning.
Potentielle påvirkninger af Fænø bør medtages i
moniteringsprogrammet for konstruktionsfasen.
Ingen indvendinger imod banekrysninger, men gør opmærksom på at Ikke yderligere bem.
Banekrydsninger finder sted efter ansøgning til Banedanmark og i tæt x
der er tekniske betingelser, der skal opfyldes for de enkelte
dialog om den enkelte krydsning.
krydsninger herunder krav til læggedybde, og vinkelret krydsning,
samt at gasledningen lægges i beskyttelsesrør. Lovkrav at
krydsningerne enkeltvis skal signifikansvurderes. Gasledningen
krydser jernbanen nord for Næstved, hvor elektrificeringsprogrammet
placerer en transformerstation og Ringsted-Femern banen, og har
indsendt bemærkninger vedrørende dette, herunder til
elektromagnetiske forhold omkring transformerstation.
Der opfordres til at søge om banekrydsning så tidligt som muligt - evt.
i kombination med møde.
Gør indsigelse mod placering af linjeventilstationen hvor Baltic Pipe
Den konkrete placering på markarealet er endnu ikke endeligt fastlagt. Jf. de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. sikkerhed
x
passerer Gl. Ålbovej. Stationen er placeret 65m fra Gl. Ålbovej 3 og
Det vil ske i dialog med lodsejer i forbindelse med Energinets videre
ved at bo nær gasledning og L/V-station
derfor henstilles der til at den placeres et andet sted, hvor
arbejde med projektet. Ikke yderligere bemærkninger. Sendes et
(Lodsejer er menighedsråd og har ved lodsejerhenvendelse v.
gasledningen passerer en vej men hvor der ikke er boliger inden for
individuelt svar.
formand Niels Langhoff svaret ENET at placering på grunden er
200meters afstand.
optimal, og at der ikke er kommentarer.)
ENETs holdning er, at der ikke er risiko forbundet med at bo ved en
gasledning og L/V og at der derfor ikke er behov for at flytte linje og
station.

Virksomhed

Høringssvar vedrører kun elkablet. Elkablet bør nedlægges på
gæsteprincip. Kablet bør løbe langs skel og markkanter og ikke på
tværs af marker. Der rejses krav om erstatning for jagtlejeindtægter og
nedgang i herlighedsværdi. Vindmølle projekt planlægges i det
område hvor kablet skal passere, dette skal respekteres og gene samt
yderligere omkostninger der påføres skal erstattes. Fibernet skal
komme til berørte udlejningsejendomme og godset til gavn ved
hurtigt internet. Der skal holdes god afstand til bebyggelser der ligger i
trace. Overskudsjord kan have interesse for godset. Færdsel på godset
jord må kun ske efter forudgående aftale. Foreslår en linjeføring langs
motorvejen.

Der er flere forhold, som ikke er afgjort på nuværende tidspunkt,
herunder endelig placering af ledningen. Disse forhold vil indgå i
dialogen med lodsejer og varetages i forbindelse med Energinets
videre arbejde med projektet

Kommunal
myndighed

Kommunen anmoder om at der tages hensyn til krydsning af
vandløbene Graverende og Viberenden. Krydsninger skal foregå
udenfor de markerede strækninger da vandløbene indgår i et
omfattende national forsøg med grødeskæring. Ønsker dialog forud
for anlægsarbejdet, så en midlertidig påvirkning af miljø og
vandføringsevne undgås mest muligt. I miljøvurderingsforslaget
henvises til en forældet kommuneplan.
Fremsender et nyt forslag til linjeføring, så der opnås større afstand til
beboelse samt at det undgås at opdele skoven i to, samt mose i skov.
En yngre fredskov påvirkes i stedet.

Miljøstyrelsens bemærkninger fremgår af høringsnotatet, bilag 1.

Miljøstyrelsen 07.04.2019 Malene og Søren Kirches

Hårevej 48, 5591 Gelsted

Lodsejer

43

Miljøstyrelsen 08.04.2019 Nord Stream AG
Bruno Haelg
Miljø og
08.04.2019 Carsten Nielsen
Erhvervsstyrels
en
(og Claus S. Madsen?)

Industriesstrasse 18, 6302 Zug,
Switzerland
Vridsløsevej 27, 4700 Næstved

Organisation
Lodsejer

Kablets placering inden for det undersøgte projektområde er endnu
ikke besluttet endeligt. Lodsejere vil blive kontaktet inden
anlægsarbejdet påbegyndes med henblik på håndtering af specifikke
problemstillinger.
Erstatning finder sted i henhold til landsaftalen for el- og fiberkabler
på landbrugsjord.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kommunen indsender bemærkninger og forslag til præciseringer og
Det henvises til Miljøstyrelsens bemærkninger i høringsnotatet, bilag
tilføjelser i forskellige afsnit (primært § 11) af Landsplandirektivet .
1.
Kommunen har ikke bemærkninger til visualiseringer, Natura2000
vurdering og udkast til miljøgodkendelse af Nybro.
Kommunen gør opmærksom på at der kan være potentielle konflikter
ved to fortidsmindebeskyttelseslinjer og ved § 3 områder og at der
skal argumenteres for hvorfor projekttilpasninger ikke er mulige, hvis
der skal søges om dispensation.

Parter

x

Lodsejer bliver kontaktet inden anlægsarbejdet igangsættes. Behovet x
for udlægning af køreplader afklares op til anlægsarbejdets start og
afhænger af jordbundsforhold og vejr.
Jf. de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. dræn. Der
mangler dog, at vi også forholder os til længden af garantier for dræn.
der en nu aftalepapir mellem 12 landbrugsforeninger og Energinet.
Middelfart Kommune har ønsket L/V-station placeret så langt mod øst x
som muligt. Denne placering er længere væk fra beboelse, og den
ligger lavere i terrænet - begge dele har visuelle fordele. Det er
således ikke muligt at imødekomme forslaget.

Kommunal
myndighed

Kolding

x

x

Varde
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I forbindelse med ekspropriationsforretningen fastlægges der en
erstatning for det tab, som NS måtte lide ved at indvindingsområdet
pålægges en servitut.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Der er løbende dialog med kommunen vedrørende anlægget og de
nødvendige tilladelser til etableringen, herunder til krydsning af
vandløb.
Høringssvaret er kommenteret i høringsnotatet.
Ikke yderligere bemærkninger. Ledning flyttes ikke, da man vil påvirke
et større skovareal. Der er i øvrigt i tilladelsen åbnet mulighed for at
bugte tracéet let ved krydsning af skov, hvis det er teknisk muligt og
lodsejer ønsker det.

Baltic Pipe krydser den eksisterende Nord Stream AG ledning og der Ikke inden for Miljøstyrelsens kompetenceområde.
stræbes efter at lave en krydsningsaftale. Se også ID163
Udviklingsmulighederne på ejendommen er i forvejen begrænset af et Lodsejer er kontaktet og der arbejdes på en løsning.
fortidsminde syd for ejendommen. Ejendommen begrænses derfor
både for af udvikling mod nord og syd ved anlægning af gasledningen.
Foreslår at ledningen flyttes nord for højspændingsledningerne.

Det foreslås at ledningen flyttes uden for ejendommens matrikel og
ind på naboejendommen, der har status som fredskov. Såfremt
ledningen flyttes, vil et betydeligt større skovareal blive påvirket. Det
vil så være disse skovarealer der opdeles .

x

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
Energinet er i dialog med lodsejer, der ønsker at opføre en mindre på x
grunden. Der arbejdes på en egnet placering af bygningen på
ejendommen, som ikke er i konflikt med ledningen.

x

x
x

x

x
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Miljøstyrelsen 08.04.2019 Vandcenter Syd
Troels Kærgaard Bjerre

Odense

Institution

I miljøkonsekvensrapporten fremgår det at der ikke findes almene
vandforsyningsanlæg nær linjeføringen i Assens Kommune, hvilket
ikke er korrekt. Linjeføringen passerer Borreby Kildeplads. Der
henvises til referat af møde med Energinet og VandCenter Syds
høringssvar af 19. januar 2018.
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Miljøstyrelsen 08.04.2019 Middelfart Kommune
Borgmester Johannes
Lundsfryd Jensen

Middelfart

Kommunal
myndighed

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr. bl.a. Klima.
x
Marin del håndteres separat.
Der er dialog med kommunen om class location status af hensyn til
allerede planlagt byudvikling.
Kommunen høres i forbindelse med beplantning omkring L/V-station
Energinet er opmærksom på at kommunen skal søges om en række
tilladelser herunder ved krydsning af vandløb.
Gasrørledningen består af højkvalitetsstål i en tykkelse på mellem 1222 mm. Rørledningen er endvidere coatet med epoxy på indersiden.
Der er ingen risiko for mikrorevner og det kan udelukkes at
gasrørledningen kan forårsage forurening af grundvandsressourcen.

x
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Miljøstyrelsen 08.04.2019 Ørsted
Thomas Bunde Hansen

Nesa Alle 1, 2820 Gentofte

Virksomhed

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

x
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Miljøstyrelsen 09.04.2019 NOAH Friends of the earth
Denmark

Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200
København N

Organisation

Middelfart kan ikke bakke op om projektet grundet stigning i forbrug Miljøstyrelsens bemærkninger fremgår af Høringsnotatet, jf. bla. Bilag
af naturgas samt forsyningen til Polen med naturgas øger risikoen for 1 til notatet.
at overgang til grøn energi går i stå.
Kommunen redegører yderligere for bemærkninger omkring
ledningens passage af Lillebælt og påvirkningen af dens flora og fauna,
byudvikling, linjeventilstationers arbejdsområde samt beplantning,
krydsning af vandløb og grundvandsbeskyttelse.
Marint:
Kommunen fremhæver at der er risiko for, at den størrelse skærver og
sten der planlægges brugt til reetablering af ledningsgraven, vil blive
ført bort med strømmen, når de begros med makroalger. Det
anbefales at benytte større sten.
Kommunen anbefaler høst og gensåning af skud af ålegræs.
Kommunen gør opmærksom på et EU-LIFE stenrevsprojekt, der
muligvis overlapper i tid med BP.
Kommunen fremhæver behovet for overvågning.
På land:
Kommunen ønsker minimum class location 3 på ledningsstrækningen
frem til ca. 500 m øst for Skrillingegården af hensyn til byudvikling.
Kommunen fremhæver 5 konkrete områder, hvor classe location ikke
må lægge begrænsninger på byudviklingen.
Kommunen fremhæver en foretrukken placering af L/V længst mod
øst og ønsker tæt samarbejde om beplantning.
Kommunen gør opmærksom på behovet for tilladelser ved
vandløbskrydsninger.
Der er bekymring for at mikrorevner i rørledningen kan føre til
udsivning af kondensat og gas, som kan give anledning til
grundvandforurening.
Anbefaler at Baltic Pipe ruteføringen enten flyttes sydpå, så
Det er ikke Miljøstyrelsens kompetenceområde.
ankerwirer ikke krydser Syd Arneledningen og så beskyttelseszonen
ikke overlapper eller at der i etableringstilladelsen stilles krav om at
der skal indgås en nærføringsaftale og at Energinet skal indsende
design og metodevalg ifm. med nærføring til Energistyrelsen
godkendelse efter aftaleindgåelse med ejeren af Syd Arne, men før
nedlæggelse af rørledningen.
Redegører for at Baltic Pipe er et brud på Parisaftalen og kræver at
Jf. styrelsens bemærkninger i høringsnotatet.
miljøkonsekvensrapporten undersøger om Baltic Pipe er i almen
vellets interesse. Ligeledes bør Miljøkonsekvensrapporten redegøre
for at mulige fremtidige juridiske risici for Danmark i forbindelse med
Prisaftalen ved at tillade byggeriet.
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Miljø og
09.04.2019 Kirsten og Verner Reuter
Erhvervsstyrels
en

Tågeskov By 5
4733 Tappernøje

Næstved

Borger

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr. sikkerhed ved
kompressorstationen, placering af kompressorstation og placering af
tracé på havet.
Der planlægges med et beplantningsbælte på 15-30 m. Andelen af
stedsegrønt øges og den planlagte beboergruppe høres. Har modtaget
besøg fra Energinet.
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Miljøstyrelsen 09.04.2019 Hans Jørgen Andersen

Gambakkevej 18, 4684
Holmegaard

Næstved

Lodsejer

Indsender bemærkninger omkring sikkerhed, hvilket var dårligt belyst Ikke yderligere bemærkninger.
på borgermødet den 6. marts. Ligeledes findes placeringen ikke
optimal grundet befolkning, dyreliv, natur og miljø. Insisterer på at
der laves en beregning for at placere anlægget på havet. Beplantning
omkring stationen bør være dobbelt så bredt og 50% være
stedsegrønt. Redegører for at Baltic Pipe ikke er i almen vellets
interesse.
Siger fra overfor et projekt der ikke er i alment vellet interesse og
Ikke yderligere bem.
derfor kan der ikke blive tale om ekspropriation. Kan ikke acceptere at
ledningen graves forbi enden af indkørslen og med opstilling af
markeringspæle, som vil besværliggøre adgang til markerne. Plads til
forflytning af privatvej og plantning af tidsvarende allé. Forslår at
krydse Gambakkevej mellem nr. 18 og nr. 19 grundet afstand til
beboelse.
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Miljøstyrelsen 09.04.2019 Richard Lindenberg Madsen

Mørkholtvej 20, 6092 Sdr.
Stenderup

Kolding

Borger

Gør indsigelse mod tung trafik på Mørkholtvej, grundet bekymring for Ikke yderligere bem. MST sender individuelt svar.
konsekvenser for ejendommens gamle fundament. Spørger til om
lukningen af stranden vil betyde at der skal køres til Sdr. Stenderup og
tilbage til Røde-hus.

Den præcise rute for tung trafik til røroplagspladser og arbejdsarealer x
er ikke aftalt med kommunen. Det forventes at trafikken vil foregå ad
Gl Ålbovej og ind til arbejdsarealerne via enten Mørkholtvej eller Gl.
Ålbovej. I ingen tilfælde vil trafikken komme nærmere boligen og
vibrationsskader kan udelukkes. Selve anlægsarbejdet omkring
rørledningen vil ikke forårsage vibrationsskader.
Adgang til Rødehus ad Mørkholtvej kan blive forhindret i en kort
periode (få dage), når rørledningen skal krydse Mørkholtvej.
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Miljøstyrelsen 08.04.2019 Keld Petersen

Stationsvej 58, 4684
Holmegard
Mail:
kpetersen4684@gmail.com

Næstved

Lodsejer

Ejendommen er omkranset af et læbælte, som ikke kan genetableres. Der er krav i tilladelsen om genetablering af læhegn. Ikke yderligere
Foreslår at flytte rørledningen 70 m mod syd i landbrugsjord, som kan bem.
genetableres og dyrkes.

Ved passage af læhegn indsnævres anlægsbæltet til 15-20 m og efter x
at ledningen er anlagt reetableres læhegn ved genplantning i
samarbejde med lodsejer. I et smalt bælte på minimum 2 m på begge
sider af ledningen må der ikke plantes træer med dybe rødder. Der
ydes kompensation for læhegns mistet lævirkning.
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Miljø og
09.04.2019 SLAGELSE KOMMUNE
Erhvervsstyrels
Carsten Sloth Møller
en
Miljøstyrelsen 07.04.2019 Ole Tyrsted Jørgensen og
Mette Bjarnt, ejer af
Nordenhuse Frugtplantage

Slagelse

Kommunal
myndighed

Nyborg

Lodsejer

Gør opmærksom på at grundvandssænkning nærmere end 300m fra
vandværksboring kræver og det vil være optimalt hvis
grundvandsænkning
i nærheden
af vandværksboringen
kanerundgås.
Projektområdet er placeret
henover
en æbleplantage, som
opsat i

Kommunens høringssvar skal tages til efterretning. Det indeholder en x
række observationspunkter og anbefalinger bl.a. med henvisning til
anden
lovgivning
Energinet
er i dialog med lodsejer. Linjeføringen er ændret så den nu x
går lige nord om æbleplantagen.
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Skalkendrupvej 45, 5800
Nyborg

Miljø og
09.04.2019 FAXE KOMMUNE
Erhvervsstyrels
en

espaliersystem og med etableret vanding. En linjeføring tæt på
plantagen vil begrænse virksomheden mulighed for at udvidelse af
plantagen. Det er ikke acceptabelt at projektområdet placeres så tæt
på helårsbeboelse i det åbne land. Det foreslås at linjeføringen lægges
så den går nord om æbleplantagen, hvilket vil give virksomheden
mulighed for udvidelse. Der ønskes ikke en linjeføring mod syd da det
vil lukke den eksisterende plantage inde mellem to gasledninger.
Projektområdet ska ændres så det ligger mindst 50 meter fra
helårsbeboelse, og eventuelt så det føres syd om ejendommene
Skalkendrupvej 45 og 50.
Faxe

Kommunal
myndighed
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Miljøstyrelsen 09.04.2019 Søren Frandsen

Lundhøjvej 13
Everdrup
4733 tappernøje

Næstved

Borger
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Miljøstyrelsen 02.04.2019 Ruddi Hansen

Varmarkvej 28, 6092 Sdr.
Stenderup

Kolding

Borger
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Miljøstyrelsen 09.04.2019 Emmamaria Vincentz

Nyrnberggade 21, 1., 2300
København S

Borger

59

Miljøstyrelsen 09.04.2019 Steffen Hougaard

steffen.hougaard@gmail.com

Borger
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Carsten Møller

lica1725@gmail.com

Næstved

Borger
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 På vegne af Peter Brandt,
Hans Holger Pedersen og
Patrick Strander Nielsen.

Peter Brandt, Vinkelvej 10,
4673 Rødvig
Hans Holger Pedersen,
Dorthevej 77, 4791 Borre
Patrik Strander Nielsen,
Katinkavej 21, 4791 Borre

Faxe

Virksomhed

Ikke yderligere bemærkninger

Ikke yderligere bem, jf. i øvrigt høringsnotatet, bilag 1.
Linjeføringen er flyttet nord om æbleplantagen. Ikke yderligere
bemærkninger.

Energinet er i dialog med vandcentret og passage af vandværkets
boringer vil ikke påvirke disse.

Jf. de samlede bemærkninger under tabellen vedr. bl.a. Klima.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Det er uforstående at danske kraftværker omlægger fra gas til flis, for
derfor at eksportere norsk gas til Polen. Ønsker en miljømæssig
beregning der omhandler den nordlige del af EU. Lokalt ødelægger
projektet fremtidige udstykninger i Sdr. Stenderup og Gl. Ålbo
Camping, og sidste fiskeliv i Lillebælt. Spørger til tryghed og
erstatningerne.
Ønsker en verden og klima for fremtidens børn og ikke flere grådige
investorer der ødelægger kostbar natur og hav, som er forudsætning
for liv.
Miljøkonsekvenserne er 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 gasledingen være overflødig.
Bekymret over valg af placering i et område 90m over havet med en
markant bygningsmasse og høje skorstene Mener at man skal tilplante
hele omkringliggende areal for at afskærme mere. Håber at der laves
indkørsel af Rønnedevej og ikke af Tågeskovvej og Hestehavevej
grundet børnene på opholdsstedet. Hestehavevej og Tågeskov
Overdrevs vejene fyger til ved den mindste sne, og da
redningsstationerne ligger 20 minutter væk, giver det endnu en grund
til at tilgangsvejen skal være fra Rønnedevej. Bekymret for
værdiforringelser og manglende muligheder for salg og
lånemuligheder.
Spørger til at anlægge til havs, hjælp til Polen med klimavenlig
opvarmning og hvad polakkerne gør når aftalen udløber. Bekymret for
om
kompressorstationen
og om
Danmark
lægger
Protesterer
mod projekteterdaterrormål,
det vil forrige
deres
mulighed
forsig
at ud

Der er ikke planlagt eller givet tilladelse til fremtidige udstykninger i
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedrørende x
de kommunale planer, som ikke allerede er taget højde for i projektet. hhv. klima, arealreservation samt sikkerhed og ejendomsværdi MST har ikke yderligere bemærkninger.
boligen ligger over 200 m fra ledningen..
Påvirker ikke fiskeliv i Lillebælt. Der er tale om et nedgravet rør.
Påvirkningen sker alene i anlægsperioden.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kommunens høringssvar skal tages til efterretning. Det indeholder en x
række observationspunkter og anbefalinger.
Bemærk: Udviklingsområderne St. Elmue og Vindbyholt-Roholte
overlapper delvist med arealreservationen, Kommunen ønsker at
samme forhold er gældende som for kommune og lokalplanlagte
områder jf. pkt. 1.2.5 i forslag til landsplansdirektiv. Problemstillingen
er behandlet i høringsnotatet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rambøll svarer på vegne af Gaz System på spørgsmål vedr. trafik og
tvangsruter til arbejdsarealer. Dette er koordineret med Rambøll

Ikke yderligere bem. Det henvises desuden til høringsnotatet.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedrørende
hhv. sikkerhed på kompressorstation, placering af kompressorstation
og det juridiske rationale.

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikke yderligere bem.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
vedrørende klima.

x

x

x

x

x

x

Ikke yderligere bem.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
vedrørende klima.

x

x

x

x

x

x

Ikke yderligere bem.

Indkørsel sker fra Rønnedevej
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
vedrørende værdiforringelse (går dog ikke specifikt på
kompressorstation, men på nærhed til ledning), placering af anlægget
til havs samt terror.

