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Middelfart den 8. august 2019 

Klage over afgørelse vedrørende§25-tilladelse af Baltic Pipei.h.t. miljøvurderingsloven 

 

Som ejer af Mat. 14 ac og 14 d Kauslunde Skrillinge Strand 22 klager jeg hermed over VVM tilladelse til 

Baltic pipe. 

Jeg har fulgt måden, hvorpå forarbejdet til Baltic Pipe har ført frem til § 25 tilladelse i henhold til 

miljøvurderingsloven. Jeg er forundret over, at alle indsigelser er blevet afvist og jeg føler mig dybt 

forurettet af, at Energinet.dk ikke overholder aftaler. 

I forhold til grundlovens § 73er jeg nødt til at stille spørgsmålet, om det kun er Danmarks økonomiske 

fordele der danner grundlang for beslutningen for etableringen af Baltic Pipe. Jeg ønsker dokumenteret 

hvorledes beregningsgrundlaget er kommet frem. 

Ved Borgermødet på Comwell Hotel i Middelfart udtalte Energinet, at der var lavet leveringsaftaler omkring 

gassen, så projektet kunne ikke stoppes. Kan man det?? Det vil jo med andre ord sige, at høringer og 

processer ikke har andet formål end at overholde formalia. Det ønsker jeg et klart svar på. 

Ved i landføringen og linje føringen over min og naboejendommene, mener jeg at der ikke der er taget 

hensyn til at området er HNV område, (ligger op af § 3 området) og ikke mindst forhindre undertegnede i 

fremtidig udvikling af min fiskerivirksomhed.  

Det er derfor min klare opfattelse, af baggrunden for såvel beslutning om etablering af Baltic Pipe, som 

beslutning om landsplandirektiv og VVM tilladelse er truffet uden lovligt grundlag og jeg mener derfor 

processen bør prøves ved domstolene inden en igangsætning. Beslutningen hviler nemlig på et grundlag, 

hvor man først vedtager, at man kan modtage gas fra Norge og så bruger man dette som grundlag for 

næste beslutning om at føre et fossilt brændsel gennem landet uden nogen samfundsøkonomisk fordel for 

Danmark. 

Som Formand for Bælternes Fiskeriforening, vil jeg gerne at ovennævnte klage også gælder for arbejdet på 

søterritoriet i Lillebælt. 

Allan Buch 

Røjlemosevej 61  

5500 Middelfart. 

Ejer af Skrillinge Strand 22 og 74 

 



 

 

 

 

 


