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Cc: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
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Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til den del af projektet der planlægges på land.
 
Fsva krydsning af Storstrømmen og Guldborgsund anses de anførte dybder på 25, 40 og 10 meter
under havbunden ikke umiddelbart at give påvirkninger for sejladssikkerheden.

Med venlig hilsen
Flemming Sparre Sørensen
Nautisk konsulent

Sikre farvande

Dir. tlf.: +45 72 19 61 78

E-mail: FSS@dma.dk

Tlf.: 72196000

Web: www.soefartsstyrelsen.dk

Følg os:

Søfartsstyrelsen

Danish Martime Authority

Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, kan de oplysninger, som du sender til os, være personhenførbar data.
Søfartsstyrelsen bliver dataansvarlig, når vi f.eks. behandler personhenførbar data i forbindelse med konkret sagsbehandling. Vi har ret
og pligt til at indsamle, behandle og journalisere sagsrelevante data og kan alene slette oplysninger efter reglerne i offentlighedsloven og
arkivloven. Du kan se Søfartsstyrelsens og vores datarådgivers kontaktoplysninger samt læse mere om behandling af persondata i
Søfartsstyrelsen, dine rettigheder og klageadgang i Søfartsstyrelsens persondata- og privatlivspolitik.

Hvis du ikke er den tilsigtede modtager af denne mail fra Søfartsstyrelsen, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne
e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering,
offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

 
 

Fra: Sif Zimmermann <sizi@mst.dk> 
Sendt: 8. marts 2021 10:49
Til: Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; Erhvervsstyrelsen <erst@erst.dk>;
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (info@tbst.dk <info@tbst.dk>; hoeringer@vd.dk;
banedanmark@bane.dk; Mail (FST) <mail@fiskeristyrelsen.dk>; MST Storstrøm postkasse
<sto@mst.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle
postkasse <em@em.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; FES <fes@mil.dk>; GST -
Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
<kefm@kefm.dk>; $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; (LBST) <mail@lbst.dk>; MIM -
Miljøministeriets Departement <mim@mim.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
<MST@MST.DK>; Fødevareministeriet <fvm@fvm.dk>; SLKS hovedpostkasse
<post@slks.dk>; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse <SFS@dma.dk>; Transportministeriet
<trm@trm.dk>; Museum Lolland Falster <post@museumlollandfalster.dk>;
museerne@museerne.dk; Danmarks Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; Danmarks
Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Danmarks Sportsfiskerforbund -post
<post@sportsfiskerforbundet.dk>; Hovedforeningen Dansk Ornitologisk Forening (dof@dof.dk
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<dof@dof.dk>; Danpilot - Lodseriet Danmark <account@danpilot.dk>; DANSK SEJLUNION
<ds@sejlsport.dk>; DANSK SPORTSDYKKER FORBUND <dsf@sportsdykning.dk>; Danske
Rederier <info@danishshipping.dk>; info@orsted.dk; dce@au.dk; aqua@aqua.dtu.dk;
Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>; geus@geus.dk; info.dk@greenpeace.org; llh@levende-
hav.dk; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; info@wwf.dk; Jens Kahr
<jak@vkst.dk>; info@skovforeningen.dk; Dansk Energi (de@danskenergi.dk
<de@danskenergi.dk>; HOVEDSTADENS LOKALBANER A/S <post@lokaltog.dk>;
post@cyklistforbundet.dk; kontakt@natureenergy.dk; cpm@naestved.dk;
khjped@naestved.dk; psoen@naestved.dk; tekpost@vordingborg.dk; Guldborgsund
Kommune (kontaktpersoner) <kommunen@guldborgsund.dk>; Lolland Kommune, Rødby
Trafikhavn (kontaktpersoner) <lolland@lolland.dk>; Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk>;
Svend Allan Pedersen <sap@guldborgsund.dk>; shlar@guldborgsund.dk; joeni@lolland.dk;
Orenæs Gods <orenaes@orenaes.dk>; Catarina Brændstrup Jensen <cbje@lolland.dk>;
mail@ostdansk.dk; thbo@lokaltog.dk; agricenter.danmark@nordicsugar.com;
pde@vordingborg.dk
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Karin Anette Pedersen <XKAAP@energinet.dk>;
Annette Klysner <AnnKly@erst.dk>; Michael Herborn <MicHer@erst.dk>; Mikkel Okkels Birk
Nielsen <mibin@kefm.dk>
Emne: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.:
2718770)
 
Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra
Everdrup på Sjælland via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om,
at projektet undergår en miljøvurdering.
 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen
af anlægget på land. Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse
Storstrømmen og Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og
forsyningsministeren) er ifølge miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf.
miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det bemærkes, at lovgrundlaget for den del af projektet der
skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil
blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på Klima-, Energi og Forsyningsministeriets
ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med at foretage de nødvendige
ændringer af lovgivningen er ved at blive gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan
afgøre, om der kan gives tilladelse til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan
medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-
mail til Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens
hjemmesider om projektet: 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

mailto:Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk
https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster%20
mailto:Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk
https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster 


https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-
miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent| Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 2 - Peter Lossius Hansen
Sendt: 15-03-2021 15:33

 
 

Fra: Peter Jørn Hansen <peter@hotel-falster.dk> 
Sendt: 15. marts 2021 07:55
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Sag 2020-15593
 
Indlæg til linjeføring af gasledning på Nordfalster
 
 
Tak for det fremsendte brev af 8. marts 2021 – Ideer og forslag til Grøn Gas Lolland-Falster
 
Jeg er bosiddende på Farnæsvej 10, Skovby, 4840 Nr Alslev
 
Kan se på oplægget at rørføringen er påtænkt i marken mellem Farnæsvej 10 & 12.
 
Jeg har i forvejen elkablet til Farøbroen liggende i min indkørsel på den modsatte side af huset. Hvis jeg nu skal have
en gasledning som nabo til den anden side tror jeg efterhånden mit hus er usælgeligt.
 
Skal derfor foreslå følgende 3 muligheder for rørføring
 

1                                  Når gasledningen er kommet over Storstrømmen føres den under motorvejen inden den møder
bebyggelse og kan uden at møde beboelse føres hele vejen frem til togstrækningen og her føres
tilbage under motorvejen for at komme til Nykøbing F

2                                  Når gasledningen er kommet over Storstrømmen føres røret ud til motorvejen med det samme og
følger denne i stedet for først efter at have krydset Farnæsvej

3                                  Eksproprier Farnæsvej 8 og 10 og lad gasledningen følges med strømkablet
 
                                    Således undgår man der laves linjeføringer på kryds og tværs af landskabet. Følg de linjeføringer
der allerede findes
 
Forslag 3 er ikke i egen interesse, men set i et større perspektiv
 
Med venlig hilsen
 
Peter Lossius Hansen
Farnæsvej 10, Skovby
4840 Nr Alslev
 
21 27 59 47
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 3 - Marie Riegels Melchior
Sendt: 15-03-2021 15:34
Bilag: 210315_Brev Miljøstyrelsen j.nr. 2020-15593.pdf; Kortbilag 1 - Beskyttelser efter naturbeskyttelseslovens § 3

(19305748_1).pdf; Kortbilag 2 - Skovbyggelinje (19306396_1).pdf; Kortbilag 3 - Beskyttede sten- og jorddiger
(19306314_1).pdf; Kortbilag 4 - Fredsskovspligtig skov (19306528_1).pdf; Kortbilag 5 - Natura 2000-udpegninger
(habitat- og fuglebeskyttelsesområde) (19305678_1).pdf; Kortbilag 6 - Beskyttelser vest for motorvejen
(19315367_1).pdf;

Fra: Marie Riegels Melchior <mrm@stensbygaard.dk> 
Sendt: 15. marts 2021 10:29
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: j.nr. 2020-15593

Vedr. j.nr. 2020-15593
Se vedhæftede brev samt 6 bilag.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Marie Riegels Melchior

Marie Riegels Melchior
STENSBYGAARD A/S af 18. Maj 1956
Stensbyvej 52
4773 Stensved

Tlf. 55 38 60 02
Mobil. 23 70 79 74
www.stensbygaard.dk
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Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej5
5000 Odense C

STENSBYGAARD
STENSBYVEJ 52

4773 STENSVED

Den 15. marts 2021

Vedr, proiekteret linjeføring af "Grøn gasledning Lolland-Falste/', j'nr' 2020'15593

Jeg tillader mig at fremsende henvendelse til Miljøstyrelsen, som jeg 7. december 2020 også har fremsendt til

Energinet, da jeg .0, roor.lo.t nr'r. elenoomrilenå beliggende'siensbyvej 57 og stensbyvej 52, kan konstatere at

disse bliver væseniligt berørt af den prq.n*J.linreørind af gasledning frå Narsrov i syd til Everdrup i nord, jf'

fremsendt orienteringsbrev dateret 5.november 2020'

Med denne, nuværende linjeføring, er det valgt at slå et sving 
.mog 

øst fra føring overf arøfor ellers ikke mange

kilometer inde på sydspidsen af sjælland ,t r"ringr moo vesi krydse under mo[orvej E45/E55, og forblive på denne

side af motorvejen til målet nås i Everdrup'

Det henstilles at denne linjeføring ændres. Dette begrundes i det følgende'

Den planlagte linieføring

Den planlagte linjeføring gennemskærer en del af stensbygaards arealer, herunder matr.nr. 1a stensby Mølle,

Kalvehave, Oa vestenOål By, Kalvehave, og 8 Veste-nbæ[ By, Kalvehave. Derudover planlægges der en

,no.irrg.lreskorridor, som bgså omfatter matr.nr. 28 Vestenbæk By, Kalvehave'

Fælles for arealerne er, at de er underlagt en række konkrete naturbeskYttende foranstaltninger, som bl'a' bidrager

til den høje natur- og iuttu*ærdi, som kårakteriserer arealerne omkring-stensbygaard til gavn for lokalsamfundet

åg f,ilrft iir.tl orrå.i Hvis gasledningen placeres på arealeme, vilen række landskabelige, kulturhistoriske,

nåturvidenskabelige og undervisningsmæssige interesser tilsidesættes.