Det er ikke Miljøstyrelsens kompetenceområde.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

x

x

x

x

x

x

x

x

fiske på deres fiskepladser, det gælder særligt områderne Rønne
Banke, Faxe-Bugten og den vestlige del af Østersøen. I Østersøen er
der ikke andre steder at fange Tobias efter at Kriegers Flak er lukket.
Der kan ikke fiskes med trawl hvor gasledningen ligger på bunden eller
er gravet ned. Det r ukendt hvilken virkning byggearbejdet har på
yngleområder for tobisen.

Miljø og
10.04.2019 Gdr. Jørn Ravn Nielsen
Skovgården
Erhvervsstyrels
Indsendt af Morten Knutsson, Ågyden 13
en
planteavlskonsulent
6091 Bjert

Kolding

Lodsejer

Gasledningen skærer gennem flere marker på en strækning på ca.
Der er fastsat vilkår i tilladelsen vedr. genetableringen af dræn og
1400meter. Bekymret for hvordan det sikres at drænsystemerne
tiltag mod strukturskader. Ikke yderligere bem.
virker efterfølgende. Forventer at få erstattet de tab som han lider på
kort sigt og lang sigt herunder strukturskade. Forventer at det bliver
skrevet ind hvem der skal fjerne ledningen.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
x
vedrørende dræn, herunder til aftale om Baltic Pipe på landbrugsjord
ml Energinet og landboforeningerne, og dekomissionering af
ledningen.
Erstatning for strukturskader og udbyttetab mv. for både anlægsfasen
og driftsfasen fastsættes i henhold til aftale med landbrugets
organisationer. Såfremt der ikke kan opnås enighed fastsættes
erstatningen af ekspropriationskommissionen.
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Eva og Peter Leiton Larsen

Næstved

Borger

Adgangsvej etableres fra Rønnedevej.
Beplantning vil varierer mellem 15-30 m afhængigt af placering.
Andelen af stedsegrønt forøges,
Der foretages terrænbearbejdning
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
vedrørende juridisk rationale.
Det vil ikke være muligt at høre støj fra anlægget i Tågeskov By, dels
på grund af afstanden og dels fordi støjniveauet fra anlægget i
Tågeskov By er lavere end støjen fra motorvejen.

x

x
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Helle Demsgård

Grundet cyklister og børnene i området der dagligt cykler til/fra skole Ikke yderligere bem, idet der henvises til støjberegningerne i
af Tågeskovvej, skal der etableres en direkte vej fra Rønnedevej til
miljøkonsekvensrapporten samt støjvilkårene i tilladelsen.
kompressorstationen, hvilket også vil sikre/lette adgangen for
udrykningskøretøjer. Som det er nu er der lang responstid, dårlige
tilkørselsforhold og det vil mindste støj og trafikgener i nærområdet.
Beder om en beplantning omkring anlægget på mindst 30 meter heraf
50% stedsegrønt, samt jordvolde med beplantning for at reducere støj
og belysning.
Kan umuligt være i almen vellets interesse. Forbeholder sig ret til at
søge erstatning for støj, forringelse af ejendomsværdi, stavnsbinding
til boligen, utryghed (eksplosionsfare, terrormål) forringelse af
herlighedsværdi samt ødelagt naturskønt område.
Grundet børnenes sikkerhed vil det være af afgørende betydning, at Ikke yderligere bem.
der bliver primær adgang til den frygtede kompressorstation direkte
fra Rønnedevej og ikke fra Hestehavevej. Skolebørn sikkerhed er
vigtige en hensynet til krobækken. Redningsvejen er særligt udsatte,
da der ikke kan køres på det nordligste af Tågeskov Overdrev om
vinteren. I stedet for et plantebælte kan hele området op til
Hestehavevej tilplantes.

Adgangsvej etableres fra Rønnedevej.

x

x

Virksomhed
info@opholdsstedskovbogaard.dk
Hovednummer.

x

x
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Tågeskov By 2, Tågeskov
4733 Tappernøje

x

x

Rørledningen vil passere forbi ejendommen og vil ikke berøre den
x
beplantede Allé ned til ejendommen. Lodsejer opfordres til at opgøre
eventuelle gener mht. adgang til marker, som følge af
anlægsarbejderne.
Generelt svar om Logbog.
De markeringspæle, der forventes placeret på begge sider af
Gambakkevej placeres i vejrabatten og vil ikke genere markdriften.

Forhold vedr. udviklingsområderne er behandlet af Miljøstyrelsen i
høringsnotatet, bilag 1. Med hensyn til bemærkninger vedr. trafik og
gener fra arbejdspladsen ved tilslutningspunktet med søledningen
henvises til høringsafsnittet og vilkår fastsat i Miljøstyrelsens afgørelse
af 12.07.2019 til Gaz-System.

x

x

x

Linjeføringen fra elkablet må ikke forhindre en række
infrastrukturprojekter i udkanten naf Haslev By. Ligeledes ønsker
kommunen at der kan ske byudvikling nord og øst for byen, og derfor
skal linjeføringen placeres indenfor 50meter af skovbryn nord og
østfor Haslev. På kortbilaget er placering af elkablet samme sted som
underføringen af Energivej, kommunen ønsker inddragelse i den
videre planlægning med placering af kablet. Udviklingsområderne St.
Elmue og Vindbyholt-Roholte overlapper delvist med
arealreservationen, Kommunen ønsker at samme forhold er gældende
som for kommune og lokalplanlagte områder jf. pkt. 1.2.5 i forslag til
landsplansdirektiv.
Kommunen redegører for igangværende og stadig gyldige
landzonesager, som konflikter med projektområdet. Støjaktiviteterne
og trafikbelastning ved Faxebugt bør begrænses til dagtimerne.
Hvis der skulle ske uheld på kompressorstationen vil det blokere 2
hovedfærdselsåre og Tågeskovby. Urlands rapport bemærker at
Everdrupplaceringen vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet for
de omkring liggende naboer. Projektet er ikke i almen vellets interesse
og burde derfor være blevet afvist. Redegør for Energinets
virksomhedsdrift, investeringer og transparens.

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erhvervsstyrels 03.04.2019 Ulla Andersen
en

Vridsløsevej 37, 4700 Næstved Næstved

Lodsejer

Beskriver forhold på ejendommen som der skal tages hensyn til ved
Ikke yderligere bemærkninger.
anlægsarbejdet. Får værditab på foderenheder, slet til wrap og tab af
halm og korn, som skal kompenseres. 60-70% af jorden bliver berørt
af gravearbejde og oplagsplads. Ved at rykke mod nord, vil der graves i
kommunal landbrugsjord uden særlig gene.
Ønsker oplyst, hvor længe, der skal være oplags/arbejdsareal på
matrikel.

Flytning af ledningen od nord vil påvirke § 3 beskyttet mose og
x
mindre søer. Erstatning for strukturskader og udbyttetab og anden
værditab for både anlægsfasen og driftsfasen fastsættes i henhold til
aftale med landbrugets organisationer. Såfremt der ikke kan opnås
enighed fastsættes erstatningen af ekspropriationskommissionen.
Energinet henvender sig også inden anlægsarbejderne starter for at
lave aftaler i forhold til driften af ejendommen.
Tid for arbejdspladser på matriklen er ved at blive undersøgt.
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Miljø og
10.04.2019 Peder Pedersen
Erhvervsstyrels
en

Skovgyden 15, 5800 Nyborg

Nyborg

Lodsejer

Det er kun forsvarligt at lægge det igennem Lillebælt og Østersøen
grundet udbyttenedgang. Opfordrer til at der hvert år udregnes
udbytte nedgang og kompensere efter dette. Hvis landmanden fik
erstatning efter udbyttenedgang ville projektet være dyrere at
etablere på land.
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Kirsten, Kent, Charlotte,
Ejvind, Birgitte og Henrik

Odense

Parter

Når ledningen er anlagt, ændres arealreservationen til en zone på 200 Ikke yderligere bemærkning. Er orienteret den 8. april 2019.
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
Ovenstående vil jo blive tinglyst, og vil komme til at være belastende i
en salgssituation.
Spørger til om der kan pålægges en arealreservation uden, at der gives
en form for kompensation.
En underboring under Lillebælt fra Stenderup og til Føns Odde må
Det er ikke Miljøstyrelsens kompetenceområde.
være at foretrække. Undrer sig over at man på nuværende tidspunkt
opererer med flere løsningsmodeller. Kunne godt tænke en nærmere
uddybning af at underboring er undersøgt og for dyrt.
Gasledningen vil blive placeret ovenpå et kommende byggeri af
Ikke yderligere bemærkninger.
stuehus. Markerne hvor gasledningen skal nedgraves er voldsomt
stenrige. Udbyttetab vil som minimum være over en 10 årig periode,
grundet erfaring fra dræn i marken. Råstofudvindingstilladelse til ler
med køber.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
vedrørende placering af ledningen til havs.
Erstatning for strukturskader og udbyttetab mm. for både
anlægsfasen og driftsfasen fastsættes i henhold til aftale med
landbrugets organisationer. Såfremt der ikke kan opnås enighed
fastsættes erstatningen af ekspropriationskommissionen. henvis til
aftale
om Baltic
Pipe påligger
landbrugsjord
Energinet og
Borgernes
ejendomme
inden forml
lokalplanlagt
område og er
derfor undtaget arealreservationens bestemmelser. Borgerne er
oplyst om dette.

Kirsten og Kent,
Kærsagerhaven 8, Charlotte og
Ejvind, Kærsagerhaven 20 samt
Birgitte og Henrik,
Kærsagerhaven 12, 5260
Odense S
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Preben Nielsen

Fænøsund Park 5 1th.
5500 Middelfart

Borger
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Søren Stenskrog

Moselundvej 1
Ørsted
5620 Glamsbjerg
Mail:
elmegaard@stenskrog.net

Lodsejer
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Miljø og
10.04.2019 Svend Aage Vestergaard
Erhvervsstyrels
en

Bindekildevej 80, Brændekilde Odense
5250 Odense SV

Lodsejer
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Miljøstyrelsen 10.04.2019 Lotte Bjarklev

Skovvej 11
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard

Næstved

Lodsejer
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Miljø og
10.04.2019 Heidi og Frank Nielsen
Erhvervsstyrels
en

Slagelsevej 33
4200 Slagelse
frankenfeld@mail.dk

Slagelse
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Miljø og
11.04.2019 Stig Bille Brahe Selby
Erhvervsstyrels
en

Rønningesøgård
Søgårdsvej 10
5540 Ullerslev

Ikke yderligere bem.

Ikke yderligere bem. Borger er kontaktet og planerne afklaret.
Kostalden kan opføres uden yderligere kontakt til Energinet.

Lodsejer

Vil ikke have gasledningen, da det forhindrer dem i at opføre en skov,
grundet gasledningen lægger beslag på et for stort areal. Der er en
lokalplan for området der giver mulighed for Erhverv og industri, hvis
ledningen bliver placeret på deres ejendom vil de ikke kunne sælge til
dette og jorden vil være bundet til evig landbrug. Bekymret for dræn.
Ledningen forhindrer dem at udstykke jorden til parceller i fremtiden.
Spørger til om gasledningen påvirker deres mulighed for
lastbiltransport til og fra deres transportvirksomheden på
ejendommen. Gasledningen går lige igennem det fredet kors, som er
et fredet fortidsminde.
Det vil være mere sikkert og billigere at lægge Baltic Pipe ud i havet.

Ikke yderligere bem. Miljøstyrelsen kan heller ikke se, at der skulle
foreligge i de kommunale planer udlæg af arealer til erhverv og
industri, tæt på boligen/ejendommen. Jf., i øvrigt bemærkningerne i
høringsnotatet. Der er fastsat vilkår i tilladelsen vedr. dræn og
strukturskader.

Virksomhed

Redegør for hvordan ejendommen berøres af Baltic Pipe herunder
Ikke yderligere bem. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i
dræn, afskæring af marker, dyrkning af specialafgrøder, tab af
høringsnotatet.
landbrugsstøtte, permanente strukturskader, påvirkning af jagt og
skovarealer. Herudover forventes at der udmåles fyldestgørende
erstatning. Servitutvilkår vil betyde en hindring i brug af ejendommen.
Fravigelse af gæsteprincippet er ikke krævet af almen vellet og
dermed ikke saglig og lovligt hensyn/vilkår.

Herregård med 1780 m gasledning på ejendommen/langt og
x
veldokumenteret høringssvar.
Generelt svar om dræn
Generelt svar om gæsteprincip inkl. juridisk rationale
Generelt svar om arealreservation og servitutvilkår og vædiforringelse
Erstatning for strukturskader og udbyttetab mm. for både
anlægsfasen og driftsfasen fastsættes i henhold til aftale med
landbrugets organisationer. Såfremt der ikke kan opnås enighed
fastsættes erstatningen af ekspropriationskommissionen.

x

x

x

x

x

x

Ikke yderligere bem. Energinet behandler problemstillingerne i dialog Problemstillingerne håndteres i forbindelse med lodsejerbesøg.
x
med lodsejer i forbindelse med det videre arbejde med projektet..
Energinet (JMS) er i kontakt med Lodsejer. Pt. er ledning rykket 12 m
til ejendommens nordøstlige hjørne, så det kun er en mindre del der
påvirkes. Ledningen kan ikke rykkes længere, da der så er konflikt med
læhegn og diger.

Vurderer at det er en alt for stor og negativ miljøpåvirkning at flytte
opgravet materiale fra havbunden retur og anmoder om at det
forbliver på klapplads ved Trelde Næs og at der etableres et nyt
stenrev ovenpå linjeføringen.
Fraråder at der vælges kortsigtede og økonomiske billige løsninger.

Det ligger uden for Miljøstyrelsens VVM-kompetence.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
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Miljøstyrelsen 09.04.2019 Morten og Annette Jensen

Kolding

Parter

Bekymret for dræn og ejendomsværdi. Kan ikke gennemskue
planerne og er bekymret for arealreservation.

Ikke yderligere bem. Der er stillet vilkår i tilladelsen vedr. dræn.
Modtager et individuelt svar.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. bl.a.
ejendomsværdi og arealreservation.
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Miljø og
11.04.2019 Odense Kommune
Erhvervsstyrels
en

Odense

Kommunal
myndighed
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Miljøstyrelsen 04.03.2019 Katrine Sørensen

Kurupvej 4, 6091 Bjert

Kolding

Borger

Finder det positivt at krydsning af Odense å er flyttet og skydes under Ikke yderligere bemærkninger. Kommunens kommentarer og forslag
åen. Anbefaler at der stilles supplerende vilkår i VVM-tilladelsen med er adresseret af Miljøstyrelsen i høringsnotatet, jf. bilag 1.
henblik på at sikre at der ikke reelt vil ske skade på naturen. Der bør
opstilles vandstandsloggere ved de nærliggende kildevæld med
efterfølgende overvågning i min. 1år inden og 10 år efter
anlægsarbejdets afslutning. Der bør udarbejdes en beredskabsplan,
hvis der registreres forringelse i de hydrologiske forhold i
kildevældene. Anbefaler en eftersøgning af Engblomme. Der bør også
foretages en vurdering i forhold til senere konsekvenser for
kommende projekter inden for forsyning, natur og miljø. Forudsætter
at Dansk Standards anbefalede minimumsafstand overholdes ved
eksisterende vandboringer. Odense Kommune og Fyns Politi mener at
der bør findes en anden placering grundet trafiksikkerhedsmæssigt
ikke kan tilladelse at etablere en adgangsvej fra Ørbæk til det
markerede areal. Foreslår at oplagspladsen etableres syd for traceet.
Gør
opmærksom
på at det
er misvisende
at navngive
Gasrøret
der er planlagt
nedlagt
vest for Kurupvej
4, 6091 løber tæt
Hensynet til de påpegede forhold er håndteret i MKR, og der er stillet
op af et åløb og 3-4 små vandhuller, hvor der er mange padder bl.a.
en lange række vilkår i tilladelsen til beskyttelse af flora og fauna i
løvfrøer og salamandere.
området.

Odense Kommune har en række kommentarer og forslag til
x
materialet.
Herunder forslag om opstilling af vandstandsloggere ved kildevæld
ved Odense Å og at der udarbejdes en beredskabsplan, hvis det viser
sig at kildevældene påvirkes.
Anbefaler eftersøgning af Engblomme.
I forhold til fremtidige vådområde projekter og påvirkninger fra
ændret grundvandsstand skal der tages stilling til dette, når
projekterne er konkrete - der kan eksempelvis være tale om
efterfølgende at forsyne ledningen med betonryttere. Det er ikke
muligt at vurdere på ikke konkrete projekter ud over det som er
foretaget i MKR.
Dansk Standards afstande vil blive holdt.
Status for adgangsvej og placering af oplagsplads skal tjekkes.
Stationsnavne er et internt Energinet anliggende, da de alene
benyttes
Linjeventilstationerne
også en adresse, der x
EnerginetaferEnerginet.
opmærksom
på natur og faunaenhar
i området.
Naturarealerne er undersøgt af Amphiconsult - selve resultatet kan
ses i deres rapport
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Miljø og
11.04.2019 Keld Nygård Pedersen
Erhvervsstyrels
en

Pilagergård
Valbygårdsvej 80
4200 Slagelse

Slagelse

Lodsejer

Dyrker grøntsagerne på markerne, men linjeføringen vil forrige
Ikke yderligere bemærkninger. Energinet arbejder for bedst mulig
dyrkningen af grøntsagerne, da den går skrå på marken. Foreslår en ny løsning sammen med lodsejer.
linjeføring vinkelret med vejen til Lille Fuglholm, Strandvejen 132. All
dræn bliver tilsluttet nye rørledningen før udgravning til gasledningen
påbegyndes.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, jf. afsnit
x
vedrørende dræn.
Nedgravede rør med hydranter til vanding reetableres i fuldt omfang.
Særlige forhold for ejendommen skal afklares i forbindelse med de
besøg der gennemføres inden anlægsarbejdet starter. Energinet er i
dialog med lodsejer
Ændret linjeføring betyder længere rørledning og placering tættere på
beboelse. Er pt. lagt min 200 m fra beboelse ved lokaliteten.
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Miljøstyrelsen 11.04.2019 Bestyrelsen for Fonden
Skovbogaard cvr. Nr.
17743171
Inge Lise Riishede
Volle Paridon
Anita Pedersen
Gunnar Møller
Charlotte Nielsen
Erhvervsstyrels 11.04.2019 Golfklubben Lillebælt
en

Næstved

Parter

Grundet børnenes sikkerhed vil det være af afgørende betydning, at
der bliver primær adgang til den frygtede kompressorstation direkte
fra Rønnedevej og ikke fra Hestehavevej. Skolebørn sikkerhed er
vigtige en hensynet til krobækken. Redningsvejen er særligt udsatte,
da der ikke kan køres på det nordligste af Tågeskov Overdrev om
vinteren. I stedet for et plantebælte kan hele området op til
Hestehavevej tilplantes.

Der etableres adgang fra Rønnedevej

Middelfart

Virksomhed

Fastholder tidligere anført af skrivelse dateret 19. januar 2018.
Ikke yderligere bemærkninger.
Gasledningen bør have en sydligere linjeføring end planlagt i forslag til
landsplansdirektivet, så det undgås at linjeføringen går gennem et
bredt bælte henover golfklubbens arealer. Det præciseres at det er af
væsentlig betydning for klubben at den røde linjeføring fastholdes.
Midlertidigt placering af Lillebæltsstien skal ændres da det vil være
forbundet med livsfare at færdes på stien grundet vildfarende
golfbolde.
Der skal indgås en konkret forhåndsaftale angående
anlægsarbejdernes nærmer gennemførelse og
erstatning/erstatningsprincipperne for midlertidige gener herunder
varighed af arkæologi, merudgifter til dræning, skader på
Golfklubbens bygninger, driftstab som følge af anlægsarbejderne.

Der er dialog med golfklubben med hensyn til placering af den
x
midlertidige omlægning af Lillebæltsstien.
Golfklubbens indsigelser indgår i planlægningen af anlægsarbejdet.
Golfklubben har en vis mulighed for at påvirke linjeføringen. Arbejdet
er flyttet, så det ligger i lavsæsonen/vinterhalvåret.
Erstatning afgøres ved ekspropriationen.
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Miljø og
11.04.2019 Henrik Egedorf - på vegne af
Erhvervsstyrels
Birkum Beboer- og
en
Forsamlingshusforening

Odense

Borger

Bekymret over at gasledningen går tæt forbi Tingkær skole.
Linjeføringen går på tværs af et område hvor der er reserveret en
fremtidig omfartsvej. Foreslår en mere nordligt placering på åbne
marker. Oplagspladsen vil ikke blive godkendt af Kommunen eller
politiet, og pladsen foreslås etableret syd for traceet. Det er en dårlig
ide for borgerne og skolebørnene, der dagligt følger Ørbækvej til
skole.

82

Miljø og
12.04.2019 Søren Wester Sørensen
Erhvervsstyrels
en

Assens

Parter

Ønsker at bygge nyt stuehus, og oplyst af kommunen at gasledningen Ikke yderligere bemærkninger. Lodsejer orienteres skrifteligt
ikke er til hinder for dette. Er nu usikker efter at have hørt om den
herom.
store "byggelinje". Ønsker ledningen føres længere mod syd væk fra
grunden.

Der foreligger ikke et projekt eller vedtaget plan for en omfartsvej for x
Birkum. Energinet har på borgermødet oplyst at man på forhånd kan
træffe foranstaltninger så fremtidig anlæggelse af omfartsvej ikke
hindres.
Oplagspladsen/arbejdsarealet er fjernet fra projektet. Projektet er
opmærksom på problemstillingen og er i dialog med Odense
Kommune om det videre forløb. Problemstillingen tages op i
forbindelse med udarbejdelsen af vejsynsprotekollen for kommunen.
Med hensyn til arealreservation og mulighed for udbygning nær
x
ledningen henvises til de samlede bemærkninger under tabellen. Der
foreligger ikke konkrete oplysninger om hvor det nye stuehus ønskes
placeret. Der foreligger ikke ansøgning om landzonetilladelse eller
byggetilladelse. Der er således ikke på nuværende tidspunkt grundlag
til at ændre på linjeføringen.

Ikke yderligere bem.

Ikke yderligere bemærkninger. MST sender et individuelt svar.

x

x

x

Det er ikke muligt at se et lokalplanlagt område for matriklen, hverken x
på Slagelse Kommunes hjemmeside eller på Plansystem.dk.
Det vil fortsat være muligt at plante skov på ejendommen på nær i et
smalt bælte omkring gasledningen.
Generelt om arealreservation og værdiforringelse og logbog ses under
de samlede bemærkninger under tabellen.
tilsvarende vedr. dræn og strukturskade.
Adgang til og fra ejendommen under anlægsarbejdet vil blive sikret.
Det fredede kors på nabomatriklen er registreret af projektet og vil
blive stående under anlægsarbejdet

Borger

x

x

Idet det er oplyst, at der er tale om en staldbygning med åbne sider, x
vil etablering af Baltic Pipe transmissionsledningen ikke være til hindre
for realisering af det i høringssvaret viste projekt.

Kolding

Skovstrupvej 42
5690 Tommerup
27 24 76 10

x

Der er ikke lavet en egentlig beregning af omkostningerne ved en
underboring eller en tunnel, som ville være nødvendig for at krydse
Lillebælt. Størrelsesordenen på omkostningsforskellen alene gør
muligheden urealistisk.
Lodsejer er besøgt og Assens Kommune efterfølgende adspurgt om
x
muligheden for at bygge et nyt stuehus.
Assens Kommune oplyser: at der ikke er foretaget en egentlig
sagsbehandling af en ansøgning om landzonetilladelse. I det konkrete
tilfælde er det kommunens umiddelbare vurdering, at der ikke kan
gives landzonetilladelse til ny boligbebyggelse, idet ejendommen ikke
– i flg. cpr. – har været beboet siden 1977, og at bygningerne – i flg.
kommunens arkiv – var misligholdte og alene blev anvendt til oplag.
Størstedelen af bygningerne, som i øvrigt nedbrændte i 1993, ville
således under alle omstændigheder have haft en begrænset levetid.
Resterne af ejendommens bygninger blev i 2010/2011 nedrevet via
puljemidler, og grundstykket er i dag sammenlagt med en
landbrugsejendom.
Linjeføringen går her gennem et råstofområde for ler. Det vil være
muligt at flytte på ledningen inden for den 50 m mulighed, som ligger
i LPD. Lodsejer vil blive erstattet for det råstof, som ikke kan indvindes
på grund af rørledningen.
Erstatning for skader i forbindelse med anlægsarbejderne foretages i
henhold til aftale med landboforeningerne

Miljøstyrelsen 11.04.2019 Jens Kristian Jepsen og Dorthe Frydenborgvej 42
Merete Lykke Jensen
6092 Sønder Stenderup
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x

x
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Bjert Strandvej 1, 6091 Bjert

x

x

Utilfreds med placering af linjeføring på ejendommen da den
konflikter med planerne om en ny kostald og et generationsskifte.
Den eksisterende stald er en binde stald som ikke er lovlig efter 2027,
så gården kan ikke fremtidssikres ved den foreslåede linjeføring. Det
er måske mulig at erhverve jord fra naboejendommen, men det vil
kræve yderligere investering.
Er nødt til at leje jord eller flytte hestene til en anden stald, for at
overholde lovgivning om hold af heste. Stiller en række spørgsmål i
forhold til driften på ejendommen i og efter anlægsperioden.

CVR-NR. 40373055
Mail roesoegr@post7.tele.dk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ændring
af
Lillebælts
sti
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Miljøstyrelsen 29.03.2019 Christin Egebjerg

Strandskovvej 25, 5800
Nyborg.

Nyborg

Parter

Har tidligere indsendt spørgsmål omkring udvidelse af
linjeventilstationen få meter fra deres bolig i en Natura 2000
kystbevaringszone

Ikke yderligere bemærkninger. Der er fastsat krav i tilladelsen om
regelmæssig og tilstrækkelig vedligehold af beplantningen omkring
linjeventilstationerne. Lodsejer får et individuelt svar.
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Erhvervsstyrels 12.04.2019 Hans Frederik Møller Hansen
en
på vegne af husstandene 60102 ved Skrillinge Strand

Skrillinge Strand 102
5500 Middelfart

Middelfart

Parter

Redegør for fredning af marsvinene, forstyrrelse af marsvinenes
parringsperiode og deres unger, negativ påvirkning af lystfarttøjer og
erhvervsfartøjer, lukning af Gamborg Fjord i 2 mdr., påvirkning på
erhvervsfiskeri, gener for beboerne på Skrillinge Strand pga.
anlægsarbejdet, vibrationsskader, trafiksikkerhed, berøring af
golfbanen, store konsekvenser ved terror. Der er desuden registreret
kystkulturområder i Middelfart kommune, som er særligt
bevaringsværdige, heraf området ved Skrillinge Strand. Løsningen på
ovenstående problemstillinger vil være at vælge en sydligere
linjeføring i Lillebælt fra Frydensborg/Skibelund på Jyllandssiden, over
Bredningen nord for Brandsø og i land på Fyn ved Tybrind Vig.
Vedlagt bilag om terrorrisiko og påvirkning af marsvin.

Marsvin påvirkes evt. fra aktiviteterne på vand, hvilket hører til
offshore delen af projektet, hvor MST ikke er VVM-myndighed.
Lukningen af fjorden ligesådan. Hensynets til trafiksikkerhed udvises
ved at ruten for tung trafik til og fra arbejdspladserne vælges i
samarbejde med kommunerne. Der er desuden stillet
kørselsregulerende vilkår i tilladelsen. Der er ligeledes vurderet og
stillet krav i tilladelsen til støjpåvirkningen af omgivelserne under
anlægsarbejderne. Der er ikke yderligere bemærkninger.
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Miljø og
12.04.19
Erhvervsstyrels
en

Peter Jacobsen og Peder HansenPeter Jacobsen
St. Købeskov
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
St.kobeskov@live.dk
og
Peder Hansen
Skovbovej 6

Middelfart

Lodsejer
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Erhvervsstyrels 12.04.19
en

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE
Inge Haugaard Nielsen
Sagsbehandler

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE
Inge Haugaard Nielsen
Sagsbehandler

Statslig
myndighed

Høringssvar omhandler landbrug og omgivelser omkring Ørslevvej 53, Ikke yderligere bem. Jf. i øvrigt Høringsnotatet, afsnit ( Q )
5592 Ejby. Høringssvaret skal stiles både til MST og ENS.
Råstofområder.
Ønsker at høringsperioden forlænges, da materialet er for omfattende
at sætte sig ind i. Undrer sig over, at Baltic Pipe ikke følger den
eksisterende gasledning fra Odense til Middelfart ved siden af
motorvej E20, og finder et kritisabelt, at der ikke er fremlagt
alternativer til linjeføringen fra Egtved til Nyborg. Linjeføringen burde
ligge parallelt med eksisterende gasledning i 'E20'-korridoren. Der
stilles spørgsmålstegn ved, at gasledningen skal være i drift til 2062, da
DK skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det fremgår ikke,
hvordan og om gasledningen fjernes, når den er udtjent. Projektet
gavner ikke almenvellet nok til at retfærdiggøre ødelæggelse af natur
og dyreliv som eks. Odense Å, N2000 Lillebælt og det kuperede
landskab ved Ørsbjerg, Hjærup og Brænde Å. Fønsvang Sø burde være
nævnt i MKR, da der er rigt fugleliv med havørn og klyde. Anlægget vil
efterlade hul i levende hegn og medføre betydelige økonomiske
påvirkninger på bedriften bla. pga. nedsat mulighed for salg af
ejendommen, forringet mulighed for etablering og reparation af
dræn, strukturelle skader pga. gasledning og arbejdsarealer,
hindringer for etablering af gylleledning, gener fra splejsebrønde,
behov for ekstra rådgivning. indskrænke dyrkningsmuligheder og
gener i forbindelse med drift under anlægsfasen, reduceret indtjening
fra jagt og indskrænket mulighed for udbringning af husdyrgødning
mv. Ønsker at se eksempel på logbog, som lodsejere er anbefalet at
føre og tidsforbrug ønskes erstattet. Bekymret for bevisbyrde ift.
udbyttetab, og om gasledning kan gå i kemisk forbindelse med jorden
og danne forurening. Har tidligere undersøgt muligheden af
råstofindvinding
(grus)
på ejendommen,
hvor
på af
kan der graves? Ingen bemærkninger.
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
skal
på tæt
vegne
Forsvarsministeriet oplyse, at der ikke er bemærkninger til
landsplandirektiv for Baltic Pipe.
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Miljøstyrelsen 12.04.19

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE
Inge Haugaard Nielsen
Sagsbehandler

FORSVARSMINISTERIETS
EJENDOMSSTYRELSE
Inge Haugaard Nielsen
Sagsbehandler

Statslig
myndighed
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Miljø og
Erhvervsstyrels
en

Ivan Reedtz-Thott

St. Elmuevej 2
DK 4640 Faxe

Faxe

x

x

x

x

x

Statslig
myndighed

Plancenter Aalborg indsender høringssvar på vegne af alle stifter i DK. Ikke yderligere bem. Det henvises i øvrigt til høringsnotatet, bilag 1.
Høringssvaret angår Landsplandirektivet og miljøvurderingen af dette.
Flere kirker er placeret forholdsvis tæt på det areal, der skal
reserveres til anlægget af gastransmissionsledningen: Roholte,
Everdrup, Aunslev, Skellerup, Allerup, Bellinge, Ørslev og Sønder
Stenderup kirker.
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.

Miljøkonsekvensrapporten behandler påvirkning af kirker,
x
kirkebyggelinjer og exnerfredninger. Påvirkningen er mindre grundigt
behandlet i miljøvurderingen af landsplandirektivet. Omfang og
udseende af linjeventilstationer og den påtænkte beplantning
omkring dem behandles i miljøkonsekvensrapporten, men det i
miljøvurderingen kun anføres at der etableres afskærmende
beplantning omkring de af linjeventilstationerne, hvor det
harmonerer med de respektive lokale naturforhold og
kulturlandskaber. Selve anlægsarbejderne for gasledningen passerer
kirker i relativ stor afstand og er forbigående (3 mdr.), mens
anlægsarbejder ved linjeventilstationer kan vare op til 6 mdr. Når
gasledningen er anlagt vil der ikke være synlige tegn på overfladen.
Linjeventilstationer har installationer på op til ca. 1,5 m over
overfladen og afskærmes mod omgivelserne af beplantning. Der er
fotoeksempler på linjeventilstationer i MKR. Enkelte steder opstilles
installationsskabe på ca. 2 m højde i tilknytning til en ventilstation.

Driver B&B på en gammel gård, hvor der tidligere har stået elmaster.
Marker berøres af gasledningen og arbejdsarealer, dette vil være til
gene for forpagter og kan give struktur og drænskader. Bekymret for
deres allé af Bornholmsk Røn, der tog skade af kabellægningen.
Bekymret for, om mulighed for at udstykke til byggegrunde bliver
forringet. Foreslår 4 nye linjeføringer, som føres i land længere mod
syd end planlagt i Lillebælt, alternativt føres ned langs Jyllands
vestkyst, krydser DK hvor det er smallest og fortsætter til lands eller
vands mod Polen. Er imod hele projektet, da der bør investeres i mere
Er i mod, at gasledningen anlægges på land, den bør ligge i havet og
den er ikke i danske lodsejeres interesse. Ledningen skal lægges med
mindst 1,5 m jordække aht dræn. Gamle dræn er lagt i 80-100 cm
dybde, nye dræn ligger dybere. Ved ekspropriation vil drænkort blive
præsenteret.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
klima, dræn, erstatning til landbrugsejendomme .
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
N2000 og linjeføring til havs.
Udstykning af byggegrunde håndteres kun, hvis der er
dokumenterede planer/muligheder f.eks. I form af kommuneog/eller lokalplaner. Lodsejer er besøgt og problemet med alléen er
drøftet. Der er ikke en afklaring på nuværende tidspunkt. I forbindelse
med tidligere lægning af kabel tog de underborede træer skade. Det
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
linjeføring til havs, klima og dræn.

Generelt svar på sikkerhed
Generelt svar på forringelse af ejendomsværdi
Påvirkning af kyst og strand ikke mulig, da rørledning føres under
gennem tunnel
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Miljøstyrelsen 11.04.2019 Henriette Dyre og Brian
Niemann Christensen
Kathrinelyst Overnatning
(lodsejer og berørt
virksomhed)

Østre Hougvej 150, 5500
Middelfart

Middelfart

Lodsejer
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John reese Jensen

Koldekildevej 3
4200 Slagelse

Slagelse

Lodsejer
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Erhvervsstyrels 12.04.19
en

Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet

Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet Lovkontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
trm@trm.dk

Statslig
myndighed

Vejdirektoratet savner en belysning af, om udvidelser af eksisterende Det henvises til bemærkningerne i høringsnotatet
eller planlagte statsveje, kan blive fordyret eller umuliggjort som følge
af de sikkerhedsmæssige forhold, der er knyttet til et vejanlægs
nærhed til gasledningen herunder at ligge indenfor class location
zonen. VD deltager gerne i dialog om flere konkrete eksisterende og
planlagte lokationer/strækninger, som enten krydses af gasledningen
eller ligger tæt på L/V stationer, som udvides.

Det henvises til kommetarer i høringsnotatet.

x

x

x
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Erhvervsstyrels 12.04.19
en

Ole Rasmussen

Landevejen 2 4684 Holmegaard
oleras0791@mail.tele.dk

Lodsejer

Lodsejer vil få ledningen på en 1300 m lang strækning. Dyrker
Ikke yderligere bem.
kartofler men kun på 15-20 % af arealet pga. jordbunden, og projektet
får uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Gasledningen bør graves
ned i 130 cm pga. risiko ved grubning af jorden. I Tyskland graves
ledninger ned i 140 cm.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
erstatning og dræn.
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Erhvervsstyrels 12.04.19
en

Ankestyrelsen

ast@ast.dk

Statslig
myndighed

Ingen bemærkninger.

Ingen kommentarer

x

x

x
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Ikke yderligere bemærkninger.

x

x
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Ikke yderligere bemærkninger. Problemstilling vedrørende allé søger
Energinet afklaret i forbindelse med det videre arbejde med
projektet.

x

x
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Vejdirektoratet

KMAAL@KM.DK>

Ingen kommentarer

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

Lodsejer

x

x

x

x

x

x

x

x

Alternative linjeføringer er vurderet i perioden mellem 1. offentlige
høring og 2. offentlige høring. Linjeføringen er således ændret flere
steder som følge af konflikter, der bl.a. blev synlige i forbindelse med
1. offentlige høring.
Generelt svar vedr. fjernelse af gasledningen.
Generelt svar vedr. almenvellet - det juridisk/økonomiske rationale.
Fønsvang Sø ligger over 500 m fra linjeføringen og passeres på en
periode på op til 3 måneder, som beskrevet i MKR og vil derfor ikke
blive påvirket.
Generelt svar for erstatning af skalder på landbrugsejendomme og
dræn.
Eksempel på logbog bør fremskaffes og eftersendes.
Generelt svar på erstatning.
Der er ingen risiko for hverken udsivning af gas /kondensat fra
ledningen eller at ledningen går i forbindelse med jorden og
forårsager forurening.
Regionen har ikke udpeget råstofområder ved lodsejers ejendom.
Som udgangspunkt vil indvinding af råstoffer kunne foregå uden for
sikkerhedszonen på 20 m på begge sider af rørledningen og anlægget
op mod sikkerhedszonen må ikke være stejlere end 1:2.

MKR Østersøen: Det kan ikke accepteres, at militære aktiviteter
Det hører ikke under Miljøstyrelsens VVM-myndighed.
suspenderes i forbindelse med etablering af rørledningen. Etablering
af rørledningen bør finde sted inden for et tidsrum, hvor der ikke er
planlagt militære aktiviteter i området og etableringen bør
koordineres
i tæt samarbejde med forsvaret.
MKR Nordsøen: Det bemærkes, at ansøger er opmærksom på, at
ilandføringen af rørledningen
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
genstande,
der kan være farlige (Unexploded Ordnance/UXO).
Forsvarskommandoen vil derfor stille krav om UXO-survey for dette
område. Ansøgning om sejlads i forbudsområdet skal fremsendes til
Søfartsstyrelsen. Høringssvaret indeholder desuden retningslinjer for
UXO-survey og
at de udstedte tilladelser og kontaktoplysninger til de skibe, der
udfører arbejdet skal være tilgængeliggjort Forsvarets
operationscenter via myndighed, der udsteder tilladelsen.
Kontaktoplysninger er medsendt, og der henvises i øvrigt til tidligere
fremsendte bemærkninger.
N2000 rapport:
Gamborg Fjord : Værnsfælles Forsvarskommando ønsker specificeret,
hvorfor Gamborg Fjord er lukket i op til 2 mdr. Såfremt adgangen til
fjorden lukkes, vil det vanskeliggøre
Forsvarets
eftersøgning
søledning
i området. og supplerende
Har gjort indsigelse
ogsåog
i første
offentlighedsfase
Ikke yderligere bem. Det henvises i øvrigt til styrelsens bemærkninger
høring mod projektet som helhed. Projektområdet ligger tæt på
i høringsafsnittet i afgørelsen til Gaz-System.
Strandegård landbrug og bolig samt to sommerhuse. Linjeføringen
giver risiko for mennesker, husdyr og materiel skade i tilfælde af uheld
og frygter langvarige gener i byggefasen. Gasledningen på
ejendommen vil medføre forringelse af ejendomsværdi og gener for
virksomhed og privatbolig i anlægsfasen. Frygter at blive pålagt, at
skulle indfri en del af belåningen på ejendommen på nuværende
tidspunkt. Værdi af ejendom vil falde i en eventuel salgssitutation på
grund af risici, ulemper og rådighedsindskrænkning. Frygter at
anlægsarbejdet vil medføre påvirkning på kyst og strand langs Feddet.
Forbeholder sig ret til en rimelig kompensation for ovennævnte også
udover de almindelige takster, som anvendes ved statens
ekspropriationer.

www.feddet.dk
www.strandegaard.dk
www.feddetcamping.dk

Kirkeministeriet v.
Aalborg Stift
Marie Johansen

Boligen, der er et sommerhus, ligger lige op ad L/V station Nyborg.
x
Boligen ligger ikke i et N2000 område od den ligger uden for
strandbeskyttelseslinjen ca. 830 m fra kysten. Linjeventilstationen
bliver ikke udvidet uden for hegn på L/V Nyborg.
Linjeventilstationen er station på fynsiden inden naturgassen føres
under Storebælt. Den har eksisteret siden 1980'erne og kan ikke
flyttes. Da gassen for BP skal føres under Storebælt i samme rør, skal
det ske fra samme L/V-station. Alle nye anlæg vil blive etableret inden
for den nuværende stations eksisterende hegn og beplantning.
Både høringssvar og eksisterende luftfotos bekræfter, at der er
etableret god randbeplantning omkring linjeventilstationen. Kritikken
går primært på at anlægget slet ikke hører hjemme i området.
Randbeplantningen skjuler anlægget undtagen ved indgangen, hvor
stationens tekniske karakter kan ses.
Anlægget er indhegnet og aflåst. Adgangsvejen er lagt i hjørnet af
Strandskovvej, som svinger her. Indkørslen er så langt væk som muligt
fra boligen. Da der skal være adgang med bil til L/V-stationen er det
ikke muligt at beplante foran porten. Beplantning blev fældet, da der
skulle anlægges en grundvandsovervågningsboring. Der er plantet ny
beplantning.
Der henvises til at stationen tiltrækker teknik-turister, som ofte
parkerer biler og går rundt om anlægget. Det er kun muligt at se
anlægget fra porten. Energinet har ingen mulighed for at forhindre
tech-turister. Hyppigheden af teknik-turister kendes ikke.
Energinet kan oplyse, at L/V-stationen besøges en gange pr. uge og
op til 6 gange årligt af gartnere.
Der er ikke planer om permanente lyskilder på anlægget. Ved tilsyn på
anlægget
i perioder,
hvor der
er mørkti ien
dagstiden
(vinterhalvåret)
Påvirkningerne
af marsvin
er vurderet
Natura 2000
x
konsekvensvurdering, som er bedømt af Natura 2000 myndigheden
med bistand fra Århus Universitet. Konsekvensvurderingen, der
konkluderer, at projektet med de foreslåede afværgetiltag ikke vil
påføre marsvinene skade, er godkendt af myndigheden, og projektet
kan derfor gennemføres med de indarbejdede afværgetiltag.
Adgang til Gamborg Fjord er siden projektet blev offentliggjort gjort
mulig i projektperioden. Fjorden vil ikke være lukket af i 2 mdr.
Fiskeri:
For at sikre, at ejere af ejendomme ikke lider økonomisk skade som
følge af sætningsskader, der stammer fra projektets anlægsarbejder,
foretages en fotoregistrering af de ejendomme der ligger inden for
100 m af anlægsarbejderne -det forventes kun at være Skrillinge
Strand 60. Arbejdet skal udføres af uafhængig rådgiver.
Støjen fra anlægsarbejderne ved Lillebælt håndteres ved, at støjende
aktiviteter på land alene gennemføres inden for normal arbejdstid
mellem 7-18 på hverdage. Støj fra aktiviteter på land i de øvrige
perioder vil være dæmpet til maksimalt 40 dB ved nærmeste bolig.
Det sikres endvidere at naboerne til anlægsarbejderne i god tid inden
arbejdet starter er informeret om det støjende anlægsarbejde, om
længden af arbejdet og om den periode på dagen, hvor støjen
forekommer. Der indledes dialog med de boliger, der påvirkes af støj
væsentligt over 70 dB i dagperioden med henblik på eventuelt at
foretage midlertidige støjreducerende tiltag eller tilbyde midlertidig
genhusning.
Trafiksikkerheden er et væsentligt observationspunkt for projektet,
der håndteres ved information af beboere, skiltning og andre tiltag
der
kan iværksættes
efter behov.
Generelt
svar vedr. placering
af gasledning
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Steffen Christensen

Skovstrupvej 46, 5690
Tommerup
sdc2609@icloud.com

Assens

Parter

Er berørt part i forhold til arealreservationen (218 m!). Udtrykker
Ikke yderligere bemærkninger. Der er i tilladelsen stillet krav om
bekymring for tung trafik på den smalle Grambovej. Oplyser at Rød
opdatering af kendskabet til Bilag IV arter, før igangsættelse af
Glente yngler i skoven langs Grambovej og kan blive skræmt af
anlægsarbejderne.
anlægsarbejde ligesom anlægstrafikken kan udgøre en fare for padder
i et nyetableret vandhul i skoven og mosehuller ved
Skovstrupvej/Kivsmosevej. Foreslår at linjeføring flyttes mod syd aht.
dyreliv og beboere langs Grambovej. Anlægsarbejdet bør kun foregå i
dagtimerne mellem 7 og 17.