For det første er arealerne beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3' Der henvises

tilvedlagte kortbilag i, hilr å-,'sø-, og biotopbeskyttelseine er markeret. Den planlagte linjeføring ses bl'a' at

gennemskære et stranoeng.åå, ror-karanbriserås ved at være kystnært, lavtliggende og saltvandspåvirket,

hvilket skaber et rigt tutb-åf plånteliv, placering af en,gasledning midt i strandengen vil indebære en ikke

ubetydelig risiko for toiiingersdr af fugle- og-planielivet ili og omt<ring de beskyttede arealer, hvilket ikke stemmer

overåns med naturbeskyttelseslovens formål'
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STENSBYGAARD
STENSBYVEJ 52

4773 STENSVED

For det andet planlægges gasledningen anlagt indenfor skovbyggelinjen, idet der henvises til vedlagte kortbilag 2.

Området er i høj grad præget af skovarealer, som anvendes af en stor brugerkreds til bl.a, kultur-, frilufts- og

undervisningsformål. Anlæg indenfor skovbyggelinjen vil forringe skovenes værdi som landskabselementer og

skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv til stor ulempe for skovens mange brugere,

For det tredje vil den planlagte linjeføring gøre væsentlige indgreb i en række beskyttede sten- og jorddiger, idet der

henvises til vedlagte kortbilag 3. De markerede sten- og jorddiger nyder beskyttelse efter museumsloven, som

bl.a, har til formål at sikre kultur- og naturarv. Hvis gasledningen anlægges med den planlagte linjeføring, vil sten-

og jorddigerne blive beskadiget for bestandigt, da digerne næppe vil kunne genoprettes som følge af det forventede

servitutareal på 20 meter til hver side af gasledningen.

For det fjerde er arealet, hvor der planlægges en undersøgelseskorridor, omfattet af fredskovspligt. Der henvises til
vedlagte kortbilag 4. Af hensyn til at sikre skovarealets biologiske mangfoldighed, som bl.a. kommer til udtryk i den

restriktive praksis, der gælder i forhold til skovlovens bestemmelser om fredskovspligt, bør foretagelsen af
undersøgelsesforanstaltn i nger i fredskoven beg rænset mest mu I igt,

Sidst, men ikke mindst, er det bekymrende, at den planlagte linjeføring gennemskærer Natura 2000-området"Havet
og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund', der er beliggende syd og sydøst for Stensbygaards arealer.

Området er både udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde i henhold til EU's habitatdirektiv og EU's
fuglebeskyttelsesdirektiv, Der henvises til vedlagte koftilag 5, hvor området er markeret.

Udpegningen har til formål at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyrearter, fugle, planter og

naturtyper. Det er nærliggende, at nedgravningen af en gasledning kan skabe forstyrrelser i området, hvorved
naturtyper og levesteder for visse dyrearter vil blive beskadiget. Dette vil ikke være i overensstemmelse med

hverken EU's habitatdirektiv eller EU's fuglebeskyttelsesdirektiv, hvor det helt overordnede princip er, at
beskyttelsen af arter og naturtyper ikke kan fraviges.

På baggrund af ovenstående bemærkninger henstilles der til, at linjeføringen gennem området opgives. Dette
gælder særligt, når gasledningen kan placeres med en alternativ linjeføring, som naturmæssigt vil være en

væsentlig bedre løsning.

Alternativ linjeføring vest for Stensbygaards arealer

Det foreslås, at gasledningen holder sig vest for motorvej, som allerede projekteret på Nordfalster for at forblive på

denne side af motorvej nordpå på Sjælland.

Hvis gasledningen placeres vest for motorvejen og dermed vest for Stensbygårds arealer, vil arealerne omkring
Stensbygaard fortsat udgøre en høj natur- og kulturværdi til gavn for områdets brugere, Området vest for
motorvejen og sommerhusområdet Bakkebølle Strand er desuden ikke i lige så høj grad som Stensbygårds arealer
præget af fredskov og dermed skovbyggelinjer. Der henvises til vedlagte kortbilag 6, hvor de naturbeskyttende
foranstaltninger (fredskov, skovbyggelinjer, § 3-arealer, sten- og jorddiger samt habitat- og fuglebeskyttelse) vest
for motorvejen er markeret.
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STENSBYGAARD
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Da gasledningen med dens nuværende placering føres nord om sommerhusområdet Bakkemølle Strand, efter
gasledningen har passeret motorvejen, vilsommerhusbrugerne formentligt ikke opleve større gener, herunder
f.eks. støjgener i anlægsfasen, ved, at gasledningen placeres vest for sommerhusområdet.

En linjeføring vest for motorvejen vil sikre, at anlægget af gasledningen ikke kommer i direkte konflikt med habitat-
og fuglebeskyttelsen, som kun gælder øst for motorvejen, jf. herved også bilag 6. Det bemærkes, at netop habitat-
og fuglebeskyttelsesdirektivet er to af de mest grundlæggende EU-naturbeskyttelsesdirektiver, og som pålægger
medlemslandene at bevare en række arter og naturryper, Dette taler for, at Energinet bør genoverveje
gasledningens placering.

Afsluftende bemærkninger

Der henstilles til, at der ikke skabes varige forandringer af et kulturlandskab på sydspidsen af Sjælland øst for
motorvej E45/E55 med høj kulturhistorisk og naturhistorisk værdi. Området blev således også formidlingsmæssigt
styrket i 2013, hvor lodsejer i samarbejde med Vordingborg Kommune udviklede mulighederne for færdsel i

området samt dets formidling med initiativet Sfensby Møllebæk Sfier, økonomisk støttet af lodsejer, Vordingborg
Kommune, LAG-Vordingborg, Friluftsrådet og Miljøministeriets pulje "Lokale grønne partnerskabe/'. Projektet fulgte
op på et tidligere projekt i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og lodsejer om genåbning og restaurering åf
Stensby Møllebæk i 2007 med henblik på at styrke havørredernes bækyngel.

Disse initiativer understøtter den store påskønnelse af området, som findes blandt mange og forskellige
brugergrupper. Disse er blandt andet folkeskole elever i forbindelse med undervisning, borgere med psykiske og
fysiske udfordringer, diverse vandrelaug og andre grupperinger af gående, ikke mindst børnefamilier. Deres færdsel
på Stensby Møllebæk Stier, iforbindelse med lokaliteteme "søskoven", "Mallingskløft", ved stranden og
"Mallingsbro" samt "Store Fredskov" vil således varigt blive påvirket, hvis nuværende føring af gasledning
realiseres. Det kan ikke være at foretrække, ligesom de konsekvenser det får for Stensbygaards drift af landbrug,
skovbrug og udlejningsejendomme. Alle tre driftsgrene påvirkes negativt af linjeføringen,

Til orientering er min henvendelse samtidig med at den blev sendt til Energinet også sendt i kopi til Vordingborg
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg afdeling, Dansk Ornitologisk Forening afdeling Storstrøm.
og Museums Sydøstdanmark.

,Mø{,ffi
Stensbygaard l/S af 18, maj 1956 & Stensbygaard Landbrug I/S
Stensbyvej 52

4773 Stensved

T\t.23707974
E-mail : stensbygaard@stensbygaard.dk



-- AKT 2766524 -- BILAG 3 -- [ Kortbilag 1 - Beskyttelser efter naturbeskyttelseslovens § 3 (19305748_1) ] --



-- AKT 2766524 -- BILAG 4 -- [ Kortbilag 2 - Skovbyggelinje (19306396_1) ] --



-- AKT 2766524 -- BILAG 5 -- [ Kortbilag 3 - Beskyttede sten- og jorddiger (19306314_1) ] --



-- AKT 2766524 -- BILAG 6 -- [ Kortbilag 4 - Fredsskovspligtig skov (19306528_1) ] --



-- AKT 2766524 -- BILAG 7 -- [ Kortbilag 5 - Natura 2000-udpegninger (habitat- og fuglebeskyttelsesområde) (19305678_1) ] --



-- AKT 2766524 -- BILAG 8 -- [ Kortbilag 6 - Beskyttelser vest for motorvejen (19315367_1) ] --
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 4 - Lene og Jesper Rohde
Sendt: 22-03-2021 13:52
Bilag: Beplantningsplan Græsbjergvej 48, 4760 Vordingborg.pdf;

 
 
Fra: Lene Rohde <lene@engly.info> 
Sendt: 19. marts 2021 18:31
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Lene og Jesper Rohde, Græsbjergvej 48, 4760 Vordingborg. - Landskab og Skov - j.nr. 2020-15593
 
 
 
Hej.
 
Jeg har i dag talt med Steen Knudsen - Energinet.
Jeg lovede at sende vores oplysninger til Jer om vores skovrejsning,
der er planlagt til dette forår.
Jeg medsender planen fra Hede Danmark.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Rohde

-- AKT 2810810 -- BILAG 1 -- [ Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 4 -  Lene og Jesper Rohde ] --



Christian Ritz-Andersen

30-03-2020 Målforhold 1:1800Dato:

Lene & Jesper Rohde
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Tony Laursen (korskildec@gmail.com)
Titel: Gasledning everdrup til loland
Sendt: 19-03-2021 05:33
 
Vis kommer tæt på min ejrn dom for venter jeg i køber ejen domen til fuld handels værdi   tonny laursen korskilde vej 14 4733
tappernøje  kontakt nr 41419100
 
Hent Outlook til Android

-- AKT 2810761 -- BILAG 1 -- [ SV Gasledning everdrup til loland (MST Id nr. 2808964) ] --
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Cc: Karin Anette Andersen (kaand@mst.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann

(ksc@ens.dk), Annette Klysner (AnnKly@erst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 6 - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Sendt: 23-03-2021 17:53

Fra: Mads Nørgaard Larsen <madlar@fvm.dk> 
Sendt: 23. marts 2021 09:48
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Bæredygtigt Fiskeri (FVM) - 2020-15593
 
Til rette vedkommende
 
Bæredygtigt Fiskeri i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har følgende kommentarer til idéoplægget for
’Grøn Gas Lolland-Falster’:
 
Det fremgår af fremsendte materiale, at projektet krydser to Natura 2000-områder:
- Nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
- Nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-
Rødsand
 
Det bemærkes, at effekterne på både erhvervs- og lyst/fritidsfiskeri bør grundigt undersøges, både under
etableringsfasen og efterfølgende.

-          Der foregår ålefiskeri i Natura 2000-området ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor
og Hyllekrog-Rødsand”, som vil kunne blive påvirket af projektet.