Gasledningen er lagt på dyrkede markarealer syd for Skoven og det er x
ikke vurderet at udgøre en risiko for padder.
Biolog skal vurdere Rød Glente.
Anlægsarbejdet udføres som udgangspunkt i perioden 7-18 på
hverdage og kun undtagelsesvist i andre perioder.

Miljø og
12.04.19
Erhvervsstyrels
en

Centrovice
Torben L. Povlsen

Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
ejp@centrovice.dk

Organisation

Fastholder at gæsteprincippet skal gælde, alternativt må Energinet
Ikke yderligere bem.
forvente en retssag fra hver berørt lodsejer. Opfordrer til at afvente
principiel afgørelse fra Kriegers Flak, som bør ligge til grund for Baltic
Pipe.
Der ønskes afklaring på igangværende dialog om fælles servitutaftale,
ønsker rimelig og proportional erstatning gennem frivillige aftaler.
Ønsker at der kan kræves erstatning for dyrknings- og væksttab ud
over 10-årig periode, særligt vedr. struktur- og drænskader. Energinet
opfordres til at kontakte lodsejere efter 10-årig periode eller længere
frem for at lodsejere selv skal pålægges denne opgave.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
gæsteprincip, juridisk rationale samt erstatninger.
Der er ved at blive indgået en aftale med landbrugsorganisationerne,
som vil diktere niveauet for erstatning. Alternativt fastsættes det af
kommissarius.
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Helle Hartmann Jensen

Adresse ikke oplyst

Parter

Er omfattet af arealreservationen og spørger til, hvordan der
Ikke yderligere bemærkninger. Sendes et individuelt svar.
kompenseres for de ulemper det måtte have. Kan forstå, at
gasledningen forringer mulighed for at dyrke joden og kan påvirke
dræn. Overvej at grave ledningen dybere aht dræn, så lodsejere ikke
berøres. Spørger om kompensation til berørte lodsejere er indregnet i
et projekt, hvor ledningen ligger til havs, ligesom retfærdig
erstatninger til øvrige som berøres af arealreservationen. Ledningen
vil påvirke naturen, fortidsminder, åer, veje, marker og anlægsarbejde
vil forstyrre. Tvivler på om Polen vil overgå til gas og at projektet
bygger på luftkasteller. Der bør satses på sol og vind frem for gas.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
arealreservation, erstatning og klima samt dræn.
Erstatningselementet er indregnet i alternativ for ledning til havs.

x
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Helle-Sofie Fussinger

Tværvej 5 Everdrup
4733 Tappernøje
hellesofie.f@gmail.com

Næstved

Borger

Projektet strider mod planer om at modvirke klimaproblemer, der bør Ikke yderligere bemærkninger.
i stedet investeres i vedvarende energi i Polen.
Bekymringer om trafiksikkerhed, adgangsvej bør placeres mod
Rønnedevej både aht anlæg- og driftsfase. Kompressorstationen vil
være terrormål, øget sandsynlighed for brand- og eksplosionsfare
langs gasrør, ønsker at vide mere om sikkerhed ved
kompressorstation i tilfælde af brand. Ønsker en vold omkring
stationen aht. sikkerhed, men den kan også minimere støjgener og
skjule bygninger. Mere stedsegrøn beplantning i plantebæltet og det
skal øges til 30 m. Der skal gennemføres kontrolmålinger frem for
beregninger. Anlægsfasen vil genere omkringboende, og der bør
etableres en kontakt til et udvalg i lokalbefolkningen. Stiller spørgsmål
om, hvem der har udgifter til efterfølgende renovering under og efter
anlægsarbejde.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
klimarationale.
Det er besluttet at placere vejen med adgang fra Rønnedevej
Generelt svar om terrormål og sikkerhed for kompressorstation
Energinet er i dialog med kommunen om udformning af
terrænbearbejdning omkring kompressorstationen.
Beplantningsbæltet vil variere i tykkelse fra 15-30 m.
Kompressorstationens overholdelse af støjkravene udføres efter
reglerne.
Der planlægges med kontakt til lokalbefolkningen inden
anlægsarbejdet går i gang og undervejs i projektet.
Energinets skal altid reetablere de arealer, der påvirkes.

x
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Jette Feder

Tågeskovvej 4
4733 Tappernøje

Næstved

Parter

Bliver nærmeste nabo til kompressorstation og er bekymret over
påvirkning af ejendomsværdi, en mægler har ikke noget bud. Er også
bekymret for støjgener, visuelle udtryk og trafik specielt i
anlægsfasen. Henstiller til at der anlægges jordvolde omkring
stationen og et mindst 30 m bredt plantebælte med 50 %
stedsegrønne planter mhp. nedbringelse af støj og visuel påvirkning.
Bør anlægges i anlægsfasen. Adgangsvej bør være fra Rønnedevej aht
beredskab og trafiksikkerhed.

Ikke yderligere bemærkninger. Støjforholdene ved
kompressorstationen er redegjort fyldestgørende for i
miljøkonsekvensrapporten, og der er i tilladelsen stillet støjkrav til
anlægget samt krav om kontrol.

Generelt svar på arealreservation
Baggrundsstøjen fra motorvejen betyder at støj fra
kompressorstationen ikke vil kunne høres.
Der foretages terrænændringer som hæver terrænet hen mod
Hestehavevej 4. Terrænændringerne foretages tidligt i anlægsfasen.
Plantebæltet vil få en bredde på mellem 15-30 m.
Adgang vil finde sted fra Rønnedevej

x
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Miljø og
12.04.19 og Lokal borgergruppe i Everdrup lundegaard@sport.dk
Erhvervsstyrels 15.04.19
v. f. Everdrup Bylaug, Kirsten
en
Petersen, Oldermand og
Mogens Hansen
f. Lokalrådet for Tappernøje,
Snesere og Everdrup Sogne:
Charlotte Roest
f. den lokale borgergruppe:
Tina Bjerregaard
Tlf. 21425000

Næstved

Borger

Kravet om dokumentation opfylder Miljøstyrelsens retningslinjer
herfor. Retningslinjerne netop foreskriver den fastsatte metode, hvor
der både indgår egentlige målinger af støjkilderne og en
modelberegning af støjudbredelsen. Støjmålinger i terræn kan ikke
anvendes til at eftervise en bestemt kildes bidrag, da baggrundsstøj
interfererer samtidigt med at det målte niveau ikke med tilstrækkelig
sikkerhed kan henføres til virksomheden. derfor finder styrelsen, at
påvisning af kravoverholdelse skal ske ved brug af den metode, der
hedder Miljømåling - Ekstern støj og at dette skal ske af et dertil
akkrediteret målefirma.

Kompressorstationens overholdelse af støjkravene udføres efter
reglerne.
Det er besluttet at placere vejen med adgang fra Rønnedevej
Der udføres terrænbearbejdning omkring kompressorstation.
Terrænbearbejdningerne foretages tidligt i anlægsfasen.
Beplantningsbæltet vil variere i tykkelse fra 15-30 m.
Der planlægges med kontakt til lokalbefolkningen inden
anlægsarbejdet går i gang og undervejs i projektet.

x
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Jan Guldborg Jensen og Tina
Bjerregaard Jensen

Everdrupvej 27
Næstved
Lundegaard I/S, CVR. 25613317
4733 Tappernøje
lundegaard@sport.dk

Lodsejer

Senest 3 mdr. efter idriftsættelse skal det ved støjmålinger
dokumenteres, at støjniveau på 40 dB overholdes.
Plantebælte omkring station skal være mindst 30 m, gerne mere og
evt. som skov på marker vest for station. Mere stedsegrøn
beplantning skal indgå.
Der bør etableres jordvolde mod støj og for visuel afskærmning som
varige foranstaltninger og gerne fra anlægsopstart.
Adgangsvej skal etableres fra Rønnedevej pga. beredskab og bløde
trafikanter på Hestehavevej.
Der skal etableres samarbejde med lokal projektgruppe og Næstved
Kommune.
Bekymring for økonomiske konsekvenser for mere end 390 borgere i
nærområdet pga. manglende salgbarhed, forringede lånemuligheder
og
forringede
naturværdier
i området.
Ønsker
gasledningen
placeret
til havs. Kan blive berørt af elkabel,

Ikke yderligere bemærkninger.

Der er to mulige alternativer til placering af elkablet - henholdsvis øst x
og vest om Everdrup By. Der er ikke taget beslutning om alternativ
endnu.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
placering til havs.
Retssag vedr. Kriegers Flak kan påvirke afklaring om gæsteprincip.
Kablets placering er ikke besluttet på nuværende tidspunkt.
Høringssvaret er formidlet videre til Cerius. Lodsejere vil blive
kontaktet inden anlægsarbejdet påbegyndes med henblik på
håndtering af specifikke problemstillinger.
Nedlægning af et elkabel kan ikke påvirke by, sportsplads eller
vandboring.
Vedr. kommentarer til kompressorstation - se ID 100

x
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Bettina Bengtsson

Vibeholmsvej 6
5800 Nyborg

Nyborg

Parter

Føler sig ikke inddraget eller hørt i proces og er usikker på betydning Ikke yderligere bemærkninger. MST sender et individuelt svar.
af arealreservation. Meget bekymrede for gener og tab af erhverv på
ejendommen (træning af hunde og heste) pga støj fra anlægsarbejde,
stiller spørgsmål om mulige løsninger på støj- og støjgener samt
begrænset adgang på de smalle veje for kunder i anlægsfasen.
Meget høj grundvandsstand kan give behov for
grundvandssænkninger i lang tid, hvor ledes vandet hen? Hvordan og
hvor ofte foregår overvågning fra helikopter/til fods?
Stiller spørgsmål til afgrænsning af arealreservation og ønsker at
ejendommen undtages herfra. Ønsker linjeføringen flyttet længere
væk.
Bekymring for hvad rystelser fra nærliggende jernbane kan betyde for
ledningen, og om ledningen kan forurene den private
drikkevandsboring, og om der evt. kan etableres ny
drikkevandsboring. Har fået oplyst fra mægler, at der vil være
værditab både pga. ledning og arealreservation, føler sig utrygge og
usikker på at være begrænset i mulige udvidelser af bolig og erhverv
indenfor 1-7 år (ny vej, ridebane mv.). Har ingen tillid til sikkerhed
omkring ledning, forventer garanti for at ledningen er sikret ekstra
omkring ejendommen.
Skuffet over, at de ikke har været involveret, stiller spørgsmålstegn
ved rationalet.
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Steen Juhl

Gl. Moshusevej 4
6092 Sdr. Stenderup
steenjuhl1@gmail.com

Kolding

Lodsejer

Meget bekymret for strukturskader og udbyttetab pga. lerede jorder, Ikke yderligere bemærkninger.
forventer erstatning også ud over de 10 år, ønsker udlægning af
køreplader og at kørsel på arealet minimeres mest muligt. Generel
bekymring for både gamle og nye dræn, som ikke alle er kortlagt.
Ledning bør ligge dybere end 1 m under jorden. Stiller spørgsmål om
der er sat penge af til opgravning af ledning efter endt brug.
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Anja Jochimsen

Tågeskov By 3
4733 Tappernøje

Næstved

Borger

Utilfreds med processen, føler sig ikke hørt og inddraget. Usandt at
Ikke yderligere bemærkninger.
alle lodsejere skulle være hørt, savner politisk opbakning til projektet.
Er imod projektet og der bør satses på vedvarende energi i Polen i
stedet for, stiller spørgsmål til rationalet - indeholder beregningen
omkostninger for borgerne i DK?
Gasledningen bør lægges i havet, placering af kompressorstation er
forkert pga. natur- og kulturværdier samt borgere.
Kompressorstationen skal afskærmes med mere stedsegrøn
beplantning, bygninger må ikke være skinnende og facader + tage på
bør være jordfarver. Der bør etableres en vold ved anlægsopstart
som beplantes. Beplantningsbælte bør være min 30 m. Afskærmning
skal dække både fra Landvejen, Tågeskovvej, Sydmotorvejen og fra
Camp Adventures udsigtstårn.
Støjmålinger skal foretages før, under og efter anlægsarbejdet og i
drift.
Adgangsvej mod Rønnedevej aht. bløde trafikanter og beredskab.
Alternativ skal både Hestehavevej og Tågeskovvej udbedres. Tung
trafik bør ikke gennem Everdrup.
Beredskab skal opdateres med hurtigere reaktionstid (brand,
ambulance, politi).
Erstatning skal tildeles lodsejere og gæsteprincip skal ikke fraviges,
borgere omkring kompresorstationens skal også kompenseres pga.
værditab og stavnsbinding.
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Birthe Karen Hertz og Henning Thygesen
Hertz2
Tågeskovvej

Næstved

Parter

Foruroliget over, at Tågeskovvej kan blive anvendt som adgangsvej, da
den er smal og trafikeret i forvejen. Anvendes af skolebørn og
motionscykelrute. Frygter skader på bygning som følge af tung
anlægstrafik, påberåber sig ret til eventuel erstatning om nødvendigt.
Støjberegninger tager ikke højde for terrænforhold (motorvejsstøj) og
der forventes gennemført løbende støjmålinger/-monitoreringer
driftssituation og at der om nødvendigt støjafskærmes yderligere.
Tilslutter sig Næstved Kommunes høringssvar vedr. etablering af vold
mod støj og mere stedsegrøn beplantning i plantebæltet. Savner svar
på, hvordan transformerstation giver støjgener for
radiokommunikation i kortbølgeområdet aht. flere radioamatører i
området.
Frygter faldende huspriser og manglende mulighed for at låne penge
til kommunens krav om spildevandshåndteringsanlæg.

påpeger opmærksomhed på fortidsminde, at ejendommen ligger tæt
på ad by, en sportsplads og en vital vandboring. Elkabel vil konflikte
med planer om skovrejsning på ejendommen, forhindre optimal drift
og at benytte folde til dyr. Kabel bør placeres så vestligt som muligt.
Kan ikke acceptere fravigelse af gæsteprincip, og projektet må afvente
en afklaring af retssag vedr. Kriegers Flak. Høringssvar indeholder
samme bemærkninger om støj, jordvold, beplantning og bekymring
om økonomiske konsekvenser som høringssvar 100.
Forbeholder sig ret til at eftersende yderligere bemærkninger.

4733 Tappernøje
birthe.hertz@mail.dk
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Kolding Kommune v.
Jan Krarup Laursen

By- og Udviklingsforvaltningen Kolding
Plan
Nytorv 11
6000 Kolding
laurs@kolding.dk>

Kommunal
myndighed

Ikke yderligere bemærkninger. Støjforholdene er redegjort for i
miljøkonsekvensrapporten og der er stillet krav med maksimal
støjpåvirkning af omgivelserne og kontrol. Det henvises til tilladelsen.
Forhold vedr. radiokommunikation behandles af Energinet i
forbindelse med det videre arbejde med projektet.

x

x

x

x

x

Grambovej løber på tværs af og videre langs kanten af projektområdet
og forventes ikke brugt i stort omfang. Det meste trafik vil foregå inde
langs arbejdsbæltet. Der er ikke oplags eller arbejdspladser i
nærheden.

96

hellehjensen@gmail.com

x

arbejdet med kompressorstationen.
Tilkørslen til området vil ske fra Rønnedevej.
Energinet foretager som led i de indledende anlægsarbejder en række
terrænændringer med henblik på at forberede arealet til
kompressorstationens anlæg og som forberedelse til at plante
afskærmende beplantning omkring stationen. Der planlægges
beplantning med en tykkelse på 15-30 m. Den endelige
sammensætning af beplantningen er ikke aftalt og ønsker og input fra
beboergruppen vil indgå i beslutningen, der også skal tage hensyn til
bl.a. hasselmusen.
Vurdering af støj i driftssituationen foretages som en beregning i
henhold til gældende vejledninger.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen bl.a.
vedrørende værditab.
Problemstilling vedr. radiokommunikation løses sammen med
vedkommende.
Kommunens byudviklingsinteresser v. Sdr. Bjert er tilgodeset.
Ikke yderligere bemærkninger. Det henvises til høringsnotatet, bilag 1. Kommunen kommentarer er noteret og indgår i den videre dialog
x
Linjeføringen berører et erhvervsområde ved Nordic Synergi Park.
med Kolding Kommune.
Kommunen forventer, at byudviklingsinteresser er sikret jf. passus i
Der vil blive taget højde for erhvervsområdet i dialog med
MKR.
kommunen. Selve ledningen ligger uden for erhvervsområdet.
Kommunen opfordrer til udlægning af stenrev også andre steder end
Anlægsarbejdet omkring Gl. Ålbo Camping sker i dialog med naboer og
omkring gasledningen, da flere med tiden er blevet bortfisket, særligt
virksomheden
tæt på tæt på kysterne på hver side af Lillebælt.
Det noteres at Svanemosen ikke længere berøres af linjeføringen.
Kommunen er opmærksom på anlægsarbejdet ved Gl. Ålbo og er
bekymret for trafikbelastning og støjpåvirkning. Der opfordres til
dialog og information til de omkringboende.
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Borgeren er ikke kontaktet og inddraget, da hun ligger op ad men
x
uden for projektområdet. Hun ligger ved et arbejdsareal, hvor der skal
foretages en underboring af jernbanen. Selve ejendommen ligger helt
op ad jernbanen med en afstand på 32 m til nærmeste facade. Det
kræver nedramning af spuns, hvilket kan vare i op til to dage. Boligens
nærmeste facade ligger ca. 200 m fra krydsningspunktet. Selve
krydsningen er også kortvarig (op til en uge). det øvrige anlægsarbejde
vil ikke støje væsentligt i forhold til ejendommens beliggenhed og
gennemføres inden for ca. 3 mdr. med forskellig anlægsaktivitet. På
grund af den korte periode og da ejendommens primære arealer
(folde og hundetræningsbane) ligger på den modsatte side af
bygningerne vurderes det at erhverv ikke blive påvirket. Adgang til
ejendommen vil blive opretholdt med helt korte afbrydelser og
rettidig information.
Generelt svar om arealreservation og om værditab. Kun ca. 25 % af
matriklen vil ligge inden for arealreservationen, når den reduceres
med 50 m efter anlæg. Kun nye bygninger til ophold for mennesker
kræver vurdering og kun hvis de ligger inden for arealreservationen.
Grundvand bortledes efter aftale med og anvisning fra kommunen.
Der foretages overvågning af rørledningen i størrelsesordenen et par
gange årligt.
Arealreservationen er fastlagt i det udarbejdede landsplandirektiv og
kan ikke ændres.
Linjeføringen ligge længst mod vest i planlægningsbæltet og kan ikke
flyttes længere væk. Rystelser fra jernbanen kan ikke påvirke
rørledningen, og transmissionsledninger krydser jernbaner mange
andre steder i landet uden risiko. Der kan ikke ske forurening fra
ledningen.
Rørledningen
påvirker
ikke omgivelserne
efter at
den er
Det henvises
til de samlede
bemærkninger
under tabellen
bl.a.
x
vedrørende erstatning i forbindelse med landbrugsejendomme, dræn
og afvikling af gasrøret. Det henvises til aftalepapir mellem
Eenerginet og berørte landbrugsforeninger. Der er nemlig indgået en
aftale med de 12 landboforeninger, hvis områder ledningen passerer.
Aftalen er præsenteret i en folder, der redegør for
erstatningsprincipper etc.
Lodsejer har en ejendom i Tågeskov By og har ikke jord på østsiden af x
motorvejen. Hun er blevet kontaktet af Energinet. Hun har endvidere
mulighed for at involvere sig via den borgergruppe der skal give input
til projektet.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
klima, økonomi og placering til havs.
Energinet vil nedsætte en beboergruppe, der kan give input til
arbejdet med kompressorstationen.
Tilkørslen til området vil ske fra Rønnedevej.
Energinet foretager som led i de indledende anlægsarbejder en række
terrænændringer med henblik på at forberede arealet til
kompressorstationens anlæg og som forberedelse til at plante
afskærmende beplantning omkring stationen. Der planlægges
beplantning med en tykkelse på 15-30 m. Den endelige
sammensætning af beplantningen er ikke aftalt og ønsker og input fra
beboergruppen vil indgå i beslutningen, der også skal tage hensyn til
bl.a. hasselmusen.
Vurdering af støj i driftssituationen foretages som en beregning i
henhold til gældende vejledninger.
Beredskabet foretager selv vurdering af behovet for ændringer.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
gæsteprincip og værditab. Lodsejer har dog så vidt vides ikke jord, der
påvirkes.
Tågeskov by ligger på den modsatte side af motorvejen og er
beskyttet fra denne af en relativ høj støjvold. På trods af dette er der
et højt støjniveau fra motorvejen i landsbyen. Støjen, som kun finder
sted 7-18 på hverdage, fra anlægsområdet finder sted over 600 m fra
landsbyen
ognedsætte
vil ikke kunne
høres og vil i øvrigt
også
blive
overdøvet
Energinet vil
en beboergruppe,
der kan
give
input
til

x

x
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Falkensteen Gods
v/Carl Lawaetz

Falkensteenvej 20
4200 Slagelse
falkensteengods@mail.dk
2124 8115

Slagelse
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Sundhedsstyrelsen v.
Charlotte Nielsen

CNI@sis.dk
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Næstved Kommune v. Sara
Nyboe Blicher
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Svedberga Lantbruks AB
v. Steffen Olsen-Kludt
Advokat
sok@kludt.dk

Raadegaard og Taageskovgaard Næstved
godser Tågeskovvej 31 og
Tågeskovvej 18, Tappernøje

Virksomhed
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Liza Rosenberg

Stavnstrupvej 7
Næstved
4733 Tappernøje
liza.bakkegaarden@gmail.com

Borger
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Arbejdstilsynet v. Ingo Jensen 72 20 86 22
inj@at.dk

Statslig
myndighed
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Danmarks Fiskeriforening v.
Henrik S. Lund

hl@dkfisk.dk

Organisation
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Ane Hansen

Stendyssevej 3, 4684
Holmegaard
aneperh@gmail.com
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Næstved

Virksomhed

Fastholder tidligere høringssvar fra 22. januar 18.
Ikke yderligere bemærkninger.
Der skal etableres min 2 m jorddække over gasledning aht dræn.
Placering af gasledning skal tage hensyn til minivådområde på
ejendommen, og to hovedledninger på ejendommen må ikke tage
skade. Energinet opfordres til at kontakte kommunen om vådområde.
Ønsker ledningen placeret længere mod syd aht kerneområde for jagt,
som drives professionelt.

Statslig
myndighed

Beskrivelse vedr. NORM-affald skal uddybes herunder ejerskab af
affald, hvilke typer NORM, der kan forekomme, og hvor og hvornår
NORM kan forekomme
Fastholder at placering af kompressorstation ikke er hensigtsmæssig.
Vejadgang til kompressorstaion bør ske fra Rønnedevej, men det
kræver krydsning af højt målsat vandløb, hvilket vil udløse vilkår.
Anbefaler at belægning på Hestehavevej/Tågeskovvej optimeres af
trafiksikkerhedsmæssige årsager.
Anbefaler etablering af jordvolde omkring stationen for indpasning i
landskabet.
Opfordrer til fortsat god dialog og at der oprettes en formaliseret
dialog med lokalrådet i form af en arbejdsgruppe.
Forudsætter at gasledningen etableres efter gæsteprincippet.
Herudover tekniske bemærkninger til landsplandirektiv og
miljøkonsekvensrapport blandt andet med ønsker om uddybning af
forhold omkring arealreservation, byggematerialer, øget andel af
stedsegrønne træer, kloakeringsforhold, udledningsstilladelse og
kontrolmålinger fsva. støj.

Kommunal
myndighed

Generelt svar om dræn
x
Der vil blive taget de nødvendige hensyn, således at påvirkede
vådområder og hovedledninger efterlades i samme stand som før
anlægsarbejderne. Det vil i øvrigt ske i dialog med lodsejeren og
kommunen.
Ledningen er lagt på dyrkede landbrugsarealer og bør således ikke
berører arealer, der direkte udnyttes til jagt. Der ligger en mose og et
par vandhuller i området, som BP går uden om og ikke vil påvirke. Det
nærmeste ligger 50-60 væk fra ledningsgraven. Et nærliggende
vandløb langs lodsejers matrikel skal krydses. Dette sker efter kontakt
til og tilladelse fra kommunen. Der udarbejdes vandsynsprotekoller
mv. i samarbejde med kommunen.

Ikke yderligere bemærkninger. Det henvises til høringsnotatet, bilag 1. Der er taget kontakt til SIS mhp at udrede misforståelserne, som der
gives udtryk for i svaret.

Energinet er i tæt og løbende dialog med ejer og dennes
repræsentant

x

x

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
klima.
Energinet foretager som led i de indledende anlægsarbejder en række
terrænændringer med henblik på at forberede arealet til
kompressorstationens anlæg og som forberedelse til at plante
afskærmende beplantning omkring stationen. Der planlægges
beplantning med en tykkelse på 15-30 m. Den endelige
sammensætning af beplantningen er ikke aftalt og ønsker og input fra
beboergruppen vil indgå i beslutningen, der også skal tage hensyn til
bl.a. hasselmusen.

x

Har bemærkninger til beregning af minimumsafstande mlm gasledning Ikke yderligere bem. Jf. styrelsens bemærkninger i høringsnotatet.
og bygninger samt betegnelsen 'varigt ophold'.
Har desuden bemærkninger vedr. krydsning af fremmede ledninger,
brønde mv.
AT bemærker, at der er eksempler på gasudslip i forbindelse med
overgravninger. Endelig bemærker AT, at de ikke har indflydelse på
placeringen af gasanlæg men kan fastsætte krav til bla. afstand til
bygninger mv. Endeligt design af anlægget kan der derfor resultere i
yderligere bemærkninger.
Nordsøen
Det ligger ikke under Miljøstyrelsens VVM-kompetence.
Fiskeri af hesterejer ved ilandføringen hele året; tobis fangstpladser
ved krydsning af sandbanker april til juli; konsumfiskeri med trawl og
garn langs hele røret - placering af stenmateriale på røret skal
koordineres med fiskerne, så vigtige fangstpladser ikke ødelægges.
Fiskerne ønsker at der søges om dispensation fra
kabelbekendtgørelsen, så fiskeri over røret er muligt.
Lillebælt
Anbefaler alternativ sydlig rute gennem N2000 og argumenterer at
dette er muligt og at det giver kortere linjeføring. Alternativet ligger i
område med lavere strøm og fladere bund og bedre mulighed for
reetablering af ålegræs.
Fiskerne ønsker at udlægning af sten foretages i samarbejde med dem
og at der søges om dispensation fra kabelbekendtgørelsen, så fiskeri
over røret er muligt.
Østersøen
Der gøres opmærksom på at det reelle påvirkede område kan være
meget større end det der er beskrevet i MKR, da trawl ruter
overskæres, og da visse områder er vigtigere end andre. Fiskerne
ønsker at der søges om dispensation fra kabelbekendtgørelsen, så
fiskeri over røret er muligt. Der henvises til aftaler for NS 1 og NS 2.
Er bekymret for landbrugsmæssige gener herunder udbyttetab og
Ikke yderligere bem.
forringede muligheder for at plante træer på ejendommen samt
forringede mulighed for salg af ejendommen, blandt andet når
ledningen kun ligger 1,2 m under overfladen.
Berørt over, at ejendommen beslaglægges uden realistisk godtgørelse
for tab de næste 50 år. Ledningen bør lægges i havet.

Arbejdstilsynet bemærkninger om minimumsafstande etc. er noteret. x
Arbejdstilsynet bemærkninger om eksempler på gasudslip i
forbindelse med overgravninger relaterer sig til gasdistributionsnettet
og ikke transmissionsnettet, som Baltic Pipe vil være en del af.

x

Udtrykker stor bekymring for den økonomiske påvirkning som
anlægsarbejdet og den efterfølgende drift kan medføre på
campingpladsens drift i 2020. Pladsens gæster vil være påvirket af støj,
adgangsbegrænsninger og anlægsarbejder på havet med tilhørende
sedimentspredning, da en del gæster kommer pga. dykning og fiskeri i
Lillebælt.
Gentager et forbehold omkring erstatning for tab som følge af anlæg
og drift af gasledning. Ser frem til yderligere konstruktiv dialog og
afklaring med Energinet om dette.
Høringssvar fra 18.01.2018 fastholdes og lodsejer modsætter sig valgt
linjeføring for elkabel.
Fauna og flora i området tåler ikke indgriben og der er mangelfulde
undersøgelser af bilag IV-arter (flagermus mangler).
Anerkender, at Energinet samarbejder med Faxe Kommune.
Gisselfeldvej er planlagt udvidet på lodsejers ejendom, anbefaler
derfor at placere elkabel langs vejen. Har planer om at udstykke
ejendommen og vil gerne have indflydelse på kablets placering.
Fastholder at kablet bør ligge på gæsteprincip.

Ikke yderligere bemærkninger. Støjforhold ved krydsningen af
Lillebælt er vurderet og der er fastsat støjkrav i tilladelsen, der skal
minimere påvirkningen mest muligt.

Energinet er meget opmærksom på virksomhedens udfordring i
forhold til projektet og er i løbende dialog med Gl. Ålbo Camping

Ikke yderligere bemærkninger.
Det understreges at det er kabellinjeføringskorridoren, der er blevet
miljøvurderet. Der er ikke fastlagt et konkret tracé på nuværende
tidspunkt. Problemstillinger i forhold til den enkelte lodsejer bliver
behandlet i forbindelse med Energinets vider arbejde med projektet.

Flora og fauna er undersøgt i forbindelse med
x
miljøkonsekvensvurderingen, og der tages de nødvendige hensyn til
flora og fauna. Nedlægning af et elkabel er en meget kortvarig proces
og vigtige naturområder undgås. Træer vil af hensyn til flagermus kun
blive fældet i september og oktober.
Kablets konkrete placering inden for den undersøgte korridor er ikke
besluttet på nuværende tidspunkt. Lodsejere vil blive kontaktet inden
anlægsarbejdet påbegyndes med henblik på håndtering af specifikke
problemstillinger.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

x

Gl. Ålbo Camping
Gl. Ålbovej 30
Klaus og Ketty Hansen
6092 Sønder Stenderup
v. Advokatgruppen Mogens N.
Lund
mnl@advokatgruppen.dk

Kolding

Virksomhed
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Jens Dandanell

lijmraad@gmail.com
Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev

Faxe

Lodsejer
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Svinø Bådelaug v. Bruno
Pedersen

brunofpedersen@gmail.com

Middelfart

Organisation

Svinø Bådelaug, der er hjemmehørende i Ellebæk vig ved Gamborg
Det ligger ikke under Miljøstyrelsens VVM-kompetence.
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.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
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Käthe Y. Nielsen
v. Jannie Dalgaard-Jensen
mobil. 27 71 93 39

Kalbyvej 36, 4684 Holmegaard Næstved

Lodsejer

Lodsejer spørgsmål til projektstart og -slut samt kompensation og
afregning heraf. Dette af hensyn til forpagter. Lodsejer har desuden
Kontek Kabel på sin ejendom

Sendes individuelt svar.
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DN Næstved

naestved@dn.dk

Næstved

Organisation

Ikke yderligere bemærkninger. Det henvises til Miljøstyrelsens
bemærkninger i høringsnotatet.
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Jørgen Bjerge Nielsen

Roholtevej 3, 4640 Faxe
bjerge@dlgmail.dk

Faxe

Lodsejer

Der burde i stedet satses på vedvarende energi, målsætning om at
nedbring CO2 nås næppe pga. dette projekt.
Positivt at samle kompressorstation med infrastrukturanlæg, men
stationen vil påvirke landskab og intentioner med grønt
indsatsområde. Anbefaler at der rejses skov omkring anlægget.
Understøtter etablering af vold og hasselmusvenlig beplantning
omkring stationen i et min. 30 m bredt bælte, som bør etableres v
anlægsopstart. Befæstede arealer bør minimeres, tilså gerne
ubefæstede arealer som blomstereng. Ønsker beskrivelse af
afværgeforanstaltninger omkring vandhuller ved kompressorstation.
Påpeger en mangelfund undersøgelse af flagermus og henviser til
VVM-redegørelse for motorvej Næstved-Rønnede. Visuel registrering
af 'mulige flagermusegnede træer' findes utilstrækkeligt, og afværge
er vagt formuleret. Ønsker bindende og præcise formuleringer i vilkår,
inddragelse af eksperter og overvågning.
Afværge i forhold til hasselmus skal skærpes, ønsker navn på ekspert
oplyst. DN Faxe har opsat redekasser, er formidlet til MST. Generelt
bør områder udpeget til bilag IV-arter friholdes for anlæg.
Alle vandløb bør underbores (både gasledning og elkabel). Rørbro ved
Krobæk vil måske ikke påvirke dyre- og planteliv i væsentlig grad, men
vil skæmme landskabet. Området omkring Suså bør friholdes for
tekniske anlæg, alternativt skjules af beplantning. Mange vandløb i
Denderup Vænge, er tilløb til Denderup Sø og Suså (Natura 2000). Her
skal tages udstrakte hensyn for at undgå forurening fra maskiner
(brændstof).
Afgørende
at gasledningen etableret under eksisterende dræn, så
fordyrende omlægninger af dræn kan undgås.
Tung kørsel skaber strukturskader, anbefaler brug af bæltekøretøjer til
anlægsarbejdet omkring arbejdsbæltet.
Overskudsjord bør anvendes i nærområdet og ikke køres til
deponering.
Anbefaler samarbejde med og anvendelse af lodsejeres viden til
lokalisering af dræn og ledninger samt fastsættelser af koter.
Forældelsesfrist har tidligere været 20 år, anbefaler at lodsejere
holdes skadesløse ud over de angivne 10 år.

Lodsejers repræsentant (datter) har konkrete spørgsmål, der skal
x
besvares. Projektstart (arkæologiske forundersøgelser, ekspropriation,
anlægsstart og -slut.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
klima.
Placeringen af anlægget er sket efter undersøgelse af 13 alternative
placeringer.
Der foretages terrænændringer ved anlægsstart og der etableres et
beplantningsbælte på 15-30 m. Der befæstes efter behov i forhold til
rationel drift af kompressorstationen.
I henhold til artsfredningsbekendtgørelsen skal træer fældes i
perioden september - oktober.
Afværge i forhold til hasselmus vurderes løbende, bl.a. i forhold til
valg af arter og beplantning omkring kompressorstationen.
Forurening fra anlægsarbejderne er et fokuspunkt på alle de arealer,
hvor der arbejdes. Miljøkonsekvensrapporten beskriver de tiltag, som
kræves af entreprenørerne. Tiltag til sikring mod forurening indgår
som krav i de udbudte entrepriser. Det henvises i øvrigt til
bemærkningerne i høringsnotatet.
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Slots- og Kulturstyrelsen v.
Anne-Line Sutcliffe

alms@slks.dk
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Ledningen vil forholde sig til de eksisterende drændybder, samt
x
planlagte drænarbejder. Efter at gasrørledningen er etableret, kan der
etableres skov i en afstand af 2-3 meter fra ledningen efter aftale med
Energinet. Det skal sikres, at der hele tiden er et frirum på 2 meter på
hver side af gasrørledningen af hensyn til fremkommelighed, og der
kan blive stillet krav om, at der ikke må efterplantes med bestemte
typer af beplantning som kan være til skade for ledningen.
Det henvises desuden til de samlede bemærkninger under tabellen,
afsnit vedr. hhv. placering i havet, erstatning til landbrugsejendomme
for såvel ekspropriation som driftstab.
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Ikke yderligere bemærkninger. Der er i tilladelsen stillet vilkår om brug Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
af køreplader samt reetablering af dræn.
dræn.
Strukturskader er et fokuspunkt, men vil ikke kunne undgås. Hvor det
er muligt vil der blive brugt bæltekøretøjer. I særlige situationer kan
køreplader benyttes. Jorden grubbes efter endt anlægsarbejde og
eventuelle strukturskader godtgøres.
Der forventes ikke overskudsjord, men der kan indgås aftaler om
håndtering af dette, hvis det skulle forekomme, i forbindelse med de
lodsejerbesøg, der finder sted inden og op til anlægsarbejderne.
Lodsejer kontaktes vedr. lokalisering af dræn.
Arealreservationen påvirker i sig selv, hverken beskyttede diger,
arkæologisk kulturarv eller beskyttede fortidsminder.
Påvirkning af diger er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, herunder
behovet for dispensation ved gennembrud og at diger vil blive
reetableret. Der er ingen diger der påvirkes af permanente anlæg over
jorden.
Påvirkning af underjordiske fortidsminder er beskrevet i
miljøkonsekvensrapporten, herunder, hvordan de lokale museer er
kontaktet og hvordan arkæologiske forundersøgelser gennemføres
inden anlægsarbejderne.
Påvirkning af kulturarv i øvrigt beskrives i miljøkonsekvensrapporten.
Herunder redegøres for museumslovens bestemmelser i forhold til
både underjordisk og overjordisk kulturarv.
Miljøkonsekvensrapporten redegør endvidere for at fredede
bygninger (og kirker) ikke påvirkes af anlægsarbejderne og at anlægget
er nedgravet, hvorfor det ikke vil påvirke fredede bygninger når Baltic
Pipe er anlagt.

x

x

x

Lodsejer

Styrelsen gør opmærksom på at arealreservationen for Baltic Pipe
Ikke yderligere bem. Jf. i øvrigt Miljøstyrelsens bemærkninger i
kommer i berøring med 4641 registrerede diger/digestrækninger på i høringsnotatet, bilag 1.
alt 280 km. Hertil kommer uregistrerede diger. Der gøres opmærksom
på at digerne er beskyttede, og at der skal søges om dispensation ved
gennembrud. Ved dispensation skal digerne reetableres. Ved
permanente anlæg over jorden skal der søges om dispensation til
permanent fjernelse af diger.
Der gøres endvidere opmærksom på arkæologiske fund og
underjordisk kulturarv, beskyttede fortidsminder og fredede
bygninger.

x
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x

Næstved

Statslig
myndighed

x

x

Ikke yderligere bemærkninger. Det henvises til høringsnotatet, bilag 1. Energinet vil nedsætte en beboergruppe, der kan give input til
x
arbejdet med kompressorstationen.
Tilkørslen til området vil ske fra Rønnedevej og krydsning af Krobæk
sker efter tilladelse og med vilkår fra kommunen
Energinet foretager som led i de indledende anlægsarbejder en række
terrænændringer med henblik på at forberede arealet til
kompressorstationens anlæg og som forberedelse til at plante
afskærmende beplantning omkring stationen. Der planlægges
beplantning med en tykkelse på 15-30 m. Den endelige
sammensætning af beplantningen er ikke aftalt og ønsker og input fra
beboergruppen vil indgå i beslutningen, der også skal tage hensyn til
bl.a. hasselmusen.
Vurdering af støj i driftssituationen foretages som en beregning i
henhold til gældende vejledninger.
Generelt svar om gæsteprincip

Bliver særligt berørt både af gasledning og kompressorstation men er Ikke yderligere bem. Aktindsigtsbegæringen er behandlet færdigt.
indstillet på nær dialog med bygherre.
Linjeføringen bør tilpasses i dialog mellem lodsejer og bygherre,
ligesom beplantning bør indpasses i naturen. Ønsker aktindsigt i alle
høringssvar relateret til Næstved og Faxe Kommuner. Forbeholder sig
ret til yderligere bemærkninger.
Projektet er grundlæggende i strid med ekspropriationsformål, da det Ikke yderligere bem.
ikke er til gavn for almenvellet.
Strider også mod politik om udfasning af gas, bør i stedet hjælpe
Polen med indfasning af mere vedvarende energi.
Røret bør lægges dybere i jorden blandt andet pga. dræn.
Kompressorstation vil ødelægge et naturskønt område, selv om den
ligger ved motorvejen, da området ligger højt i landskabet. Stationen
er større end Egtved. Der bør plantes hele vejen rundt, da også
husstande mod nordøst kan blive berørt.
Frygter at blive stavnsbundet.
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GUNDERSLEVHOLM
Gunderslevvej 13
DK - 4160 Herlufmagle

Virksomhed

Indledningsvist påpeges at anlægsarbejdet ikke bør igangsættes så
Ikke yderligere bem.
længe der er uklarhed om projektets juridiske legitimitet.
Hvis projektet anlægges på lodsejers ejendom kræves at ledningen
lægges så dybt at eksisterende og fremtidige drænarbejder kan
foretages uden risiko og ekstraomkostninger. Dette betyder uhindret
gravning til 160 cm + BPs anbefalede respektafstand.
Der stilles vilkår om at repræsentanter fra Gunderslevholm Gods
indkaldes med behørig varsel ved selve anlægsarbejdet, så der kan
finde et tilsyn sted af afmærkning af drænledninger mv. Reetablering
af dræn skal udføres så drænsystemet er i mindst lige så god stand
som tidligere. Hvis parterne i enighed vurderer, at der er for mange
dræn, der skal reetableres, forbeholde 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.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
hhv. juridisk rationale og dræn.
Lodsejer vil blive kontaktet inden og op til anlægsarbejdets start med
henblik på at tilrettelægge anlægsarbejdet hensigtsmæssigt
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DN Hovedkontor v. Lasse
Pedersen

lasse@dn.dk

Organisation

Har tiltro til, at natur- og miljømæssige udfordringer på til havs- og på Ikke yderligere bem.
land kan løses og bakker op om bemærkninger fra lokalafdelinger.
Finder det håbløst at der investeres i fossil energi, hvis afbetalingstid
ligger ud over det år, hvor både de europæiske og nationale mål for
udfasning af fossile energikilder jf. Paris-aftalen og Energiaftalen fra
2018. Under al kritik at DK ikke går forrest og ignorer de forpligtelser
vi har som verdenssamfund men investerer i naturgas frem til 2053.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
klima.
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Jan Michelsen på vegne af en Adresser ikke opgivet ud over
mail:
kreds af lodsejere/parter:
jan.michelsen@gmail.com
Eva Kjær Michelsen
Peder Nygård Olesen
Niels Ulrik Andersen
Niels Erik Buhl
Jørgen Eskildsen
Torben Illum Andersen