-          Der udøves lyst/fritidsfiskeri ved bro-overføringerne i Storstrøm.
 
Med venlig hilsen
 
Mads Nørgaard Larsen
Fuldmægtig | Bæredygtigt Fiskeri 
+45 23 47 25 47 | madlar@fvm.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn
 
 
SÅDAN BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER

 
 
Mads Nørgaard Larsen
Fuldmægtig | Bæredygtigt Fiskeri 
+45 23 47 25 47 | madlar@fvm.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn
 
 
SÅDAN BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Kristina Rosenlund Hansen (krroh@mim.dk)
Titel: Sv: Miljøministeriet, Sif Zimmermann - Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MFVM Id nr.:

5803566)
E-mailtitel: Sv: Miljøministeriet, Sif Zimmermann - Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.:

2718770) (MFVM Id nr.: 5803566)
Sendt: 24-03-2021 13:56

Kære MST
 
Miljøministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring. 
 

Venlig hilsen

Kristina Rosenlund Hansen
Studentermedhjælper | Jura
+45 20 15 79 08 | +45 20 15 79 08 | krroh@mim.dk

Miljøministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | Privatlivspolitik

Til: MST Storstrøm postkasse (sto@mst.dk), Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk),
Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS (SFS@dma.dk), 'aqua@aqua.dtu.dk' (aqua@aqua.dtu.dk),
'info.dk@greenpeace.org' (info.dk@greenpeace.org), banedanmark@bane.dk (banedanmark@bane.dk),
museerne@museerne.dk (museerne@museerne.dk), info@tbst.dk (info@tbst.dk), post@cyklistforbundet.dk
(post@cyklistforbundet.dk), ds@sejlsport.dk (ds@sejlsport.dk), fes@mil.dk (fes@mil.dk), MB-CU2518 SLKS
hovedpostkasse (post@slks.dk), mail@ostdansk.dk (mail@ostdansk.dk), dsf@sportsdykning.dk (dsf@sportsdykning.dk),
1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), Energistyrelsens officielle postkasse
(ENS@ENS.DK), Lolland Kommune (lolland@lolland.dk), geus@geus.dk (geus@geus.dk), Danske Rederier
(info@danishshipping.dk), mail@lbst.dk (mail@lbst.dk), Jens Allan Kahr (jak@vkst.dk), Næstved kommune - Center for
Plan og M (cpm@naestved.dk), Mail (FST (mail@fiskeristyrelsen.dk), account@danpilot.dk (account@danpilot.dk),
info@wwf.dk (info@wwf.dk), info@orsted.dk (info@orsted.dk), KEFM - Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
(kefm@kefm.dk), Landsforeningen Levende Hav (llh@levende-hav.dk), Guldborgskund Kommune
(kommunen@guldborgsund.dk), dce@au.dk (dce@au.dk), Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk), Museum Lolland
Falster (post@museumlollandfalster.dk), HOVEDSTADENS LOKALBANER A/S (post@lokaltog.dk),
kontakt@natureenergy.dk (kontakt@natureenergy.dk), khjped@naestved.dk (khjped@naestved.dk), psoen@naestved.dk
(psoen@naestved.dk), Karsten Kolle (kako@vordingborg.dk), Svend Allan Pedersen (sap@guldborgsund.dk),
shlar@guldborgsund.dk (shlar@guldborgsund.dk), joeni@lolland.dk (joeni@lolland.dk), Orenæs Gods
(orenaes@orenaes.dk), Catarina Brændstrup Jensen (cbje@lolland.dk), thbo@lokaltog.dk (thbo@lokaltog.dk),
agricenter.danmark@nordicsugar.com (agricenter.danmark@nordicsugar.com), tekpost@vordingborg.dk
(tekpost@vordingborg.dk), pde@vordingborg.dk (pde@vordingborg.dk), Transport- og Bygningsministeriet (trm@trm.dk),
Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), Dansk Skovforening (info@skovforeningen.dk), mst@mst.dk (mst@mst.dk), Dansk
Ornitologisk Forening (dof@dof.dk), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (fvm@fvm.dk), NOAH (noah@noah.dk),
Dansk Energi (de@danskenergi.dk), Danmarks Fiskeriforenin Hovedpostkasse (mail@dkfisk.dk), Erhvervsstyrelsen
(erst@erst.dk), åå Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk), gst@gst.dk (gst@gst.dk), Dansk Sportsfiskerforening
(post@sportsfiskerforbundet.dk), Miljøministeriets Departement (mim@mim.dk), hoeringer (hoeringer@vd.dk)

Cc: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Katja Scharmann (KSC@ENS.DK), Annette Klysner (AnnKly@erst.dk),
Mikkel Okkels Birk Nielsen (mibin@kefm.dk), Michael Herborn (MicHer@erst.dk)

Fra: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Titel: Miljøministeriet, Sif Zimmermann - Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.:

2718770)
E-mailtitel: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
Sendt: 08-03-2021 10:49:07

Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra Everdrup på Sjælland via Nykøbing
Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet undergår en miljøvurdering.
 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af anlægget på land.
Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse Storstrømmen og Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation
fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk.
4, nr. 1. Det bemærkes, at lovgrundlaget for den del af projektet der skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det forventes,
at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på Klima-, Energi og Forsyningsministeriets
ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen er ved at blive
gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan afgøre, om der kan gives tilladelse
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til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan medføre, samt borgernes og
andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til afgrænsning af
miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-mail til Gasledning_Lolland-
Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens hjemmesider om projektet: 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent |  Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster
https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-miljoekonsekvensrapport-groen
http://www.mst.dk/
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik
https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster 
https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-miljoekonsekvensrapport-groen 
http://www.mst.dk/
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik


Brevdato 24-03-2021

Afsender Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk Sendt af Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster:
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Modtagere Sif Zimmermann (Sagsbehandler, Landskab og Skov)

Akttitel Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 8 - Christian Nykjær

Identifikationsnummer 2827381

Versionsnummer 1

Ansvarlig Sif Zimmermann

Vedlagte dokumenter Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 8 - Christian Nykjær
forslået alternativ rød
sneseretorpvej20
forslået alternativ orange

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 20. aug 2021

Høringssvar nr. 8



Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Cc: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann

(ksc@ens.dk), Annette Klysner (AnnKly@erst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 8 - Christian Nykjær
Sendt: 24-03-2021 14:33
Bilag: forslået alternativ rød.png; sneseretorpvej20.png; forslået alternativ orange.png;

Til info.
Mvh Sif
 
-------------------------------
 

Fra: Christian - KNL Lastvognsgenbrug <truck@knl.dk> 
Sendt: 24. marts 2021 13:01
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Christian - KNL Lastvognsgenbrug <truck@knl.dk>
Emne: INDSIGELSE mod Gasledning_Lolland-Falster
 
Hej
 
Jeg er blevet bekendt med at i planlægger en gas ledning igennem min ejendom Snesere Torpvej 20,4733 Tappernøje
Dette er jeg ikke intresseret i, da jeg har brugt meget tid og penge på opførelse af min ejendom og have til en natur
perle.
Min ejendom anser jeg ikke som en almindelig og vil være meget ked af at i går igennem denne
Har lige bla lige anlgt nyplantet skov for 200.000 kr
 
Mine matrikkel nr er 12, 11, 5f, 6d, 6c
 
Men ved siden af mig ligger en meget stor landbrugsmark som er matrikkel 5a
Ud fra jeres tegning på nette med gasledningen krydser idenne. Bliver i på denne så er i ude af min ejendom og ikke
til gene for os.
Det er mit forslag med orange !
 
Alternativ giver jeg forslag rød
Der bliver i langt motorvejen i lige strækning fra gasstionen og ned. Kan ikke se hvad i skal slå dette slag ud omkring
os for.
 
Jeg indgiver hermed mit opfodring / indsigelse på til at i ikke går omkring os
Og derved ikke rammer matrikler 12, 11, 5f, 6d, 6c 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards
 
Christian Nykjær
 
SKADEREDEN
SNESERE TORPVEJ 20
4733 TAPPERNØJE
 

-- AKT 2827381 -- BILAG 1 -- [ Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 8 - Christian Nykjær ] --



CHRISTIAN OG CAMILLA
 
Mobile (+45) 50 59 80 87
 



-- AKT 2827381 -- BILAG 2 -- [ forslået alternativ rød ] --



-- AKT 2827381 -- BILAG 3 -- [ sneseretorpvej20 ] --



-- AKT 2827381 -- BILAG 4 -- [ forslået alternativ orange ] --



Brevdato 26-03-2021

Afsender Rasmus@dresen.dk

Modtagere Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Akttitel Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 9 - Rasmus Dresen

Identifikationsnummer 2846429

Versionsnummer 1

Ansvarlig Sif Zimmermann

Vedlagte dokumenter Grøn Gas Lolland-Falster - indsigelse
Gasledning 2021

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 20. aug 2021

Høringssvar nr. 9



Til: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Cc: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Rasmus@dresen.dk (Rasmus@dresen.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - indsigelse
Sendt: 26-03-2021 16:38
Bilag: Gasledning 2021.pdf;

Hej
 
Jeg sender på vegne af nogle berørte landmænd på Lolland, en indsigelse af gasledningen.
 
Vi har givet vores forslag til en omplacering af rørføringen, end den planlagte.
 
Vi håber, I vil læse vores forslag på en konstruktiv måde, og komme med nogle beregninger, om vores forslag kan
betale sig.
 
På vegne af en landmands-gruppe på Lolland
 
Mvh
Rasmus Dresen
M: 26 18 34 15
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-- AKT 2846429 -- BILAG 2 -- [ Gasledning 2021 ] --



Indledning: 
Denne indsigelse er kommet i samarbejde mellem de lokale landmænd på Lolland. Vi har lavet en 

fælles indsigelse på rørledningen over Lolland, og mener, den skal flyttes til et af de alternativer, 

som er beskrevet nedenstående. 

 

To alternativer til det planlagte: 
Vi landmænd, kan ikke se, den planlagte rørføring fra Nagelsti Lolland til Maribo, er den optimale. 

Derfor har vi givet 2 alternativer med underliggende forslag til, hvor rørføringen kan være. 

Vi mener, at gasledningen påvirker vores muligheder for udvidelser og udvikling på vores bedrifter 

(gæsteprincippet bliver fraveget), så derfor mener vi, at den planlagte rørledning skal følge den 

nuværende infrastruktur såsom veje, jernbaneliner og/eller motorveje. 