Middelfart

Lodsejer

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
hhv. klima, økonomi, jura, N2000, sikkerhed og terror, placering på
hav samt dræn, erstatning for øgede driftsomkostninger og driftstab.
Individuelle lodsejere, der påvirkes af projektet, vil modtage besøg fra
Energinet. Besøgene har til formål at klarlægge specifikke
problemstillinger for hver enkelt lodsejer, mhp at finde løsninger på
specifikke udfordringer.
Rekreative stier søges afbrudt i så kort tid som muligt og der vil blive
anvist alternative sikre ruter, så længe afbrydelsen varer.
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Hans Chr. Dahl

Slagelse

Lodsejer

Høringssvaret er fra en kreds af lodsejere og påvirkede naboer, der
Ikke yderligere bem.
protesterer mod ekspropriation og anlæg af rørledningen.
Der stilles spørgsmålstegn ved rationalet i forhold til klima og
forsyningssikkerhed.
Placeringen af ledningen i Lillebælt kritiseres som dyr og vanskelig og
med reduceret militær sikkerhed.
Der argumenteres for at ledningen lægges på havet så langt som
muligt. Der argumenteres også for at ledningen lægges længere syd på
gennem N2000 området.
Der udtrykkes tvivl om de faktiske omkostninger som følge af gener
fra anlægsarbejderne vil blive fuldt kompenseret. Gæsteprincippet
ønskes.
Én lodsejer påvirkes markant af projektet, der gennemskærer syv
marker og savner svar: Hvad skal der ske med græssende kreaturer i
området, der påvirkes i anlægsperioden; planteproduktionen
forstyrres i anlægsperioden, da lodsejer ikke vil kunne køre på store
dele af sin ejendom; tidspunkter for udkørsel af gylle er lovbestemt og
skal kunne overholdes; frygter sætningsskader i forbindelse med dræn
på ejendommen og kræver ekstra nye dræn langs gasledningen.
Anden lodsejer kommer til at mangle arealer til samling af halm og
dyrkning af grovfoder til ejendommen kreaturer. Der ønskes
erstatning for eventuelt indkøb af halm og grovfoder. Bekymret for
ødelagte dræn.
Høringssvaret tager afsæt i hvidbogen fra 1. offentlighedsfase.
Ikke yderligere bemærkninger. Der stilles vilkår i tilladelsen om brug af
Pkt. 15 Id 6: Det kritiseres at L/V stationen ved Gyldenholmvej ikke
køreplader, hvis nødvendigt. Dialog vedr. linjeventilstationen i gang.
flyttes som foreslået, og der foreslås anlæg af en lille fællesvej langs
skellet. Der bedes om genovervejelse af placeringen.
Pkt. 142, Id 128: Der ønskes at Energinet forpligter sig til at oprette
skader i 20 år og ikke 3 år, da drænskader ofte først viser sig efter 10
år.
Herudover kommenteres/foreslås: maksimalt brug af jernplade for at
mindske strukturskader; 2 m jord over gasrør; er der tænkt på konkret
drænkonsulent og driftsøkonomikonsulent til opgørelse af
skadesomfang og hjælp til konkrete drænløsninger; er der tænkt
ordenligt på at dræn ikke må sætte sig; er mulige terrorhandlinger
vurderet; hvad sker der i forhold til EU-tilskud, når arealer ikke dyrkes
hele året.
Der håbes på god dialog om ovenstående emner med
beslutningsdygtige personer.
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Wrang AGRO v. Patriotisk
Gundestrupvej 19, 5690
Selskab Kamilla From-Nielsen, Tommerup
kfn@patriotisk.dk

Assens

Lodsejer

Der udtrykkes bekymring for den fremtidige dræning af området.
Drænene ligger i dybder opnå 75-150 cm på grund af kuperet terræn
og fremtidig dyrkning vil blive besværliggjort eller evt. forhindret i
fremtiden, hvis rørledningen lægges i området.
På grund af forventet jorddybde på 80 cm over gasrøret forudses
dyrkningsproblemer bl.a. ved jordbearbejdning med såmaskine til 50
cm dybde eller dybere ved fugtigere jord.
Det foreslås at traceet flyttes længere nord på. Ejendommens værdi
vil blive reduceret med den nuværende placering.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
dræn og folder med aftale. Der er kun mulighed for mindre flytninger
inden for 50 m af rørledningen. Flyttes ledningen længere nordpå, vil
afstanden til boliger bliver for kort.
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Kolding Kommune
Jan Krarup Laursen

Kolding

Kommunal
myndighed

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
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Torben Hansen
Formand for
Landboforeningen Gefion

Bekymret for det marine miljø, opfordrer til fuld kompensering af de Det er ikke under Miljøstyrelsens VVM-kompetence.
forhold, som forringes. Der bør anvendes større stenstørrelser som
dæklag for gasledning for at hindre at sten tages af strømmen og
anbefaler størrelser på 30-80 cm på baggrund af god erfaring i øvrige
marine projekter. Disse stenstørrelser kan desuden danne stenrev.
Stenrev bør udlægges på begge sider af Lillebælt for at fremme
biologisk diversitet og øge fødegrundlag for fugle og fisk samt
understøtte LIFE-projekt Lillebælt. Kommunen deltager gerne i
koordinering mellem de to projekter, da anlægstidspunkt er delvist
sammenfaldende. Materiale fra rørgraven kan nyttiggøres til
sandfodring på lokaliteter langs kysten i kommunen. Hvis ålegræs
påvirkes, bør det retableres i fuldt omfang. Kommunen ønsker adgang
til
data stiller
fra overvågning.
Gefion
spørgsmål til projektets rationale og juridiske legitimitet. Ikke yderligere bemærkninger. Der er i tilladelsen fastsat krav om
Der ønskes en redegørelse for at projektets økonomi kan
sikring af rørledningen under vandløb med betonplader el. lign.
retfærdiggøre etablering med henvisning til almenvellets interesse.
Krydsning af vandløb bliver detaljeret og konkret vurderet af
Gefion er uenig i miljøkonsekvensrapportens vurderinger af
kommunen i forbindelse med udstedelse af nødvendige tilladelser
påvirkning af landbrug og dræn som ikke væsentlig og efterlyse at
efter særlovgivningen, som bl.a. tager stilling til hvor dybt under
vurderingerne underbygges med viden. Lovligheden af ekspropriation vandløbet, rørledningen skal graves ned/underbores . Der er
drages i tvivl og gæsteprincippet ønskes efterlevet. Der henvises til
gennemført fulde konsekvensvurderinger for alle de Nat2000, der
Krigers Flak sagsanlægget. Gefion kritiserer at Energinet ikke er villig til berøres direkte eller ligger i relevant afstand, jf. miljøstyrelsens
at lave en procesaftale og ønsker en forklaring på dette.
konsekvensvurdering iht. habitatbekendtgørelsen udgivet som
Der efterlyses en præcisering af at der ved gennemgravning af
separat notat og bilag til tilladelserne.
vandløb til 1 m under vandløbe bund menes vandløbets
regulativmæssige bund, som oplyst af Energinet. Af hensyn til
klimaforandringer og fremtidig eventuel uddybning af vandløb under
den regulativbestemte bund ønskes eksempelvis 2 m fra ledningstop
til regulativbund.
Gefion ønsker en analyse af BPs påvirkning af ålegræs i kystvande som
følge af gennemgravning af vandløb.
Konklusionen om at landbruget ikke påvirkes væsentligt betvivles, og
det oplyses at udbyttetabet kan være op til 25-30 % op til 10 år efter
anlægsarbejderne. Der ønskes dokumentation for at gener er
midlertidige. Det er problematisk at bevisbyrden for påvirkningen af
dræn ligger hos lodsejeren - f.eks. at dårligt fungerende dræn skyldes
mangel på vedligehold. Der ønskes en skriftlig bekræftelse på at
drænløsninger aldrig vil være en pumpeløsning.
Økonomien i projektet betvivles og en placering til havs foreslås. Det Ikke yderligere bem. MST sender et individuelt svar.
skal sikres at der sker korrekt dræning af lodsejers marker efter
anlægsarbejdet. Energinet skal betale for at få etableret korrekt
fungerende dræn i tilstrækkelig dybde ved uafhængig drænkonsulent.
Dybde for gasledningen på 2-3 m foreslås. Der bør udlægges
køreplader for at mindske trykskader. Inden renderne tildækkes skal
der ske en besigtigelse sammen med landmanden, og det skal sikres at
alle relevante medarbejdere kender og er udstyret med vejledning i
reparation af overgravede dræn. Der skal som minimum stilles garanti
for udført arbejde i 20 år. Der vil være nedsat udbytte i flere år pga.
trykskader, hertil nedsat udbytte pga. forringet dræning. Tidsrummet
til at revurdere skader skal udvides fra 5 til minimum 10 år.
Samtlige bygninger på ejendommen kommer til at ligge inden for 200
m zonen og ejendommens udviklingsmuligheder vil være ikke
eksisterende og værdiforringende. Der vil blive stillet erstatningskrav
for dette.

Høringssvaret omhandler påvirkning af råstofindvindingsområder syd Det er ikke under Miljøstyrelsens VVM-myndighed.
for Bornholm.
Ved sandsugning fjernes materiale fra havbunden og det vurderes at
sandbunden i løbet af de næste 50 år vil sænke sig 10 m inde for de
benyttede fællesområder. I MKR vurderes at der kun vil være en
påvirkning i få dage, men aspektet omkring risikoen for sætninger af
rørledningen og en beskyttelsesafstand til rørledningen og den
følgende påvirkning af fællesområderne og reduktion af ressourcerne
er ikke vurderet og skal belyses. Ved planlægning af rørledningen bør
muligheden for at udnytte ressourcerne i hele fællesområdet
undersøges for hele den 50 årige levetid.
Virksomheden foreslår en ændring af linjeføringen, så den går vest om
fællesområde 526-JA - en placering der vil medføre at gasledningen
ikke
gennem
et eksisterende
ogudvikling
kendt interesseområde.
BP erkrydser
placeret
på klientens
ejendom så
af ejendomme vil
Ikke yderligere bem. MST sender et individuelt svar.
være umuliggjort, idet der ikke vil være mulighed for evt. bebyggelse
henset til sikkerhedsafstandene som pålægges ejendommene.
Næstved Kommune har tidligere haft planer for området, men opgav
som følge af finanskrisen. Klienten købte ejendommen i 2017 på
baggrund af muligheden for udstykning. Med gasledningen er
grundlaget for investeringen fjernet.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

Der stilles spørgsmål til rationalet, når der er politisk enighed om at
Ikke yderligere bemærkninger. Der er i tilladelsen fastsat krav om
fossil energi skal udfases.
beskyttelse af joden med køreplader eller lign., hvis nødvendigt. Der
Ikke enig i vurderingen om at påvirkningen af landbrugsjord er ikkeer ligeledes fastsat krav i tilladelsen om effektiv genetablering af
væsentlig. Lodsejer har fed lerjord og sætning af jorden tager lang tid - dræn.
eksempelvis kan drænskader først vise sig efter 15 år - op til 35 år.
Bekymring for at rørgrav vil dræne vand indtil jorden har sat sig
omkring røret.
Utilfreds med den omvendte bevisbyrde for strukturskader og de
udgifter, der er forbundet med dette.
Ønsker brug af køreplader ved arbejde på deres ejendom. Fik at vide
på borgermøde at det ikke var muligt, selv om det var oplyst til
Energinet konsulent at der ikke måtte graves uden køreplader.
Hvad skal ske med ledningen når den skal kommissioneres?

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
hhv. klima, erstatning i forbindelse med landbrugsejendomme og
dræn. (folder)
I miljøvurderingslovens forstand er påvirkningen af landbrug og dræn
ikke væsentlig, da påvirkningen er kortvarig (op til 3 mdr.) og
reversibel (dræn og landbrugsjord reetableres). Herudover gives der
erstatning for såvel driftstab/omkostninger som for den
rådighedsindskrænkning som projektet påfører lodsejeren.
Skader på drænsystemer, som kan henføres til Baltic Pipe
anlægsarbejdet vil blive udbedret af Energinet.
Generelt svar om erstatning for landbrugsejendomme.
Jernplader vil blive brugt i nødvendigt omfang, men det er ikke muligt
at dække det samlede arbejdsareal med jernplader.
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Jørgen Damgaard Sørensen

Cathrineholm
Slagelsevej 29
4250 Fuglebjerg
hcdahl@cathrineholm-is.dk

Organisation

Svar indsendt af Advokat Jacob
Engell Weber T: 5786 5308; E:
jew@plexus-advokater.dk

Lodsejer

Ejendommens beliggenhed
ikke oplyst.
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Sibelco Nordic A/S

Norgesvej 2, 3700 Rønne
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 H Nordling Holding ApS.

Rislevvej 24, 4700 Næstved

Næstved

Lodsejer
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Miljø og
12.04.2019 Niels Jørgen Langhoff
Erhvervsstyrels
Brian Langhoff
en

Løveoddevej 4, 6092 Sdr.
Stenderup

Kolding

Lodsejer

Mørkholtvej 4, 6092 Sdr.
Stenderup

Virksomhed

Ikke yderligere bemærkninger.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Der pågår drøftelser med Lodsejer om placering af
x
linjeventilstationen.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
dræn.
Skader på drænsystemer, som kan henføres til Baltic Pipe
anlægsarbejdet vil blive udbedret af Energinet.
Jernplader vil blive brugt i nødvendigt omfang, men det er ikke muligt
at dække det samlede arbejdsareal med jernplader.
Der er ikke udvalgt drænkonsulenter, men der skal vælges uafhængige
drænkonsulenter til opgaven.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
hhv. erstatning og terror.
Erstatning i forhold til tabt EU-tilskud indgår i den aftale som
Energinet har indgået med landbruget.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
hhv. klima, økonomi, jura, gæsteprincippet, erstatning i forbindelse
med landbrugsejendomme og dræn.
I miljøvurderingslovens forstand er påvirkningen af landbrug og dræn
ikke væsentlig, da påvirkningen er kortvarig (op til 3 mdr.) og
reversibel (dræn og landbrugsjord reetableres), og da der gives
erstatning for såvel driftstab/omkostninger som for den
rådighedsindskrænkning som projektet påfører lodsejeren.
Det er korrekt at der menes vandløbets regulativmæssige bund.
Såfremt der foreligger konkrete planer for uddybning af vandløb kan
det eventuelt komme på takle at lægge gasrøret dybere.
Gennemgravning af vandløb lang fra kysten kan ikke påvirke
forekomsten af ålegræs i kystområderne. Der er ingen begrundelse for
at foretage en sådan analyse.
Der er foretaget fulde konsekvensvurderinger af de N2000 områder
der krydses af gasrørledningen på Sjælland.
Baltic Pipe krydser N2000 Suså for hvilket der er lavet en fuld
konsekvensvurdering.

x

At gennemgravning af vandløb skulle kunne forårsage påvirkning af
ålegræsområder i kystvandenedstrøms er utænkeligt. Den øgede
sedimentation som en gennemgravning af et vandløb forårsager vil
være sedimenteret i kort afstand fra gennemgravning. Det er kun
Natura2000 Suså, der krydses af gasrørledningen og her er foretaget
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
hhv. økonomi, placering til havs, dræn, erstatning i forbindelse med
landbrugsejendomme, ejendommens udviklingsmuligheder og
værditab.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
ejendommes udviklingsmuligheder.
Projektet forholder sig til om der foreligger (eller at kommunen er ved
at udarbejde og har gjort opmærksomt på dette) planer, der muliggør
udstykning. Hvis dette ikke er tilfældet foreligger der ikke en konkret
mulighed at forholde sig til.

x
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x

x

x
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Allan Buch

Skrillinge Strand 22 og 74
5500 Middelfart.

Middelfart

Lodsejer

Kritik af Energinets fremgangsmåde i forhold til kommunikation med
lodsejer.
Ønsker ledning flyttet mod syd ind i N2000 område. Det anfægtes at
det ikke kan lade sig gøre at gå gennem N2000, så længe der ikke
gøres skade på udpegningsgrundlaget. De mulige alternative løsninger
er ikke undersøgt i felten. Dertil fremhæves at Energinet har oplyst, at
det ikke er den bedste tekniske løsning.
Lodsejer er bekymret for begrænsninger på muligheder for udvidelse
af fiskerivirksomheden, der har bygninger nær ledningen.
Retten til ekspropriation anfægtes (§ 73 i Grundloven ejendomsrettens ukrænkelighed), da projektet ikke er i almenvellets
interesse. Det anfægtes at denne ret ikke har været dokumenteret.
Med henvisning til afsnit 2.2.1 i MKR for Lillebælt og de
bekendtgørelser der beskrives her, anfægtes baggrunden forløb for
tilladelser.

Ikke yderligere bemærkninger. Miljøkonsekvensrapporten opfylder
kravene i miljøvurderingsloven fsva beskrivelse og begrundelse for
valg og fravalg af alternative placeringer. Forhold relaterede til
beskyttelse af Natura 2000 området findes nærmere omtalt i
Miljøstyrelsens notat vedr. konsekvensvurderingen af projektet i
henhold til habitatbekendtgørelsen samt i Energistyrelsens
tilsvarende habitatvurdering for Lillebælt. Begge notater findes
tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside. Påvirkningen på
fiskerivirksomheden er midlertidig på 8-10 mdr.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
hhv. linjeføring gennem N2000 Lillebælt, udvidelser i nærheden af
ledningen samt juridisk og økonomisk rationale.
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Jette Thomsen

Vonsildvej 225, 6000 Kolding

Kolding

Lodsejer

Ikke yderligere bem. Der er åbnet i tilladelsen mulighed for at bugte
tracéet let igennem skove, hvis det er teknisk muligt og lodsejer har et
begrundet ønske om det. Der er i tilladelsen desuden stillet vilkår til
beskyttelse af bilag IV arter. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens
konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen, herunder
vurdering i forhold til Natura 2000 områderne og Bilag IV arter, jf.
særskilt konsekvensvurderingsnotat på hjemmesiden.

Når ledningen er etableret er det tilladt at beplante området i en
x
afstand af 2-3 m på bege sider af rørledningen. Bredden af denne
åbning svarer til bredden på mange veje og stier gennem skove og
plantager. Det vil være muligt at foretage beplantningen således at
åbningens forløb ikke fremstår som en ret linje gennem skoven.
Ledningens linjeføring vil ikke give mulighed for indblik fra
rastepladsen, da ledningen krydser matrikelgrænsen ca. 25 m nord for
rastepladsen. Den mindst 4 m brede åbning langs ledningen vil
således ikke kunne ses fra rastepladsen.
Projektet er opmærksom på risikoen for at påvirke padder og er
forpligtet til og vil gennemføre de nødvendige foranstaltninger til at
sikre paddernes vandring, såfremt der er sammenfald mellem
anlægstidspunkt og vandring.
I forbindelse med de lodsejerbesøg, der sker forud for anlægsarbejdet
vil specifikke forhold for den enkelte ejendom blive drøftet for at
finde konkrete løsninger på kendte problemer.
Det henvises desuden til de samlede bemærkninger under tabellen
vedr. hhv. udviklingsmuligheder og værdiforringelse og stavnsbinding.
Generelt svar på gæsteprincip

x
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Nationalmuseerne

Lodsejer har efter tilladelse fra Miljøstyrelsen og Kolding Kommune
(fremsendt til ENET 052018) etableret fredsskov og sø pr. 112018 på
arealet.
Lodsejer har følgende kommentarer, forslag og spørgsmål:
Nyplantet skov fjernes for at gøre plads til CO2 udledende naturgas.
Forslag til 2 ændrede linjeføringer uden om ejendommen - et forslag
fremsendt efter 1. høring syd om ejendom med 4 km forøget længde
og et nord for ejendom, der ikke øger længden. Ved ændret
linjeføring undgås fældning af 14.000 træer og genplantning af 11.200
træer.
Det anføres at kortmaterialet er misvisende, da den nyetablerede
fredskov og sø ikke er vist på kortet. Det er rundkørsel på Vonsildvej
heller ikke. Mangler der mere nyetableret skov?
Lodsejer ønsker en bugtet linjeføring gennem skov aht stormfald. Der
henvises til MST kommentar på borgermødet i Kolding. Lodsejer har
konkret ønske til knæk, der skåner søen for direkte indblik fra
rasteplads.
Lodsejer gør opmærksom på at den nyetablerede sø indgår i habitat
for vandsalamander og at der afhængigt af anlægstidspunkt kan være
konflikt med paddevandring.
Med reference til MST på borgermødet er gøres opmærksom på at
anlægsbæltet skal være 15-20 m pga. skov
Dræn skal ikke reetableres, men der er grøfter med bund i 1,2 m ut.
Det ønskes at rørledning lægges i 2 m ut.
Der ønskes svar på hvor oppumpet grundvand skal hen. Ansvar for
eventuel forurening af Dalby Mølleå ønskes ikke.
Der ønskes svar på indhegning af skov og adgang til det nordlige
skovstykke
for rørledning). på 250 m for den planlagte
Det noteres(nord
at arealreservationen

Ikke yderligere bem. MST sender et individuelt svar.
linjeføring for rørledningen overlapper Trelleborgområdets
nordøstlige hjørne. Det noteres endvidere at der er gjort unikke fund i
området og at linjeføringen kan påvirke mulighederne for fremtidige
arkæologiske fund.
Linjeføringen berører desuden museets bufferzone i forhold til
museets og Slots- og Kulturstyrelsens bestræbelser på at få
Vikingeborgen anerkendt som UNESCO-verdenskulturarv.
Museet appellerer til at linjeføringen ændres til at gå nord om
Hejninge by.
Er nærmeste nabo til projektet og er bekymret for arbejdet på
Ikke yderligere bemærkninger. MST sender et individuelt svar.
arbejdspladsen på naboarealet og for arbejdet om natten på Lillebælt.
Er bekymret for støj og lysforurening og for at få ødelagt landskab og
omgivelser i en lang periode. Har katte og hest og vil vide om
genhusning er en mulighed ved uudholdelig støj og om der er
mulighed for kompensation.

Trelleborgområdets nordøstlige hjørne ligger ca. 209 med fra
x
ledningen.
Der foretages arkæologiske forundersøgelser langs hele anlægsbæltet
for netop at sikre at fortidsminder opdages og håndteres
professionelt af det lokale museum.
Når ledningen er anlagt vil der ikke være visuelle spor i landskabet
efter ledningen og den vil ikke kunne påvirke UNESCObestræbelserne.
En linjeføring nord om Hejninge by vil føre ledningen gennem et
område med beskyttet natur.
Høringssvaret kommer fra beboeren på lodsejers (Niels Jørgen
x
Langhoff - 17/06229-145 og 17/06229-148) adresse. Bolig ligger i en
afstand af ca. 140 m fra ilandføringen. Boligen vil blive påvirket af
støj omkring 65 dB(A) fra ramning i dagsperioden (7-18) på hverdage i
en periode på op til 3 uger. Herefter vil påvirkningen i dagtiden være
betydeligt lavere. I aften- og natperioden vil støjpåvirkningen fra
anlægsarbejderne være reduceret til maksimalt 40 dB.
Det påligger entreprenøren og energinets tilsyn at sikre at de tilladte
tidsperioder overholdes eller at der via kommunen søges om
dispensation til at udvide perioden.
Eventuelle nødvendige lyskilder vil blive rette væk fra beboelse. Da
arbejdet kun finder sted i dagtiden og i sommerhalvåret forventes
behov for belysning, at være begrænset.
Der er ikke mulighed for genhusning og ingen mulighed for
kompensation.

x

Konsekvenser for ejendommen er beskrevet i høringssvar af
Ikke yderligere bem. Energinet arbejder videre med
21.01.2018. Gør opmærksom på at Bramstrups dyrkningsarealer med problemstillingerne i samarbejde med Bramstrup Gods i forbindelse
højværdiafgrøder og planteavlsforsøg er inddraget til arbejdsarealer
med det videre arbejde med projektet.
og peger på andre arealer (bl.a. tidligere råstofområder), der kan
benyttes. Det er vigtigt at Bramstrup som videncenter for landbrug
sikres dyrkningssikkerhed og ensartethed til forsøg. Efterlyser
gennemgang af tracé med Energinet.
Opmærksomhed henledes på den beskyttede Lindved ådal of
fredskoven Store Langholm. Der skal tages hensyn til natur og
landskabsinteresser ved passage så skader mindskes, herunder på de
omgivende engstrækninger, hvor der produceres økologisk foder
under hensyntagen til istidslandskabet. Erstatning for tabt jagtleje
forventes. Der gøres opmærksom på forpagter med nyetableret
økologisk rababerplantage, der er klar til at høste fra i år og 10 år frem,
som vil komme med høje krav.
Der gøres opmærksom på Bramstrups kulturværdier og bygninger og
at hensynet til disse bør være centralt i forbindelse med
nedgravningen af gasledningen.

Der pågår en dialog med lodsejer med henblik på at løse de konkrete x
problemstillinger, der nævnes i høringssvaret.
Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr.
erstatning for landbrugsejendomme.

Virksomhed

Energinet gør opmærksom på projektændringer, der kan have
Ændringen er behandlet og der er afholdt partshøring.
betydning for landsplandirektivet:
Arbejdsareal nr. 97 udgår pga. konflikt med Banedanmarks planlagte
ekspropriationer. Desuden skal en del røroplagspladser også anvendes
til velfærdsforanstaltninger så som pionervogne og parkering med en
varighed på omkring 3-4 måneder i dagtiden.
Som følge af Energinets løbende dialog med lodsejere kan placeringen
af arealreservationen udfordres, da den vil overskride den nuværende
arealreservation på 250 m. Energinet ønsker dialog om håndtering af
dette.
Energinets foretrukne løsning for Gesten skov er den østlige variant .
Ved krydsningen af Vase Grøft er det den foretrukne løsning den
nordlige variant.
Ved kompressorstationen ved Everdrup er der i høringsperioden
indkommet ønsker om en vold omkring anlægget og Energinet er
indstillet på at gå i dialog om dette.

Kommenteres ikke

x

Kolding

Borger

Der stilles spørgsmål til rationalet, nu hvor gasforbruget i DK falder og Ikke yderligere bem.
kapaciteten i det eksisterende net derfor øges. Der foreslås alternativ
rute fre Egtved til Østersøen og videre til Polen. Der stilles
spørgsmålstegn ved retten til at ekspropriere på baggrund af en lavere
distributionspris for danske gaskunder. Der stilles spørgsmål til en
skrøbelig projektøkonomi. Ledningen ligger for tæt på Sdr. Stenderup.
Frygt for gasledningen fremhæves.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv.
Klima, jura, projektets økonomi og sikkerhed.

x

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
Natura 2000 Lillebælt.

Institution

Trelleborg v. Thomas Kyed
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Miljø og
12.04.2019 Hanne Damm Corell
Erhvervsstyrels
en

Gl. Ålbovej 31, 6092 Sdr.
Stenderup

Kolding
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Miljø og
12.04.2019 Niels Langkilde
Erhvervsstyrels
en

Bramstrup Gods, 5792 Årslev

Faaborg-Midtfyn
Virksomhed
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Erhvervsstyrels 12.04.2019 Energinet
en
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Miljø og
12.04.2019 Anker Bruhn
Erhvervsstyrels
en

Stenderupvej 226
6092 Sønder Stenderup

Parter

ankerbruhn@gmail.com
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Miljø og
12.04.2019 Torben Knudsen
Erhvervsstyrels
en

Gadstrup 7
5580 Nr. Åby
E-mail: Torben@gadstrup7.dk
(matr. nr. 12f Udby By, Udby)

Middelfart

Lodsejer

Der foreslås en alternativ linjeføring over Lillebælt syd om
Fønsskovhalvøen og ind i bunden af Føns Vig. Forslaget begrundes i
forhold til den nuværende linjeføring med risikovurdering i forhold til
bymæssig bebyggelse; uhensigtsmæssige anlægsforhold i Lillebælt
(stor dybde og uens bundforhold og gennemskæring af stejle
kystskrænter); nedramning af spuns nær boliger; omkostningsfuld
nuværende krydsning; færre lodsejere påvirkes; mindre påvirkning af
§ 3, vandløb og fredede områder (Jylland), færre generede borgere og
trafikanter.
Det understreges at en linjeføring gennem N2000 ikke er en
umulighed, slænge reetablering håndteres, så projektet ikke medfører
skade på området. Det fremhæves, at grænserne for et N2000 område
er vejledende og sagtens kan være både større og mindre, og det
undrer at en linjeføring umiddelbart uden for området kan
gennemføres uden væsentlig negativ virkning på området. De
påvirkede arter på udpegningsgrundlaget befinder sig bude inden for
og uden for det geografiske område.
Personer og organisationer, der bakker op om en ændret linjeføring
oplistes i høringssvaret .

Ikke yderligere bem. Miljøstyrelsen er ikke VVM-myndighed for
anlægget på vand. I forhold til påvirkninger fra aktiviteter på land
henvises til styrelsens særskilte notat med konsekvensvurdering af
projektet i henhold til habitatbekendtgørelsen.
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Kristina og Jakob Keller

Ladbyvej 32 4700
Næstved

Næstved

Lodsejer

Gasledningen vil gennemskære lodsejers grund, og der skal lægges en Ikke yderligere bem. Hensynet til landskabet er varetaget i
L/V station i området. Det påpeges at tilkørselsforholdene til
miljøkonsekvensrapporten og der er indført tiltag, der sikrer
stationen vil være vanskelige pga. smalle veje og risiko for lukning pga. afskærmende vegetation rundt om stationen.
sne. Stationen vel endvidere påvirke landskabet i Susådalen.
Placering af gasledningen vil påvirke jagt og eventuel fremtidig
plantning af skov med værditab til følge. Det foreslås at gasledningen
løber i skel. Der er lagt nyt hoveddræn i 2016 i 1-3 m dybde.
Gasledningen skal føres under dette hoveddræn.
Lodsejer er bekymret for sikkerheden ved nærhed til gasledningen.
Lodsejer er overbevist om at ejendommen vil falde i værdi på grund af
gasledningen.

L/Stationens placering vurderes nøje og den endelige placering
x
skyldes afvejning af en lang række hensyn. Der er løbende dialog med
familien.
Det henvises desuden til de samlede bemærkninger under tabellen
vedr. hhv. dræn, sikkerhed og værdiforringelse.
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Jesper Bisgaard Sanden

Sanderumgårdvej 46
5220 Odense SØ

Odense

Lodsejer

Lodsejer er utilfreds med at indsendt klage (20.01.2018) med forslag Ikke yderligere bemærkninger. Der er i tilladelsen stillet krav om fuld
til alternativ linjeføring ikke er blevet registreret eller behandlet. Der genetablering af læhegn.
er utilfredshed med at forslaget ikke er diskuteret med lodsejer. Hvis
eksisterende linjeføring bibeholdes skal den i videst muligt omfang gå
gennem eksisterende huller i grundens 4 læhegn - ved de vigtigste 40
år gamle hegn skal krydsning ske ved underføring. Det forventes at
område og hegn reetableres til samme stand som inden indgreb. Der
ønskes alternative græsningsmuligheder for deres produktion af
kødgeder imens arbejdet pågår. Ejendommens hudplejeklinik vil blive
påvirket af arbejdet og omsætningstab forventes erstattet.

Alle forslag til alternative linjeføringer er vurderet. Den endelige
x
linjeføring er en afvejning af en lang række forhold (herunder også
indkomne forslag) og ændringer på nuværende tidspunkt vil kun
forekomme, såfremt der dukker nye helt afgørende oplysninger frem.
individuelle lodsejere, der påvirkes af projektet, vil modtage besøg fra
Energinet. Besøgene har til formål at klarlægge specifikke
problemstillinger for hver enkelt lodsejer, mhp om muligt at finde
løsninger på specifikke udfordringer.
Det er hensigten at reetablere området i samme stand som inden
anlægsstart med forbehold for fældede træer og genvækst.
Dokumenteret omsætningstab skal præsenteres for energinet mhp at
drøfte erstatning.
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Miljø og
12.04.2019 Brdr. Hansen I/S,
Erhvervsstyrels
Bent Nørregaard Hansen,
en
Peder Nørregaard Hansen,
Annelise Højris Hansen,
Niels Just-Nørregaard,

Brdr. Hansen I/S,
Middelfart
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

Lodsejer
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Miljø og
12.04.2019 Carsten Pedersen og Line
Erhvervsstyrels
Høker Eriksen
en

Krengerupvej 2, 5690
Tommerup.
Ejendom: Nørremarksvej 36,
5690 Tommerup

Assens

Lodsejer
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Miljø og
12.04.2019 Wedellsborg Gods
Erhvervsstyrels
en

Carsten Hansen
virksomhedsrådgiver
cah@patriotisk.dk
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Middelfart

Længden på høringen kritiseres, da det giver for kort tid til at
gennemgå det omfattende materiale. Der argumenteres for 'E20korridor alternativet', og en undersøgelse af alternativet i
miljøkonsekvensrapporten efterlyses. Rationalet og tidsperspektivet
for projektet kritiseres og der savnes en beskrivelse af afvikling af
projektet.
Placeringen af gasledningen gennem den fynske natur kritiseres,
herunder efterspørges en vurdering af påvirkningen af Fønsvangs Sø
(500 m afstand ) med fugleliv.
Projektet vil påvirke landbrug og jagt på ejendommen Skovbovej 6
med økonomisk tab til følge:
Forringet salgsværdi pga. servitutter på den del af ejendommen med
bedst kvalitet jord; forringet forpagtningsværdi; reduceret mulighed
for etablering af nye dræn som følge af klimaændringer og øgede
omkostninger til drænarbejde; vanskeligheder med reparation af
dræn med afgrødetab til følge; langvarigt bonitetstab som følge af
strukturskader; reparation af dræn som følge af sætninger efter
længere årrække; store tab ved etablering af arbejdsareal på
hovedmark med høj jordkvalitet som følge af strukturskader;
etablering af gylleledning besværliggøres og fordyres; gener fra
eventuelle splejsebrønde for gasledningen; omkostninger i
anlægsfasen til ekstra rådgivning; indskrænket dyrkningsret for
energiafgrøder med dybere rodnet; dokumentation af gener og tab i
logbog - eksempel savnes; bevisbyrden for udbyttetab er uklar og
landbruget savner anvendelige referencer; tab i anlægsfasen som
følge af forstyrrelse af den daglige drift; forringet jagtsæson i
anlægsfasen; usikkerhed om udslip fra gasledningen kan forårsage
jordforurening
og hvem der har
ansvaret ved en
hændelse.
Har nedrevet husmandssted
på ejendommen
og sådan
får begrænsninger

Ikke yderligere bem.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv. x
placering af rørledning langs eksisterende gasledninger, klima og
afvikling.
Fønsvang Sø ligger i omkring 500 m afstand fra projektet, som
passerer forbi på en periode på omkring 3 mdr. og det er vurderet at
området ikke vil blive påvirket væsentligt af anlægsarbejdet.
Forhold vedr. erstatning for øgede driftsomkostninger og driftstab
(erstatning til landbrugsejendomme) foregår af afsnit under de
samlede bemærkninger anført nedenfor, under tabellen.
Der kan man også læse vedr. værdiforringelse samt dræn.
Individuelle lodsejere, der påvirkes af projektet, vil modtage besøg fra
Energinet. Besøgene har til formål at klarlægge specifikke
problemstillinger for hver enkelt lodsejer, mhp at finde løsninger på
specifikke udfordringer.

Ikke yderligere bem. Etablering af ny bolig vil skulle behandles af
som følge af arealreservationen. Begrænsninger i forhold til fremtidig kommunen efter de almindelige regler i henhold til bl.a. plan- og
etablering af beplantning på ejendommen. Er bekymret for
byggeloven. Energinet vil blive hørt som led i sagsbehandlingen.
strukturskader, som ikke kan konstateres nu, da der i dag ikke drives
landbrug på ejendommen. Kender ikke konsekvenser på langt sigt. Er
bekymret for genopretning af den natur der i dag er på den mark, der
gennemskæres af projektet. Bekymret for om planlagt bolig kan
placeres, hvor det ønskes. Ønsker ikke droneovervågning henover
privat grund. Ser gerne trace flyttet.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv.
arealreservation, udviklingsmuligheder og værdiforringelse samt
erstatning for landbrugsejendomme.
Overvågning af ledningen vil ske med faste mellemrum og efter
krav/tilladelse fra de relevante myndigheder.

Virksomhed

Dræn i området har en dybde på 75 - 150 cm og kan ikke umiddelbart Ikke yderligere bem. Der åbnes mulighed for i tilladelsen, at tracéet
omlægges pga. områdets terrændræn. Der vil være driftsmæssige
kan bugtes let ved gennemskæring af skov, hvis det er teknisk muligt
udfordringer både under og efter anlægsfasen. Såning udføres
og et begrundet ønske fra lodsejer.
eksempelvis med såmaskine der stikker ca. 50 cm eller dybere.
Traceet berører skovområder eller planlagte skovområder og kan øge
risikoen for stormfald. Traceet berører områder, som er tiltænkt
råstofindvinding. Der udtrykkes utilfredshed over manglende
lydhørhed hos Energinet. Der opfordres til at ledningen lægges på
gæsteprincip.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv. x
dræn (minimumdybde er 1 m jorddække), gæsteprincip og erstatning
for landbrugsejendomme.
Det endelige tracé gennem skov vil have en bredde på 4-6 m, hvilket
svarer til eksisterende skovveje g stier. I forbindelse med
ekspropriationsforretning og udmåling af erstatning tages højde for
risikoen for stormfald.
Samtlige lodsejere vil blive besøgt af energinet inden
anlægsarbejderne påbegyndes med henblik på at drøfte specifikke
problemer på ejendommen.
Såfremt et område indgår i regionernes planlægning som
graveområde eller interesseområde for råstoffer kan der gives
erstatning for tab af indtægt.
De nærmeste boliger ved skrillinge strand påvirkes af høj støj fra
x
ramning i dagsperioden (7-18) på hverdage i en periode på op til 4
uger. Herefter vil påvirkningen i dagtiden være betydeligt lavere. I
aften- og natperioden vil støjpåvirkningen fra anlægsarbejderne være
reduceret til maksimalt 40 dB.
Af hensyn til risikoen for vibrationsskader vil Energinet få fotograferet
de nærmest liggende boliger af en uafhængig ekspert på området,
således at eventuelle skader kan undgås. Der forventes reelt kun at
være behov for at registrere Skrillinge Strand 60, da øvrige boliger
ligger for langt væk. Det vil dog være op til den uafhængige ekspert
Den nærmeste bolig til rammearbejderne ligger 80 m fra
ilandføringen. Det kan ikke udelukkes at der vil kunne opleves
komfortvibrationer i boligen i forbindelse med ramning. Den
uafhængige vibrationsrådgiver kan efter behov opstille
vibrationsmålere indendørs i nærmeste bolig.
Boliger, der påvirkes af støj væsentligt over 70 dB i dagperioden og
eller af komfortvibrationer vil få tilbudt genhusning i perioden.
Det påligger entreprenøren og energinets tilsyn at sikre at de tilladte
tidsperioder overholdes eller at der via kommunen søges om
dispensation til at udvide perioden.
Eventuelle nødvendige lyskilder vil blive rette væk fra beboelse. Da
arbejdet kun finder sted i dagtiden og i sommerhalvåret forventes
behov for belysning, at være begrænset.
Energinet er opmærksom på den eksisterende jordforurening og på at
finde den rette løsning til håndtering af forurenet jord - herunder i
tørre og blæsende perioder.
Det vil ikke være muligt at tilbyde genhusning i perioden.

på vegne af
Wedellsborg Gods
Wedellsborg Godskontor
Holmemarkvej 15
5592 Ejby

Ikke yderligere bemærkninger. Der er stillet vilkår i tilladelsen til
regulering af støj fra anlægsarbejderne ved Lillebælt. Husstandene er
blevet besøgt af Energinet, hvor problemstillingerne og løsninger er
drøftet.

x

x

x
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Miljø og
12.04.2019 Helle Munck, Michael Skade
Erhvervsstyrels
Hansen, Henning Olesen og
en
Susanne Lehrmann

Hus 62 og 60 på Skrillinge
Strand
5500 Middelfart
sus.lehrmann@jubii.dk
hellemunck@dadlnet.dk
tlf. 30261599

Middelfart

Parter

I høringssvaret påpeges:
De nærmeste naboer ved ilandføringen ved Skrillinge Strand påvirkes
uacceptabelt af støj og miljøkonsekvensrapportens konklusion om at
støjen ikke vil negative sundhedsmæssige konsekvenser for naboerne
afvises. Det er værre, da påvirkningen sker om sommeren, hvor dører
og vinduer er åbne. Særligt de nærmeste naboer til spunsramning ved
Skrillinge påvirkes.
Det kritiseres at undergrundens beskaffenhed ikke er kendt og at det
faktiske støjniveau derfor ikke kendes, og at betydningen for
vibrationer ikke kan vurderes, og at der bør opsættes
vibrationsmålere på sokler og facader..
Det kritiseres, at der ikke er planlagt overvågning af støjniveauer og
tidsrammer.
Der udtrykkes bekymring for lysforstyrrelser i de mørke timer, der kan
forstyrre nattesøvn og påvirke sundhed.
Der udtrykkes bekymring for eksplosionsfare fra gasledningen og for
at gasledningen kan være et terrormål. Der refereres til høringssvar
17/06229-14, der redegør for terrorrisiko og risikovurdering.
Der gøres opmærksom på jordforureningen på stejlepladsen og på
risikoen for spredning af forurening bl.a. i form af støv.
Der redegøres for beboernes personlige forhold.
Der ønskes genhusning i hele anlægsperioden eller alternativt at
gasledningen flyttes længere syd på.
Har med sendt høringssvar ID.nr. 13 som bilag

x
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Miljø og
12.04.2019 Christian Bramsen
Erhvervsstyrels
en