Vi har som udgangspunkt tænkt, at rørføringen ikke skal være længere end en planlagte ledning, 

og derfor har vi langt vægt på længden. 

Vi har målt rørføringen via www.arealinfo.dk, da vi ikke har andre muligheder til rådighed. 

 Km (arealinfo) Stikledning til 
Nykøbing 

I alt  

Planlagt ledning 76,27 km 0 76,27 km 

Alternativ 1 75,28 km 0 75,28 km  

Alternativ 2a 59,49 km 17,21 km 76,70 km 

Alternativ 2b 59,49 km 14,95 km 74,44 km 

Alternativ 2c 59,49 km 13,87 km 73,36 km 

Alternativ 3 76,27 km 0 76,27 km 

 

  

http://www.arealinfo.dk/


Alternativ 1: 

 

Figure 1 – Alternativ 1 

Vi foreslår, at når den planlagte rørføring kommer i land ved Nagelsti, skal den i stedet for at gå 

syd om Toreby L, drejes nord om. Den skal følge ”Sakskøbingvej” fra Øster Toreby varmeværk, og 

hele vejen til Sakskøbing. Herefter følge motorvej ”Sydmotorvej 9” på den sydlige side til Maribo. 

Der vil den støde til, på den nuværende planlagte rørføring ved punkt (54.792165, 11.552549)1. 

Dette alternativ er ikke en længere vej en den planlagte rørføring, og vil ikke økonomisk blive 

dyrere. 

Hvis rørledningen følger den sydlige side af Sakskøbingvej, vil vi forestå, at man fører ledningen 

tæt på skov nær moserne ved Rasted moser. 

Hvis ikke denne linje bliver godkendt, kan man også følge Sakskøbingvej på den nordlige side. Men 

der vil man vil der være større udfordringer ved rørføringen.   

 
1 Koordinatpunkt 



Alternativ 2a: 

 

Figure 2 - Alternativ 2 

Med denne rørføring, vil ledningen følge motorvej ”Sydmotorvej 9” hele vejen fra 

kompressorstation Nørre Alslev til punkt (54.792165, 11.552549)2 ved Maribo. Den skal følge på 

sydsiden, og derved komme i kontakt med færre huse og mennesker.  

Rørføringen vil pacere guldborgsund ved siden af ”Guldborgsund Tunnellen” på den sydlig side. 

Dette vil blive en større stækning end Nagelsti placeringen. Vi kender ikke økonomi eller 

konsekvenser ved dette, men dette kan uddybes senere i miljøkonsekvensrapporten.  

 

Figure 3 - Guldborgsund Tunnel 

Det største ved dette alternativ er, at der skal føres en stikledning ned til Nykøbing Falster fra 

kompressor station Nørre Alslev og til rundkørslen ved ”Gedser Landevej”.  

Selve rørledningen plus stikledningen med alternativ 2a, vil blive ca 4-500 m længere end planlagt. 

En mindre forøgelse som nok ikke vil forøge omkostningerne. 

Igen vil denne rørføring ved siden at motorvej give mere mening, end at den planlagte ledning skal 

ind gennem landskabet på Lolland. Den vil ikke bryde marker og skabe problemer, mere end hvad 

 
2 Koordinatpunkt 



større veje har gjort. Og stikledning vil for det meste følge de større veje til rundkørslen ved 

Gedser Landevej. 

 

Figure 4 - Rundkørsel "Gedser Landevej" 

Vi ved ikke hvordan ledningen til selve Nordic Sugar vil går, så derfor er plaseringen af 

stikledningen meget usikker. 

  



Alternativ 2b: 
Ved dette alternativ regner vi stadig med, at rørledningen føres på den sydlige side af 

”Sydmotorvejen”, men med en anderledes stikledning. Se Figure 2 - Alternativ 2 

Stikledningen skal føres fra Sakskøbing til Øster Toreby og igennem Nagelsti over Guldborgsund til 

Nordic Sugar. Se Figure 5 - Stikledning Sakskøbing-Nykøbing F 

 

Figure 5 - Stikledning Sakskøbing-Nykøbing F 

Med denne løsning, bliver rørføringen ikke længere end den planlagte ledning. Den største 

ubekendte for dette forslag er, at man skal igennem ”Engmosen” ved Nagelsti og over 

Guldborgsund en gang til. 

Men med dette forslag bliver rørledningen kortere end den planlagte, og økonomisk vil der være 

penge til rørføring over Guldborgsund to gange. 

 

  



Alternativ 2c: 
Med dette alternativ regner vi stadig med, at rørledningen føres på den sydlige side af 

”Sydmotorvejen”, men med en anderledes stikledning. Se Figure 2 - Alternativ 2 

 

Figure 6 - Rørledning mellem Majbølle og Nykøbing F 

Rørføringen skal følge ”Guldborgvej” fra Majbølle-afkørslen gennem skoven til Hamborg skoven 

ved Sundby. Vores forslag er, at ledningen skal syd om skoven ”Indelukket”, gennem Øster Toreby, 

og følge syd om togbanen i Nagelsti med endestation ved ”Engmose” til Nordic Sugar. 

Denne løsning er den korteste af vores forslag, og derved også en stor økonomisk besparelse i 

stedet for den planlagte rørføring. 

  



Alternativ 3: 
Alternativ 3 er en strækning, der skal så tæt på flinttinge å og følge den til Sakskøbing. 

Ved at følge åen, vil rørledningen ikke skære sig igennem marker og landskabet. Den vil genere 

midt muligt og ikke være til gene for udvikling på diverse bedrifter og ødelægge værdien på 

almindelige huse. 

 

Figure 7 - Rørledning langs moser 

Vi ved godt, at der kan være nogle udfordringer med nedgravningen, men generne for 

landmændene vil være mindre. 

Når man ikke kan følge Flintinge Å længere, skal den følge på nordsiden af Toreby mose, Flintinge 

Byskov, Rasted Mose, Holmeskov Dyrehave og følge sydside af motorvejen til maribo. 

Denne strækning er ikke kortere eller længere en den planlagte rørledning.   



Afslutning: 
Vi håber på, I vil tage disse alternativer seriøst, og komme med en konsekvensrapport at dem. 

Vi ser frem til en konstruktiv dialog mellem jer og os Landmænd. 

Senere håber vi på, at vi kan komme med input til: 

• Tidspunkt i kører på markerne (gravearbejde i den våde periode skader marker) 

• Konsekvenser af den planlagte aktivitet på marken (goldperiode efter aktivitet) 

• Hvilke materialer i bruge omkring gasledningen (sumpdannelse omkring rør) 

• Til og frakørsel af materialer (planlægning af disse, så det harmonerer med vores transport) 

• I skal være opmærksomme på dræn og genetablering af disse (ved overgravning af dræn, 

vil der komme meget vand i etableringsfasen) 

Med venlig hilsen 

 

Navn By Mail Mobil 

Brian Johansen Flintinge flintskovgaard@gmail.com 20229404 

Thomas Ebbe Sløsserup thomas@solhojgaard.eu 23704745 

Eigil Kofod Toreby engmosegaard@mail.dk 40810820 

Patrick Reventlow-Grinling Krenkerup prg@krenkerup.dk 54705485 

Lars Lise Kartofte Larslise83@gmail.com 23246276 

Steen Tambour Kartofte steen@stenkaergaard.dk 40278797 

Carsten p. Rasmussen Rykkerup carstenrasmussen@hotmail.com 23749150 

Jens Peter Pilemand Døllefjelde jens-peder@pilemand.dk 20334204 

Jørn Erik Jørgensen Døllefjelde Langgaard@dlgpost.dk 40144284 

Arne Petersen Døllefjelde ellet@privat.dk 30542737 

Ulrik Høegh Døllefjelde stinelundlandbrug@gmail.com 61684889 

Kresten Lagerbon Musse hundelhave@mail.dk 40217115 

Kern Lagerbon Kartofte  61760768 

Bjarne Suhr Hansen Bregninge bsn@hansen.mail.dk 20144024 

John Suhr Hansen Rykkerup skovkilde@mail.dk 20465268 

 

Sendt af: 

Rasmus Dresen 
Sløsserupvej 14 
4892 Kettinge 
@: rasmus@dresen.dk 
M: 26 18 34 15 
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mailto:ellet@privat.dk
mailto:hundelhave@mail.dk
mailto:bsn@hansen.mail.dk
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: VS: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 10 - Energistyrelsen
Sendt: 04-04-2021 13:19

 
 

Fra: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster 
Sendt: 4. april 2021 13:18
Til: 'xkaap@energinet.dk' <xkaap@energinet.dk>; Charlotte Møller <XCHML@energinet.dk>; 'ksc@ens.dk'
<ksc@ens.dk>
Cc: 'Annette Klysner' <AnnKly@erst.dk>
Emne: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 10 - Energistyrelsen
 
 
 

Fra: Birte Røgen <bir@ens.dk> 
Sendt: 26. marts 2021 16:15
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Sv: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770) (ENS Id nr.:
2383865)
 
Til Miljøstyrelsen
 
Energistyrelsen har modtaget indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ fra
Miljøstyrelsen i mail af 8. marts 2021.

Energistyrelsens undergrundsenhed foreslår at miljøkonsekvensrapport vurderer eventuelle konsekvenser
for efterforskning og indvinding af geotermisk energi.

Vi gør opmærksom på at, der i hele landet er åbent for ansøgninger om eneretstilladelse til efterforskning
og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i et afgrænset område.

I forbindelse med efterforskning af undergrunden for geotermisk energi kan det komme til konkrete
aktiviteter såsom seismiske undersøgelser, brøndboring mm. Alle aktiviteter skal godkendes af relevante
myndigheder førend aktiviteterne kan udføres. Ved succesfuld efterforskning kan der være belæg for
indvinding af geotermisk energi og i den forbindelse etablering af et geotermisk anlæg til
fjernvarmeforsyning. For yderligere oplysninger henvises der til Plan for de udbudte områder til geotermisk
efterforskning med tilhørende miljøvurdering, naturkonsekvensvurdering samt sammenfattende
redegørelse som kan findes på Energistyrelsens hjemmeside
https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/ansoeg-om-en-geotermitilladelse.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at tage kontakt.

 

Venlig hilsen / Best regards

Birte Røgen
Fuldmægtig / Advisor 
-- CCMN (Center for undergrund og beredskab) / --

Mobil / cell +45 33 92 68 05

E-mail bir@ens.dk

 

-- AKT 2858892 -- BILAG 1 -- [ VS Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 10 - Energistyrelsen ] --
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Danish Energy Agentur: www.ens.dk
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger

 

 

Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk), Erhvervsstyrelsen (erst@erst.dk), @ Trafik- og Byggestyrelsen (info@tbst.dk
(info@tbst.dk), hoeringer@vd.dk (hoeringer@vd.dk), banedanmark@bane.dk (banedanmark@bane.dk), Mail
(FST) (mail@fiskeristyrelsen.dk), MST Storstrøm postkasse (sto@mst.dk), Arbejdstilsynet
(arbejdstilsynet@at.dk), em@em.dk (em@em.dk), fmn@fmn.dk (fmn@fmn.dk), 'fes@mil.dk' (fes@mil.dk),
'gst@gst.dk' (gst@gst.dk), EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (kefm@kefm.dk), 'kdi@kyst.dk'
(kdi@kyst.dk) (kdi@kyst.dk), mail@lbst.dk (mail@lbst.dk), mim@mim.dk (mim@mim.dk), mst@mst.dk
(mst@mst.dk), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (fvm@fvm.dk), MB-CU2518 SLKS
hovedpostkasse (post@slks.dk), Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS (SFS@dma.dk), Transportministeriet
(trm@trm.dk), Museum Lolland-Falster (post@museumlollandfalster.dk), Museum Sydøstdanmark
(museerne@museerne.dk), Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk), dn@dn.dk (dn@dn.dk),
post@sportsfiskerforbundet.dk (post@sportsfiskerforbundet.dk), dof@dof.dk (dof@dof.dk), account@danpilot.dk
(account@danpilot.dk), ds@sejlsport.dk (ds@sejlsport.dk), dsf@sportsdykning.dk (dsf@sportsdykning.dk),
info@danishshipping.dk (info@danishshipping.dk), info@orsted.dk (info@orsted.dk), dce@au.dk (dce@au.dk),
aqua@aqua.dtu.dk (aqua@aqua.dtu.dk), fr@friluftsraadet.dk (fr@friluftsraadet.dk), geus@geus.dk
(geus@geus.dk), Info DK (info.dk@greenpeace.org), Landsforeningen Levende Hav (llh@levende-hav.dk),
noah@noah.dk (noah@noah.dk), info@wwf.dk (info@wwf.dk), Jens Kahr (jak@vkst.dk),
info@skovforeningen.dk (info@skovforeningen.dk), de@danskenergi.dk (de@danskenergi.dk), post@lokaltog.dk
(post@lokaltog.dk), post@cyklistforbundet.dk (post@cyklistforbundet.dk), kontakt@natureenergy.dk
(kontakt@natureenergy.dk), cpm@naestved.dk (cpm@naestved.dk), khjped@naestved.dk
(khjped@naestved.dk), Peter Søndergaard (psoen@naestved.dk), 'tekpost@vordingborg.dk'
(tekpost@vordingborg.dk), kommunen@guldborgsund.dk (kommunen@guldborgsund.dk), lolland@lolland.dk
(lolland@lolland.dk), Karsten Kolle (kako@vordingborg.dk), Svend Allan Pedersen (sap@guldborgsund.dk),
Sheila Larsen (shlar@guldborgsund.dk), joeni@lolland.dk (joeni@lolland.dk), Orenæs Gods
(orenaes@orenaes.dk), Catarina Brændstrup Jensen (cbje@lolland.dk), mail@ostdansk.dk (mail@ostdansk.dk),
thbo@lokaltog.dk (thbo@lokaltog.dk), agricenter.danmark@nordicsugar.com
(agricenter.danmark@nordicsugar.com), pde@vordingborg.dk (pde@vordingborg.dk)

Cc: Katja Scharmann (ksc@ens.dk), Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), annkly@erst.dk
(annkly@erst.dk), Michael Herborn (MicHer@erst.dk), Mikkel Okkels Birk Nielsen (mibin@kefm.dk)

Fra: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Titel: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
Sendt: 08-03-2021 10:49
 
Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra Everdrup på
Sjælland via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet
undergår en miljøvurdering.
 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af
anlægget på land. Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse Storstrømmen og
Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge
miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det bemærkes,
at lovgrundlaget for den del af projektet der skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det
forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på
Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med
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at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen er ved at blive gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan afgøre,
om der kan gives tilladelse til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan
medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-mail til
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens
hjemmesider om projektet: 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-
miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent| Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
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Fra: Frederik Reventlow <frederik@agerupfarm.com> 
Sendt: 26. marts 2021 22:34
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Otto Reventlow (OR@iwc.dk) <or@iwc.dk>
Emne: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 - 15593
 
Til rette vedkommende,
 
Vedrørende gasledningen.
 
For at minimere skaderne på dræn, skal den nøjagtige linjeføring indenfor tracéet planlægges nøje og i samarbejde
med vores dræningsekspert og driftsleder.
 
Gasledningen skal lægges så dybt at der hverken nu, eller i fremtiden vil komme problemer med reparationer eller
etablering af dræn i de berørte marker. Dette betyder mindst to meters dybde (muligvis dybere enkelte steder) og en
nænsom linjeføring.
 
Alle overgravede dræn skal udbedres efter den højeste standard.
Alle fremtidige skader, direkte eller indirekte forårsaget af gravearbejdet, skal energinet eller ledningsejer udbrede,
også i en periode på mindst 10 år efter anlægsfasen.
 
Opgravet råjord, skal under anlægsfasen placeres separat fra det øverste lag muldjord, og placeres nederst, når
jorden lægges tilbage!!!! Muldjord skal placeres øverst og jævnt fordelt!!!
 
Indledende forslag til linjeføring, som skal drøftes i detaljer og sammenholdes med den eksisterende dræning i
markerne.
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Med venlig hilsen
 
Frederik Reventlow
+45 31 43 42 13
 
Agerup Gods
CVR 40755748
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Fra: Søren Højland <shagro@outlook.dk> 
Sendt: 27. marts 2021 07:08
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Søren Højland <shagro@outlook.dk>; Søren Højland <SRKR@rd.dk>; Rikke Højland <rikke99@doek.dk>
Emne: "Grøn" gasledning til Lolland Falster - Forslag til ændring af linieføring
 
Til Miljøstyrelsen.
 
På vegne af berørte lodsejere:
Bjarne Dalgaard, Spangsvej 89, 4750 Lundby
Otto Christensen, Trudshøjvej 15, 4760 Vordingborg og
Undertegnede, Søren Højland, Mertehøjvej 27 og 34, 4750 Lundby
 
 
Vi undrer os over den fremsendte linieføring for gasledningen fra Everdrup til Lolland.
I fremsendt brev af 1.Maj 2020 fremgår der to linieføringer i berørte lodsejers område. I seneste fremsendte brev af
15. Marts 2021 er den nordlige linieføring langs motorvejen fjernet.
Vi ønsker denne oprindelige mere nordlige linieføring genoptaget.
 
Der er problematiske dræninger i det nuværende udpegede område. De er meget lave og store med afvanding fra
det meste af Udby samt de sydlige jorder herfra. De er pt velfungerende men der er tale om detail ler dræn samt
rørledninger i beton.
 
For nuværende fremsendte føring vil derfor give uforholdsmæssig store gener i både etableringsfasen og de senere
genopretninger af dræn der vil forekomme. Endvidere pålægges de berørte arealer servitutter der giver fremtidige
rådigheds indskrænkninger og lavere værdi på jorden.
Ydermere ser linieføringen kortere ud hvis den nordlige bliver valgt.
 
For undertegnede lodsejers udpegede jorder gælder endvidere, at der er tale om en special produktion af
højværdiafgrøder hvor nuværende og fremtidige erstatningspligt  såvel for afgrøde som strukturskade vil have store
konsekvenser og derfor være høj. Der er Kirsebær plantage i omdrift der benyttes til bla. Vin- saft- og
konsumproduktion. -  Der er frøgræsproduktion af hvidkløver og engrapgræs – og risiko for forurening med ager
rævehale- samt væselhalefrø fra jeres maskiner mv. vil kunne ødelægge denne produktion totalt i fremtiden.
Hvis der bliver lyst servitut om gæsteprincippet bliver fraveget, vil det have store konsekvenser for ejendommenes
fremtidige værdi, bl.a. for opførsler såsom skov, plantage, bygninger, planteskoler, opsætning af solceller og
begrænse evt. øvrige fremtidige energi og natur venlige fremtidige tiltag der måtte kunne opføres på arealet.  
 
Vi ser frem til en dialog omkring mulighederne for den oprindelige linieføring tæt til motorvejen.
 
 
Med venlig hilsen,
 
Søren Højland
”Bregnebjerggård”
Mertehøjvej 27,
4750 Lundby
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Fra: Niels Blumensaadt <n.blumensaadt@gmail.com> 
Sendt: 27. marts 2021 13:08
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Niels Blumensaadt <n.blumensaadt@gmail.com>
Emne: Etablering af gasledning til Lolland og Falster
 
Til 
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 3
5000 Odense C
 
I henhold til jeres henvendelse den 12.03.2021 vedrørende Miljøstyrelsen og Energistyrelsen idéoplæg
omkring etablering af gasledning fra Sydsjælland til Lolland og Falster. Gasledningens foreløbige linjeføring,
betående af et 400m bredt projektbælte(udsnit Nyråd vedhæftet).
 
Vi er blevet kontaktet af Energinet DK, da vores villa beliggende på adressen Ålevænget 15, 4760
Vordingborg, er berørt af projektbæltet.
 
Vi antager at der må være sket en fejltagelse i forbindelse med udarbejdelsen, af det foreløbige linjeføring
Nord Øst omkring Nyråd by, vi vil gerne henlede opmærksomheden på at projektbæltet er tegnet inden for
byzone(By/landzone vedhæftet), der er gode muligheder for at trække projektbæltet længere Nord Øst på og
dermed forblive i landzone. Vi gør endvidere opmærksom på at det nuværende projektbælte er tegnet igennem
et fredet område med sø, hvor Vordingborg Kommune den 15.05.2018 har registreret den fredede
løvfrø(fredning vedhæftet).
 