Midtvej 5
6092 Sdr. Stenderup
Ejendomsnr. 635
lauritzminde@c.dk

Kolding

Lodsejer

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr.
driftstab og værditab.
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Miljø og
12.04.2019 Jacob Nørgaard
Erhvervsstyrels
en

matr.nr. 14e Skrillinge

Middelfart

Lodsejer

Lodsejer har to matrikler, der berøres af gasledningen og er overbevist Ikke yderligere bem.
om, at projektet vil påfører varige skader på jorden. Skaderne sker på
både jordstruktur og på dræn. Skadernes årsag og natur forklares. Der
henvises til ortofoto fra andre områder med nedgravede gasledninger,
hvor tydelige strukturforskelle ses i forskellige år.
Der savnes lydhørhed fra Energinet trods gentagene kontakter.
Høringssvaret er indsendt af lodsejers advokat.
Ikke yderligere bemærkninger. Flytning af linjeføringen er ikke teknisk
Lodsejers grund, der er naturskønt og uspoleret, har og er anvendt
mulig.
som udflugtsmål og har stof affektionsværdi. Midlertidig
ekspropriation af arealet vil have betydelige personlige konsekvenser
for lodsejeren, da den naturlige vegetation fjernes.
Det foreslås at en af de ubeplantede områder på begge sider af
grunden benyttes i stedet for lodsejerens.
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Miljø og
12.04.2019 Bent-Ole Rasmussen
Erhvervsstyrels
en

Fruenshøj
Dystedvej 24
4684 Holmegaard

Næstved

Lodsejer

Det anfægtes at projektet er i almenvellets interesse. Gæsteprincippet Ikke yderligere bem.
skal gælde for ejendommen. Fremtidige udvidelser af ejendommen vil
blive hæmmet af 200 m opmærksomhedszonen på begge sider af
gasledningen. Der kræves minimum 1,5 m og gerne 2 m jorddække
a.h.t. dræn. Det foreslås at Energinet skal bevise at der ikke er
udbyttetab pga. manglende muligheder for at lave et godt rodnet.
Fremtidige lånemuligheder reduceres pga. værditab i forhold til
omkringliggende landbrug og dermed fremtidig udvikling. Der kræves
erstatning for: Ringere værdi af jagt; alle ekstraomkostninger vedr.
fremtidigt arbejde i jorden omkring gasledningen; strukturskader i de
kommende årtier; for fremtidige vanskeligheder for at udvikle
ejendommen pga. opmærksomhedszonen; faldende ejendomsværdi
og ringere lånemuligheder.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv.
dræn, gæsteprincip, erstatning for driftstab og værditab.

x

x
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Erling og Bente Egede
Pedersen

Nr. Tvedevej 10, 4684
Holmegaard

Næstved

Parter

Høringssvaret udtrykker bekymring for den skitserede linjeføring der Ikke yderligere bemærkninger.
ligger ca. 110 m fra beboelsen. Hele ejendommen kommer til at ligge
inden for 200 m sikkerhedszonen, men uden for projektområdet. Vil
gerne vide om de automatisk bliver kontaktet af myndighederne i
forbindelse med tab af ejendomsværdi eller om de kan få at vide, hvor
de kan rette henvendelse.
Der gøres opmærksom på at en del af arbejdsplads nr. 111 ligger i ca.
10 år gammel skov, der grænser op til deres ejendom. De håber at
skoven kan bevares og at den del af arbejdsarealet, der ligger på
landbrugsjord er tilstrækkeligt.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr.
x
arealreservation.
Borgere, der bor uden for projektområdet, men inden for
arealreservationen vil kun blive kontaktet af myndighederne, såfremt
de ønsker at foretage ændringer på deres ejendom, der kræver en
landzone tilladelse.
Lodsejer vil blive kontaktet af Energinet med henblik på at afklare
forholdene omkring etableringen af arbejdspladsen, såfremt den
ligger på deres ejendom. Det er i forbindelse med denne kontakt at de
nærmere forhold omkring placering af arbejdsarealet aftales. Ejeren af
det pågældende skovareal vil blive kontaktet, såfremt det skal fældes
og omstændighederne herfor vil blive afklaret i forbindelse med den
konkrete aftale med lodsejer.

x

151

Miljø og
12.04.2019 Erika Bromose
Erhvervsstyrels
en

Fruenshøj
Dystedvej 24
4684 Holmegaard

Næstved

Lodsejer

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv.
det juridiske rationale, gæsteprincip, værditab og erstatning samt
udvikling af landbrug.

x
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Miljøstyrelsen 13.04.2019 Allan Sanhof

Tågeskov Overdrev 10
4733 Tappernøje

Næstved

Parter

Retsgrundlaget for gasledningen betvivles - projektet er ikke i
Ikke yderligere bem.
almenvellets interesse. Projektet går imod Danmarks klimamål. Der er
for meget lukkethed omkring projektet.
Opmærksomhedszonen kritiseres. Gæsteprincippet bør gælde.
De forventede erstatninger for strukturskader, faldende
ejendomsværdi og reducerede lånemuligheder, står ikke mål med
påvirkningernes omfang. Projektet vanskeliggør udvikling af
landbruget.
Det understreges at placeringen af kompressorstationen ikke muliggør Ikke yderligere bem.
udnyttelse af procesenergien fra anlægget. Den økonomiske risiko ved
projektet ønskes placeret hos de danske gaskunder. Der stilles
spørgsmålstegn ved rationalet for projektet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Miljøstyrelsen 12.04.2019 Helene Turner

turners@godmail.dk
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Miljø og
12.04.2019 Frank Rosenberg Pedersen
Erhvervsstyrels
Nils Rasmussen
en

Frank Rosenberg Pedersen
Østerbyvej 4
Gamborg
5500 Middelfart

Borger

Høringssvaret er fra ubekendt adressat. Det stiller spørgsmål ved det
klimamæssige rationale, og der opfordres til at stoppe projektet.

Ikke yderligere bem.

det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen, afsnit vedr. x
klima

Middelfart

Lodsejer

Stiller spørgsmålstegn ved businesscase og projektøkonomi.
Ønsker at ledning lægges på gæsteprincip.
Ønsker erstatning for værdinedgang som følge af gasledning med
sikkerhedszone og deraf følgende reducerede muligheder for
udstykning til boliger.

Ikke yderligere bem.

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv.
økonomi, gæsteprincip, værditab og erstatning.
Der tages i projektet højde for eksisterende kommunalt planlagte
udstykningsområder.

x

Næstved

Parter

Høringssvaret fra beboere tæt på kompressorstationen udtrykker
bekymring for:
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.
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).

Ikke yderligere bemærkninger. Der er i tilladelsen stillet krav til at
adgangsvejen føres direkte fra Rønnedevej.

Adgang til projektområdet vil ske fra Rønnedevej.
Energinet er i dialog med beredskabet med henblik på at forholdene
er som det kræves af beredskabet.
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Miljøstyrelsen 15.04.2019 Signe og Martin Rasmussen

Tågeskov by 4
4733 Tappernøje
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Nils Rasmussen
Gamborgvej 37
Gamborg
5500 Middelfart
M: 4036 4602
155

x

x

Selve stationen opvarmes endvidere af overskudsvarme fra anlægget.
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Det er ikke muligt at benytte naboarealer af følgende årsager. Hvis
x
Allan Buchs grund skal benyttes vil hans erhvervsvirksomhed skulle
lukkes i 6 mdr. Endvidere vil dele af den eksisterende mole skulle
fjernes og vil ikke kunne genetableres på samme sted i fuldt omfang
på grund af gasledningen. Det vurderes ikke umiddelbart muligt at få
tilladelse til at bygge en ny mole et nyt sted. Samtidigt vil
anlægsarbejderne rykke tættere på de i forvejen støjpåvirkede private
boliger ved Skrillinge Strand.
Den pågældende grund er ubebygget, men har affektionsværdi.
Lodsejer er orienteret om det kommende anlægsarbejde i 2020.
Arealet vil blive reetableret i samarbejde med lodsejer.
Arealerne på den nordlige side af området er ikke mulige at bruge af
tekniske årsager, da trækspillet ikke vil få den ønskede funktion og da
rørledningen ikke kan ligge nordligere på grund af Fænø.

x

x

x

x

Det henvises til de samlede bemærkninger under tabellen vedr. hhv. x
klima og økonomi, herunder høringsnotatet. Der er allerede på
nuværende tidspunkt indgået kontrakter for de næste 15 år, der sikrer
projektets økonomi. Energinet er i dialog med Næstved fjernvarme
om eventuel udnyttelse af procesenergi.

x

x
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Miljøstyrelsen 26.04.2019 Vejen Kommune

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vejen

Kommunal
myndighed

Generel kritik af materialets uoverskuelighed.
Se de separate kommentering af kommunens høringssvar i
Krydsning af veje (3.2.2.2): skal ske vinkelret
høringsnotatet. Ikke yderligere bemærkninger.
Beskyttede dige (10):, se også bilag, skal retableres og markeringspæl
opsættes uden for digefoden. Arbejdsbælte bør reduceres til 10 m
Landskab (11): Enig i at en enkelt pæl har en neutral landskabelig
påvirkning. Mangler beskrivelse af landskabelig påvirkning af en lang
række markeringspæle. Især ved to parallelle gasledninger. Kan der
laves en samlet markering? Er de højde på pælen 1,2 m? De
eksisterende pæle har en højde på 1,8-2,0 m.
Overfladevand (12.4): 4 ud af 5 vandløb planlægges gennemgravet og
ikke underboret. Gennemgravning kræver en konkret vurdering, og
kan forventeligt kun godkendes hvis anlægsudgifterne er
uforholdsmæssigt store i forhold til natur- og miljøinteresser.
Grundvand (13): Uenig i, at det ikke kræver tilladelse til
grundvandssænkning, hvis der er markboringer indenfor 300 m.
Medsendt liste over gyldige markvandingsboringer, og kendte
drikkevandsboringer indenfor 300 m.
Beskyttet natur og bilag IV (16-18): Forslag til afværgeforanstaltninger
fremgår af vedlagt skema.
Udkast til §25 tilladelse: Flere aktiviteter kræver forudgående
tilladelse/dispensation fra ansvarlig kommune, men i udkast er der
kun nævnt beskyttede diger. Bemærk at der er Slots- og
Kulturstyrelsen der er tilsynsmyndighed vedr. diger. Kommunens
bemærkninger ovenfor vedr. diger, bør give anledning til reducering
af arbejdsbælte til 10 m ved krydsning af diger

Kommunen kommentarer er noteret og indgår i den videre dialog
med Vejen Kommune.
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Miljøstyrelsen 11.04.2019 Hanne og Martin Hansen

Kærsagerhaven 14
5260 Odense S

Odense

Parter

I Tvivl om betydningen for minimumsafstand til bygninger.
Ikke yderligere bemærkninger. MST sender et individuelt svar.
Bolig ser ud til at have en afstand på ca. 65 m fra ledning. Har læst at
minimumafstand til bygninger til ophold for mennesker er 88 m.
Hvilken betydning har det at bolig ikke overholder mindsteafstanden?
Hvad betyder det for sikkerheden?

Gasrørledningen vil blive dimensioneret med en øget ståltykkelse, der x
betyder at afstanden til det pågældende boligområde ikke udgør et
problem. En minimumsafstand på 88 m vil altså ikke gælde her.
Rørledningen ligger parallelført med den eksisterende
naturgasledning og i større afstand fra boligen.
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Miljøstyrelsen 11.04.2019 Søren Banke

Gl. Landevej 92
5500 Middelfart
bankesoeren@gmail.com

Middelfart

Lodsejer

Et stort arbejdsområde vil være ødelæggende for den videre drift af Ikke yderligere bem. Lodsejer bliver informeret.
jorden, som anvendes til planteavlsforsøg. Anmoder om at arealet går
maks. 12 m ind i marken og anvendelse af køreplader.

Lodsejer er kontaktet med henblik på nærmere uddybning af
problemstillingen. Arbejdsarealet på lodsejers jord er fjernet - det
ligger nu kun på vestsiden af Holmegårdvej.

x

159a

Miljøstyrelsen 12.04.2019 Peter Lindegaard

Højmosevej 5, 6093 Sjølund

Kolding

Lodsejer

Ønsker linjeføring flyttet, da der griber ind i planer om udvikling af
ejendommen, med byggeri af nyt hus og uddybning af sø.
Se også 159B

Ikke yderligere bemærkninger. Lodsejer får et individuelt svar.

Projektet kan umiddelbart kun forholde sig til planer som der er
ansøgt om. Potentielle planer, som de beskrevne vil skulle indordne
sig efter gasrørledningen.

x

x

x

159b

Miljøstyrelsen 12.04.2019 Peter Lindegaard

Højmosevej 5, 6093 Sjølund

Kolding

Lodsejer

Ønsker ikke høringssvar offentliggjort - se 159A

Svaret er frigivet, jf. ovenfor

Jf. ovenfor.

x

x

x
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Miljøstyrelsen 12.04.2019 Trelleborg
Thomas Kyed

Institution

Se ID 135

161

Miljø og
28.02.2019 Søfartstyrelsen
Erhvervsstyrels
en

Statslig
myndighed

Det er ikke Miljøstyrelsens VVM-kompetenceområde.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
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Miljøstyrelsen 11.04.2019 Nord Stream 2 AG

Virksomhed

Det er ikke Miljøstyrelsens VVM-kompetenceområde.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.

163

Statslig
myndighed
Statslig
myndighed

Det er ikke Miljøstyrelsens VVM-kompetenceområde.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
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Miljøstyrelsen 01.04.2019 Miljøstyrelsen Laura
Addington
Miljøstyrelsen Andreas Juhl

Det er ikke Miljøstyrelsens VVM-kompetenceområde.

Høringssvaret vedr. den marine del af projektet.
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Miljøstyrelsen 09.04.2019
Miljøstyrelsen 08.04.2019 Lone og Finn Rasmussen

Søfartsstyrelsens interesser vil blive tilgodeset ved de allerede
afholdte møder mv., udførte sejladsrisikoanalyser samt ved at
vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema efterleves. Henvisninger
til vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema kan med fordel
indskrives i vilkår i etableringstilladelsens fx pkt. 4.7.3. og 4.7.5.
Vedr. samarbejde med Nord Stream 2 - specielt vedr. krydsnings af de
to ledninger - Se også ID 43
Mangler vedr. beskrivelse for påvirkning af råstofressourcer i
Østersøen.
Generelt Nordsøen, Lillebælt, Østersøen:
1: Anbefales at krav om rapportering vedr. fysisk tab og forstyrrelse
indskrives som vilkår i anlægstilladelse.
2: Anbefales at der implementeres et overvågningsprogram for
sedimentspredningen.
Placering:
Mangler fokus på andre end Everdrup der ligger 1,5 km væk fra
kompressorstation. Tågeskov ligger kun 0,5 km væk, hvor der er bosat
flere borgere. Ligeledes bebyggelse mellem Rønnedevej og Tågeskov.
Området har et rigt dyreliv.
Højbeliggende område og bevaringsværdigt landskab. 45 m høj
skorsten vil ændre lokalområdes karakter.
Modsat beskrivelsen i VVM-baggrundsrapport (landskabsrapport) har
landskabet kulturhistoriske interesser. Træk af herregårdslandskab.
Placering af kompressorstation ved Tågeskov vil være en katastrofe og
er helt forkert.
Mangler forklaring på hvordan Energinet er kommet frem til
placeringen ved Tågeskov. Urland rapport har fundet 4 placeringer der
er bedre. Er disse placeringer undersøgt?
Borgernes tryghed og sikkerhed:
Føler sig utrygge ved boligernes nærhed til stationen (375-500 m)
Der skrives om sikkerhed for de ansatte ikke for naboerne.
Der mangler beskrivelser af påvirkning af støj for borgerne.
Der mangler klar beskrivelse af hvordan Skovbogård (behandlingshjem
for sårbare unge) håndteres i anlægsfasen samt efterfølgende.
Stationen er et oplagt terrormål.
Støv og støj:
Forventer der bliver foretaget målinger af støv og støj.
Støjgener i drift:
Der skal foretages støjberegninger for driftssituationen.
Udseende:
Provokerende at snakke om farver på bygningen, når vi vil snakke om
tryghed
og sikkerhed.
1: Adgangsvej
til kompressorstation går via deres indkørsel. Bekymret

Ikke yderligere bemærkninger

Everdrup ligger så langt væk fra kompressorstationen, at denne ikke
vil kunne ses fra landsbyen. Fra enkelte lokaliteter forventes det at
toppen af skorstenen vil kunne ses. Kompressorstationen anlægges på
en måde og med en afskærmende beplantning, der tager hensyn til
bebyggelse i nærområdet.
Baggrunden for placeringen ved Tågeskov fremgår af
miljøkonsekvensrapporten, som redegør for hvordan de 13 vurderede
mulige placeringer er gennemgået og undersøgt.
Generelt om sikkerhed ved stationen.
Adgangsvejen er flyttet til Rønnedevej og Skovbogård vil ikke blive
berørt af trafik til stationen. Samtlige beboere i den umiddelbare
nærhed af stationen vil blive kontaktet ved. trafikforanstaltninger.
Generelt om sikkerhed på stationen.
Generelt om terrormål.
Der pågår nærmere dialog med beredskabet med henblik på at sikre
omgivelser og anlæg i forbindelse med uheld.
Støv i anlægsfasen håndteres for at undgå gener hos de
omkringboende.
Der vil blive foretaget kontrol af støjudbredelsen, når anlægget er sat i
drift. Kontrollen vil følge myndighedernes retningslinjer.
Generelt om klima
Generelt om jura
Generelt om økonomi
Generelt om placering i hav
Generelt om ejendomsforringelse og erstatning.
Der beplantes i et 15-30 m bredt bælte omkring stationen med et vist
indhold af stedsegrønt. Lokal beboergruppe høres. Der foretages
terrænbearbejdning
tidligt
i anlægsforløbet.
Adgangsvej søges lagtafsåarealet
lang fra
indkørsel
som teknisk muligt.
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Martin Rosenkilde

Miljøstyrelsen 12.04.2019

Tågeskov By 8, 4733
Tappernøje

Næstved

Parter

Rønnedevej 12, 4733
Tappernøje

x

Lodsejer

Svar på hyppigt forekommende generelle spørgsmål

Henvisning til afsnit i Høringsnotat af 12.07.2019

Rationale

Afsnit ( C )

Arealreservation

Afsnit ( B )

Dræn

Afsnit ( T )

Sikkerhed og Terror

Afsnit ( E ), ( M )

Placering af gasledningen i Natura 2000 Lillebælt

Afsnit ( B )

Placering af ledningen på havet uden om Danmark

Afsnit ( D )

Placering af ledningen langs eksisterende gasledning

Afsnit ( D)

Bekymring for at ejendommens udviklingsmuligheder fjernes

Afsnit ( B ), ( I )

Bekymring for at ens ejendom taber værdi: Bekymring for at være
stavnsbunden

Afsnit ( B )

Erstatning i forbindelse med landbrugsejendomme

Afsnit ( I ), ( S )

Gæsteprincip

Afsnit ( J )

Afvikling af gasrørledningen

Afsnit (AA )

Sikkerhedsforanstaltninger vil bl.a. inkludere
hastighedsbegrænsninger, skiltning og kommunikation med beboerne
på adressen.
Det vil være nødvendigt at ekspropriere jord til projektet. Tab af
herlighedsværdi, af muligheder for at drive landbrug og af den
generelle værdiforringelse af ejendommen vil indgå i
ekspropriationsforretningen, som gennemføres af
ekspropriationskommissionen.
Den foreslåede løsning med adgang via Hestehaveskoven er ikke
mulig.
Trafikken vil variere gennem anlægsperioden. I kan perioder være en
betydelig andel af tung trafik i forbindelse med tilkørsel af
anlægsredskaber, entreprenørmaskiner, anlægsmateriel og
komponenter til kompressorstationen. Der forventes ikke at skulle
køres jord fra anlægsområdet, da der sigtes mod at opnå en neutral
jordbalance. I forbindelse med anlæg af vejen og af fundamenter til
kompressorstationen forventes tilkørsel af sand/grus. Der vil være
daglig trafik af mandskab til området i anlægsperioden med
spidsbelastning om morgenen og ved fyraften. I driftsperioden
forventes daglig tilkørsel af 10-12 personbiler, samt et antal
varetransporter med lastbil i løbet af ugen.
Der er ikke planer om et biogasanlæg.
Energinet er i kontakt med det lokale beredskab for at aftale de
nødvendige rutiner.
24-timers bemanding? Hvad hvis der er ulykke?
Der vil komme støj fra vejen i anlægsperioden, især i perioder med
tung trafik, der passerer boligen. Anlægsarbejdet vil kun finde sted
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Ikke yderligere bemærkninger. Forholdene er behandlet i tilladelsen.
for sikkerhed for børn og dyr under anlægsfasen
Der er tæt dialog mellem Energinet og lodsejer med henblik på
2: Adgangsvej til kompressorstation vil dele ejendom op og gøre den optimal placering af vejen.
ubrugelig som landbrugsejendom. Tab af herlighedsværdi. Forslag til
anden adgangsvej gennem Hestehaveskoven - se bilag.
3: Hvis adgangsvej fastholdes, hvor meget trafik skal så tåles? Kan der
komme trafik til nye industrianlæg ex. rygte om Biogasanlæg.
4: Ved ulykker er der responstid på op mod 1 time. Det er meget lang
tid. Hvad med 24 timers bemanding på stationen. Mangler
oplysninger om, hvad der kan ske, hvis ulykken er ude. Det er ikke nok
bare at sige at anlægget opfylde alle krav.
5: Hvordan undgås uvedkommende trafik og unødig støj på
adgangsvejen. Gælder 40 dB grænse også her?

Næstved
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