Vi har den 01.07.2019 købt villaen på Ålevænget 15, 4760 Vordingborg, som høre til nogen af Vordingborg
Kommunes dyreste villa adresser og har på ingen måde forestillet os, at denne adresse ville kunne blive berørt
af et anlægsprojekt, som den nævnte gasledning.
 
Vi vil gerne bede om en uddybende forklaring, af projektbæltet i forbindelse med det område, som berøre
vores adresse Ålevænget 15, 4760 Vordingborg og en bekræftelse på at vores adresse/matrikel ikke bliver
berørt, af den ovenfor omtalte gasledning.
 
 
Venlig hilsen
 
Tine og Niels Blumensaadt
Ålevænget 15
4760 Vordingborg
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Fra: sonny zevenbergen <pjalten-tg@live.dk> 
Sendt: 28. marts 2021 17:19
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr 2020-15593
 
Indledningsvis vil jeg gerne starte med at udtrykke min sympati og forståelse, for projektets intention om at
skabe mere grøn og bæredygtig energi til den danske infrastruktur.
 
Der er dog et væsentligt punkt som vækker bekymring hos mig og min lille familie. Vi købte huset i sin tid for
at nyde et fredeligt og roligt liv på landet, hvilket også må siges at vi gør på nuværende tidspunkt.
 
Iht. ideoplægget figur 6, vil der skulle placeres en MR-station indenfor meget kort afstand til min matrikel. Så
vidt jeg forstår på MR-stationernes virke, vil de blive udstyret med trykregulerende ventiler. Jeg har følgende
kommentarer til netop dette punkt:
 
1. Såfremt at placeringen bliver iht. oplægget, hvordan vil bygherre sikre sig, at larmen fra MR-stationen ikke
kommer til at påvirke mig og min familie negativt? Børnene går hhv. i skole og studerer, og jeg arbejder som
smed. Vi ønsker ikke at blive vækket om natten, eller høre på støjende ventiler når vi nyder haven.
 
Der er ikke meget levende hegn mellem os og MR-Stationen, så lyden vil stort set uhindret bryde ind på
matriklen.
 
2. Hvordan har bygherre tænkt sig at dokumentere samt redegøre for de eventuelle lydpåvirkninger? Vil der
blive udført akustiske målinger af de nuværende forhold samt fremtidige?
 
3. Etableringen af en støjende MR-station så tæt på huset, vil uden tvivl have en negativ effekt på min
ejendoms økonomiske vurdering. Hvorledes har bygherre tænkt sig at kompensere for dette?
 
4. Der står i pkt. 2.2, at lugtgener vil være minimale og lokale. I hvilken afstand menes lokal? Min matrikel vil
være temmelig tæt på, og vi ønsker bestemt ikke at vores livsglæde ved at være i haven, skal ødelægges af en
fæl lugt. På hvilket grundlag vurderes lugtgener til at være minimale, og hvordan vil bygherre redegøre for
dette?
 
Med tanke på alle de mulige komplikationer, som kan opstå ved at placere MR-stationen så tæt på et beboet
område(i dette tilfælde min matrikel), håber jeg at bygherre vil revurdere placeringen.
 
Jeg ser frem til at modtage svar på ovenstående spørgsmål, og vil naturligvis være åben for et dialogmøde.
 
 
 
Bekræft venligst modtagelsen af denne mail
 
 
 
Mvh Sonny Zevenbergen
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Ejer af matrikel på Møllevej 20, Toreby.
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland Falster - Høringssvar nr. 15 - Otto Reventlow
Sendt: 04-04-2021 13:30

Fra: Otto Reventlow <OR@iwc.dk> 
Sendt: 29. marts 2021 14:10
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: 'Frederik Reventlow' <frederik@agerupfarm.com>
Emne: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 - 15593

Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 - 15593

Til rette vedkommende,

Vedrørende gasledningen.

For at minimere skaderne på dræn, skal den nøjagtige linjeføring indenfor tracéet planlægges nøje og i samarbejde
med vores dræningsekspert og driftsleder.

Gasledningen skal lægges så dybt at der hverken nu, eller i fremtiden vil komme problemer med reparationer eller
etablering af dræn i de berørte marker. Dette betyder mindst to meters dybde (muligvis dybere enkelte steder) og en
nænsom linjeføring.

Alle overgravede dræn skal udbedres efter den højeste standard.
Alle fremtidige skader, direkte eller indirekte forårsaget af gravearbejdet, skal energinet eller ledningsejer udbrede,
også i en periode på mindst 10 år efter anlægsfasen.

Opgravet råjord, skal under anlægsfasen placeres separat fra det øverste lag muldjord, og placeres nederst, når
jorden lægges tilbage!!!! Muldjord skal placeres øverst og jævnt fordelt!!!

Indledende forslag til linjeføring, som skal drøftes i detaljer og sammenholdes med den eksisterende dræning i
markerne.
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Med venlig hilsen
 
Otto Reventlow
+20 81 85 87
 
OREW Holding ApS
CVR 15013079
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Fra: Kasper Hjordt Pedersen <khjped@naestved.dk> 
Sendt: 29. marts 2021 15:25
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Sif Zimmermann <sizi@mst.dk>
Emne: FORELØBIGT høringssvar fra Næstved Kommune (j.nr. 2020-15593) VS: Indkaldelse af ideer og forslag til
projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
 
Kære Miljøstyrelsen
 
Hermed fremsendes Næstved Kommunes FORELØBIGE høringssvar til idefasen for Grøn Gas Lolland-Falster.
Det ENDELIGE høringssvar fremsendes, når det er politisk behandlet af Byrådet d. 27. april, jf. aftale med Sif
Zimmermann (Cc).
 
Mvh.
Kasper
 
Venlig hilsen

Center for Plan og Miljø
Sekretariat CPM

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Kasper Hjordt Pedersen
Specialkonsulent

Direkte:+45 5588 6044
Mobil: +45 2483 1710
E-mail: khjped@naestved.dk

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

 
 
 

Fra: Sif Zimmermann <sizi@mst.dk> 
Sendt: 8. marts 2021 10:49
Til: Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 'erst@erst.dk' <erst@erst.dk>; Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (info@tbst.dk <info@tbst.dk>; hoeringer@vd.dk; banedanmark@bane.dk; Mail (FST
<mail@fiskeristyrelsen.dk>; Storstrøm <sto@mst.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse (fes@mil.dk <fes@mil.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; EFKM - Energi-
, Forsynings- og Klimaministeriet <kefm@kefm.dk>; Kystdirektoratet (kdi <kdi@kyst.dk>; mail@lbst.dk;
mim@mim.dk; Hovedpostkasse <mst@mst.dk>; Fødevareministeriet – <fvm@fvm.dk>; Slots- og Kulturstyrelsen
<post@slks.dk>; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse <SFS@dma.dk>; trm@trm.dk; Museum Lolland Falster
<post@museumlollandfalster.dk>; museerne@museerne.dk; 'mail@dkfisk.dk' <mail@dkfisk.dk>; dn@dn.dk;
post@sportsfiskerforbundet.dk; Hovedforeningen Dansk Ornitologisk Forening (dof@dof.dk <dof@dof.dk>; Danpilot
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- Lodseriet Danmark <account@danpilot.dk>; DANSK SEJLUNION <ds@sejlsport.dk>; DANSK SPORTSDYKKER
FORBUND <dsf@sportsdykning.dk>; Danske Rederier <info@danishshipping.dk>; info@orsted.dk; dce@au.dk;
aqua@aqua.dtu.dk; Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>; geus@geus.dk; info.dk@greenpeace.org; llh@levende-
hav.dk; noah@noah.dk; info@wwf.dk; Jens Kahr <jak@vkst.dk>; info@skovforeningen.dk; Dansk Energi
(de@danskenergi.dk <de@danskenergi.dk>; HOVEDSTADENS LOKALBANER A/S <post@lokaltog.dk>;
post@cyklistforbundet.dk; kontakt@natureenergy.dk; Center for Plan og Miljø (sikker funktionspostkasse)
<cpm@naestved.dk>; Kasper Hjordt Pedersen <khjped@naestved.dk>; Peter Søndergaard <psoen@naestved.dk>;
tekpost@vordingborg.dk; Guldborgsund Kommune (kontaktpersoner) <kommunen@guldborgsund.dk>; Lolland
Kommune, Rødby Trafikhavn (kontaktpersoner) <lolland@lolland.dk>; Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk>; Svend
Allan Pedersen <sap@guldborgsund.dk>; shlar@guldborgsund.dk; joeni@lolland.dk; Orenæs Gods
<orenaes@orenaes.dk>; Catarina Brændstrup Jensen <cbje@lolland.dk>; mail@ostdansk.dk; thbo@lokaltog.dk;
agricenter.danmark@nordicsugar.com; pde@vordingborg.dk
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Karin Anette Pedersen <XKAAP@energinet.dk>; Annette Klysner
<AnnKly@erst.dk>; Michael Herborn <MicHer@erst.dk>; Mikkel Okkels Birk Nielsen <mibin@kefm.dk>
Emne: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
 
Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra Everdrup på
Sjælland via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet
undergår en miljøvurdering.
 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af
anlægget på land. Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse Storstrømmen og
Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge
miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det bemærkes,
at lovgrundlaget for den del af projektet der skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det
forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på
Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med
at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen er ved at blive gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan afgøre,
om der kan gives tilladelse til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan
medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-mail til
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens
hjemmesider om projektet: 
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https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-
miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent| Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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OBS: Dette er et foreløbigt høringssvar.  

Næstved Kommuens endelige høringssvar fremsendes efter behandling 

 i Byrådet d. 27. april 2021. 
 

 

Høringssvar til idefase for Grøn Gas Lolland-Falster 

 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km 

lang gasrørledning fra Everdrup på Sjælland via Nykøbing Falster til 

Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet 

undergår en miljøvurdering.  

 

På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, har Miljøstyrelsen (v. Sif 
Zimmermann) d. 8. marts 2021 udsendt en mail omhandlende 
”Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' 
(MST Id nr.: 2718770)”. I mailen redegøres overordnet for projektet, og 
der er samtidig vedhæftet dokumentet ”Indkaldelse af idéer og forslag til 
afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland-Falster” 
(dateret marts 2021). Høringssvaret bygger på forslaget til linjeføring på 
høringstidspunktet.  
 
Som berørte myndighed ønsker Næstved Kommune at afgive et 
høringssvar. Dette fremgår nedenfor. 
 
Høringssvar til Idefasen 
Generelt 

Berørte lodsejere skal forud for myndighedsbehandling være orienterede 

om ansøgningerne. I modsat fald skal Næstved Kommune gennemføre 

partshøringer efter forvaltningsloven, før der træffes afgørelse. I det 

omfang Energinet ikke har hjemmel til at gennemføre projektet (fx ved 

ekspropriation eller erstatning), skal der også foreligge fuldmagt fra de 

aktuelle lodsejere. 

 

Midlertidige arbejdspladser bør indarbejdes i landsplandirektivet for 

projektet. 

 

Klima og energi 

Projektet er som udgangspunkt en naturgasledning. På sigt forventes der 

at blive etableret biogasanlæg. Næstved Kommune arbejder for at udbrede 

fjernvarme til opvarmning af private boliger i stedet for naturgas.  

Gasledningen skal tilsluttes det eksisterende gasnet ved 

kompressorstationen i Everdrup. Næstved Kommune anbefaler, at 

muligheden for at tilsluttet projektet til det eksisterende gasnet i 

Vordingborg undersøges nærmere. 

Sekretariat CPM 

 
Næstved Kommune 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

26-3-2021 

 

Sagsnr. 

01.01.01-P17-2-20 

 

 

 

Sagsbehandler 

Kasper Hjordt Pedersen 

+4555886044 
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Krydsning af veje 

Der skal søges gravetilladelse hos Næstved Kommune, når der krydses 

kommunale veje. I den forbindelse vil det blive vurderet, hvordan krydsning 

foretages mest hensigtsmæssigt. 

Krydsning af private veje skal aftales med lodsejer og krydsning af 

statsveje aftales med Vejdirektoratet. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Den skitserede linjeføring krydser 12 beskyttede diger efter museumsloven 

heraf 1 på kommunegrænsen. Næstved Kommune forventer, at diger vil 

kunne krydses ved underboring. I modsat fald kræves en række 

dispensationer. Hvis digerne på denne måde ikke berøres, kræver 

krydsningen ikke Næstved Kommunes dispensationer. Der bør forud for 

arbejdet tages kontakt til museet med henblik på afklaring af 

sandsynligheden for at påtræffe øvrige kulturhistoriske spor. 

 

Det bemærkes, at nogle justeringer af linjeføringen vil kunne nedbringe 

antallet af krydsninger: 

• På matr.nr. 6a Snesere By, Snesere krydses et beskyttet dige nær 

afslutningen af dette. Samtidig krydses et beskyttet §3-område 

(mose). Hvis linjeføringen kan lægges nærmere motorvejen på 

dette sted, undgås begge. Se i øvrigt afsnittet næste side om 

beskyttet natur. OBS på, at diget sandsynligvis reelt ligger 

nærmere skellet mod nord end det er registreret. 

• På den østlige del af matr.nr. 11d Snesere By, Snesere krydses to 

diger med kort afstand. Hvis linjeføringen kan lægges ca. 55 m 

østligere vil kun et enkelt dige skulle krydses. 

 

I forhold til markeringspæle, har Slots- og Kulturstyrelsen tidligere meldt 

ud, at der ikke kan forventes dispensation til at placere disse på digerne. 

 

Fortidsmindebeskyttelseslinje 

På matr.nr. 2k Hammer Tvede, Hammer ligger den foreslåede linjeføring 

indenfor en fortidsmindebeskyttelseslinje. Dette kræver en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 18. Der kan normalt ikke meddeles 

dispensation, hvis der er alternative muligheder for placering af anlæg. 

Hvis linjeføringen kan justeres ca. 65 m mod nordvest, undgås 

fortidsmindebeskyttelseslinjen. OBS på, at der ligger et beskyttet dige ca. 

125 m fra fortidsmindet i nordvestlig retning. Afstanden mellem 

fortidsmindebeskyttelseslinjen og det beskyttede dige er ca. 25 m. 

 

Landzonetilladelser 

Ifølge det digitale kortmateriale ønskes etableret en enkelt arbejdsplads 

beliggende Langdyssevej 4, 4750 Lundby. Denne vil kræve en 

landzonetilladelse fra Næstved Kommune. Alternativt kan arbejdspladser 

indarbejdes i landsplandirektivet og landsplandirektivet tillægges virkning 

som lokalplan. 
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Åbne vandløb 

Det nuværende linjeføringsforslag krydser ingen åbne vandløb i Næstved 

Kommune, og dermed heller ingen § 3 beskyttede vandløb. Hvis 

linjeføringen flyttes indenfor projektområdet på 200 m, så kan der blive tale 

om at krydse den øverste del af Hulebæk og den vestligste side af Snesere 

Sø. Både vandløb og sø er § 3 beskyttede.  

På baggrund af tidligere erfaringer med lignende projekter anbefaler 

Næstved Kommune, at hvis der skal krydses åbne vandløb i Næstved 

Kommune, skal det ske ved ramming/styret underboring og ikke 

gennemgravning. Ramming/styret underboring medfører, at hverken 

vandløbet eller dets brinker bliver berørt af krydsningen. 

 

Midlertidige broer 

Hvis der krydses åbne vandløb, vil der skulle ske etablering af midlertidige 

broer hen over vandløbene til transport af materiel i arbejdsbæltet. 

Midlertidige broer kan evt. håndteres i en vandsynsprotokol. Ellers skal der 

søges på forhånd og meddeles tilladelse til etablering af broer efter 

vandløbsloven. 

 

Rørlagte vandløb og dræn 

Linjeføringsforslaget krydser et privat rørlagt vandløb ved Langdyssevej, 

som hører til Snesere Å. Desuden vil rørledningen krydse flere dræn. 

Som med Baltic Pipe forventer Næstved Kommune, at der udarbejdes en 

vandsynsprotokol, hvor principper for krydsning af dræn beskrives og hvor 

det ligeså aftales, hvordan evt. krydsning af åbne vandløb skal ske. 

Protokollen udarbejdes i samarbejde med de berørte kommuner. 

Desuden anbefaler Næstved Kommune, at lodsejere og 

landbrugsorganisationer løbende holdes orienteret om, hvordan der 

krydses dræn, og hvordan de retableres. 

 

Lavbundsarealer 

Linjeføringsforslaget krydser et lavbundsareal nord for Snesere Sø og syd 

for Langdyssevej, der ifølge kommuneplanen kan genoprettes. I tilfælde af 

etablering af et vådområde forventer Næstved Kommune, at Energinet 

forpligter sig til at vurdere behovet for beskyttelse mod opdrift samt 

gravearbejde på rørledningens deklarationsareal. I det tilfælde at sikring 

vurderes nødvendigt, forventer Næstved Kommune, at Energinet forsyner 

rørledningen med betonryttere i et omfang, som afhænger af den konkrete 

vurdering. 

 

Beskyttet natur 

Det fremgår af idéoplægget (s. 24), at:  ”Projektet vil blive miljøoptimeret, 

så det om muligt undgås at påvirke beskyttet natur, og der indarbejdes 
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afværgeforanstaltninger, så påvirkninger af naturen minimeres. En måde at 

minimere en påvirkning på kan fx være at underbore i stedet for at grave 

igennem et sårbart område som rørledningen skal passere. Et sårbart 

område kan for eksempel være et beskyttet naturområde eller 

naturmæssigt værdifulde vandløb.” 

Der er ingen Natura 2000-områder i Næstved Kommune, der påvirkes af 

projektet. Men flere bilag IV-arter har forekomst indenfor området, hvor 

projektet skal gennemføres. Det drejer sig om hasselmus, markfirben og 

arterne: stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og forskellige 

arter af flagermus, som kan forekomme i hele kommunen. Hasselmus kan 

forekomme i området omkring kompressorstationen i Everdrup 

Af det nuværende forslag til linjeføring fremgår to områder, som er 

beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, der vil kunne blive berørt af 

projektet.  Det er dels en § 3-sø og dels et § 3-moseområde (se kort sidst i 

høringssvaret). Dette er under forudsætning af, at det kun er § 3-områder, 

der ligger i selve linjeføringsforslaget og arbejdsbæltet, som bliver berørt. 

Der er et projektområde på 200 meter på hver side af linjeføringen, så hvis 

linjeføringen kommer til at ligge anderledes indenfor projektområdet, kan 

andre § 3-beskyttede områder blive berørt. 

§ 3-søen er beliggende i forbindelse med et moseområde, og er besigtiget i 

forbindelse med projektets VVM-analyse, og beskrives som en lille drænet 

lavmose med tørveskær, der er dækket af rør og pil, og med næsten intet 

vand. Naturtilstanden er vurderet til moderat. Selve § 3-søen er besigtiget i 

2014 af kommunen, og beskrives som et vandhul beliggende i kanten af en 

bevoksning, som ligger ud mod en mark. Naturtilstanden blev vurderet til 

ringe. 

§ 3-mosen er også besigtiget i forbindelse med projektets VVM-analyse, og 

beskrives som en mosaik af naturtyperne mose, eng, vandhuller med 

pilekrat, og naturtilstanden er vurderet til god. 

På baggrund af ovenstående, anbefaler Næstved Kommune, at der skal 

ske styret underboring af de § 3-beskyttede naturområder.  
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Kort til afsnittet ’Beskyttet natur’ 
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Kære Miljøstyrelsen
 
Hermed fremsendes som aftalt Næstved Kommunes ENDELIGE høringssvar til idefasen for Grøn Gas Lolland-Falster.
Høringssvaret er politisk godkendt af Byrådet d. 27. april, jf. aftale med Sif Zimmermann (Cc).
 
I forhold til tidligere fremsendte foreløbige høringssvar fra administrationen, er følgende afsnit tilføjet høringssvaret:
”Etablering af ledning i henhold til gæsteprincippet
Næstved Kommune opfordrer til, at gasrørledningen placeres efter gæsteprincippets vilkår. Herved bevarer
arealejeren retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen skal flyttes.”
 
Mvh.
Kasper
 
 
Venlig hilsen

Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Plan og Miljø - Sekretariat

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Kasper Hjordt Pedersen
Specialkonsulent

Direkte:+45 5588 6044
Mobil: +45 2483 1710
E-mail: khjped@naestved.dk

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

 

Fra: Kasper Hjordt Pedersen 
Sendt: 29. marts 2021 15:25
Til: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk
Cc: Sif Zimmermann <sizi@mst.dk>
Emne: FORELØBIGT høringssvar fra Næstved Kommune (j.nr. 2020-15593) VS: Indkaldelse af ideer og forslag til
projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
 
Kære Miljøstyrelsen
 
Hermed fremsendes Næstved Kommunes FORELØBIGE høringssvar til idefasen for Grøn Gas Lolland-Falster.
Det ENDELIGE høringssvar fremsendes, når det er politisk behandlet af Byrådet d. 27. april, jf. aftale med Sif
Zimmermann (Cc).
 
Mvh.
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Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail,
bedes du venligst omgående underrette Kasper Hjordt Pedersen samt slette e-mailen.

 
 
 

Fra: Sif Zimmermann <sizi@mst.dk> 
Sendt: 8. marts 2021 10:49
Til: Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 'erst@erst.dk' <erst@erst.dk>; Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (info@tbst.dk <info@tbst.dk>; hoeringer@vd.dk; banedanmark@bane.dk; Mail (FST
<mail@fiskeristyrelsen.dk>; Storstrøm <sto@mst.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse (fes@mil.dk <fes@mil.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; EFKM - Energi-
, Forsynings- og Klimaministeriet <kefm@kefm.dk>; Kystdirektoratet (kdi <kdi@kyst.dk>; mail@lbst.dk;
mim@mim.dk; Hovedpostkasse <mst@mst.dk>; Fødevareministeriet – <fvm@fvm.dk>; Slots- og Kulturstyrelsen
<post@slks.dk>; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse <SFS@dma.dk>; trm@trm.dk; Museum Lolland Falster
<post@museumlollandfalster.dk>; museerne@museerne.dk; 'mail@dkfisk.dk' <mail@dkfisk.dk>; dn@dn.dk;
post@sportsfiskerforbundet.dk; Hovedforeningen Dansk Ornitologisk Forening (dof@dof.dk <dof@dof.dk>; Danpilot
- Lodseriet Danmark <account@danpilot.dk>; DANSK SEJLUNION <ds@sejlsport.dk>; DANSK SPORTSDYKKER
FORBUND <dsf@sportsdykning.dk>; Danske Rederier <info@danishshipping.dk>; info@orsted.dk; dce@au.dk;
aqua@aqua.dtu.dk; Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>; geus@geus.dk; info.dk@greenpeace.org; llh@levende-
hav.dk; noah@noah.dk; info@wwf.dk; Jens Kahr <jak@vkst.dk>; info@skovforeningen.dk; Dansk Energi
(de@danskenergi.dk <de@danskenergi.dk>; HOVEDSTADENS LOKALBANER A/S <post@lokaltog.dk>;
post@cyklistforbundet.dk; kontakt@natureenergy.dk; Center for Plan og Miljø (sikker funktionspostkasse)
<cpm@naestved.dk>; Kasper Hjordt Pedersen <khjped@naestved.dk>; Peter Søndergaard <psoen@naestved.dk>;
tekpost@vordingborg.dk; Guldborgsund Kommune (kontaktpersoner) <kommunen@guldborgsund.dk>; Lolland
Kommune, Rødby Trafikhavn (kontaktpersoner) <lolland@lolland.dk>; Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk>; Svend
Allan Pedersen <sap@guldborgsund.dk>; shlar@guldborgsund.dk; joeni@lolland.dk; Orenæs Gods
<orenaes@orenaes.dk>; Catarina Brændstrup Jensen <cbje@lolland.dk>; mail@ostdansk.dk; thbo@lokaltog.dk;
agricenter.danmark@nordicsugar.com; pde@vordingborg.dk
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Karin Anette Pedersen <XKAAP@energinet.dk>; Annette Klysner
<AnnKly@erst.dk>; Michael Herborn <MicHer@erst.dk>; Mikkel Okkels Birk Nielsen <mibin@kefm.dk>
Emne: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
 
Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra Everdrup på
Sjælland via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet
undergår en miljøvurdering.

http://www.naestved.dk/
mailto:khjped@naestved.dk
mailto:sizi@mst.dk
mailto:ENS@ENS.DK
mailto:erst@erst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:hoeringer@vd.dk
mailto:banedanmark@bane.dk
mailto:mail@fiskeristyrelsen.dk
mailto:sto@mst.dk
mailto:arbejdstilsynet@at.dk
mailto:em@em.dk
mailto:fmn@fmn.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:GST@gst.dk
mailto:kefm@kefm.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:mim@mim.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fvm@fvm.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:SFS@dma.dk
mailto:trm@trm.dk
mailto:post@museumlollandfalster.dk
mailto:museerne@museerne.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:account@danpilot.dk
mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:dsf@sportsdykning.dk
mailto:info@danishshipping.dk
mailto:info@orsted.dk
mailto:dce@au.dk
mailto:aqua@aqua.dtu.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:geus@geus.dk
mailto:info.dk@greenpeace.org
mailto:llh@levende-hav.dk
mailto:noah@noah.dk
mailto:info@wwf.dk
mailto:jak@vkst.dk
mailto:info@skovforeningen.dk
mailto:de@danskenergi.dk
mailto:de@danskenergi.dk
mailto:post@lokaltog.dk
mailto:post@cyklistforbundet.dk
mailto:kontakt@natureenergy.dk
mailto:cpm@naestved.dk
mailto:khjped@naestved.dk
mailto:psoen@naestved.dk
mailto:tekpost@vordingborg.dk
mailto:kommunen@guldborgsund.dk
mailto:lolland@lolland.dk
mailto:kako@vordingborg.dk
mailto:sap@guldborgsund.dk
mailto:shlar@guldborgsund.dk
mailto:joeni@lolland.dk
mailto:orenaes@orenaes.dk
mailto:cbje@lolland.dk
mailto:mail@ostdansk.dk
mailto:thbo@lokaltog.dk
mailto:agricenter.danmark@nordicsugar.com
mailto:pde@vordingborg.dk
mailto:ksc@ens.dk
mailto:XKAAP@energinet.dk
mailto:AnnKly@erst.dk
mailto:MicHer@erst.dk
mailto:mibin@kefm.dk
http://www.naestved.dk
mailto:khjped@naestved.dk
mailto:sizi@mst.dk
mailto:ENS@ENS.DK
mailto:erst@erst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:hoeringer@vd.dk
mailto:banedanmark@bane.dk
mailto:mail@fiskeristyrelsen.dk
mailto:sto@mst.dk
mailto:arbejdstilsynet@at.dk
mailto:em@em.dk
mailto:fmn@fmn.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:GST@gst.dk
mailto:kefm@kefm.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:mim@mim.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fvm@fvm.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:SFS@dma.dk
mailto:trm@trm.dk
mailto:post@museumlollandfalster.dk
mailto:museerne@museerne.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:account@danpilot.dk
mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:dsf@sportsdykning.dk
mailto:info@danishshipping.dk
mailto:info@orsted.dk
mailto:dce@au.dk
mailto:aqua@aqua.dtu.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:geus@geus.dk
mailto:info.dk@greenpeace.org
mailto:llh@levende-hav.dk
mailto:noah@noah.dk
mailto:info@wwf.dk
mailto:jak@vkst.dk
mailto:info@skovforeningen.dk
mailto:de@danskenergi.dk
mailto:de@danskenergi.dk
mailto:post@lokaltog.dk
mailto:post@cyklistforbundet.dk
mailto:kontakt@natureenergy.dk
mailto:cpm@naestved.dk
mailto:khjped@naestved.dk
mailto:psoen@naestved.dk
mailto:tekpost@vordingborg.dk
mailto:kommunen@guldborgsund.dk
mailto:lolland@lolland.dk
mailto:kako@vordingborg.dk
mailto:sap@guldborgsund.dk
mailto:shlar@guldborgsund.dk
mailto:joeni@lolland.dk
mailto:orenaes@orenaes.dk
mailto:cbje@lolland.dk
mailto:mail@ostdansk.dk
mailto:thbo@lokaltog.dk
mailto:agricenter.danmark@nordicsugar.com
mailto:pde@vordingborg.dk
mailto:ksc@ens.dk
mailto:XKAAP@energinet.dk
mailto:AnnKly@erst.dk
mailto:MicHer@erst.dk
mailto:mibin@kefm.dk


 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af
anlægget på land. Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse Storstrømmen og
Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge
miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det bemærkes,
at lovgrundlaget for den del af projektet der skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det
forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på
Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med
at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen er ved at blive gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan afgøre,
om der kan gives tilladelse til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan
medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-mail til
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens
hjemmesider om projektet: 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-
miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent| Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
 

mailto:Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk
https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster%20
https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-miljoekonsekvensrapport-groen%20
mailto:sizi@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik
mailto:Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk
https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster 
https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-miljoekonsekvensrapport-groen 
mailto:sizi@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik


 

 
Side 1 af 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Høringssvar til idefase for Grøn Gas Lolland-Falster 

 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km 

lang gasrørledning fra Everdrup på Sjælland via Nykøbing Falster til 

Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet 

undergår en miljøvurdering.  

 

På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, har Miljøstyrelsen (v. Sif 
Zimmermann) d. 8. marts 2021 udsendt en mail omhandlende 
”Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' 
(MST Id nr.: 2718770)”. I mailen redegøres overordnet for projektet, og 
der er samtidig vedhæftet dokumentet ”Indkaldelse af idéer og forslag til 
afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland-Falster” 
(dateret marts 2021). Høringssvaret bygger på forslaget til linjeføring på 
høringstidspunktet.  
 
Som berørte myndighed ønsker Næstved Kommune at afgive et 
høringssvar. Dette fremgår nedenfor. 
 
Høringssvar til Idefasen 
Generelt 

Berørte lodsejere skal forud for myndighedsbehandling være orienterede 

om ansøgningerne. I modsat fald skal Næstved Kommune gennemføre 

partshøringer efter forvaltningsloven, før der træffes afgørelse. I det 

omfang Energinet ikke har hjemmel til at gennemføre projektet (fx ved 

ekspropriation eller erstatning), skal der også foreligge fuldmagt fra de 

aktuelle lodsejere. 

 

Midlertidige arbejdspladser bør indarbejdes i landsplandirektivet for 

projektet. 

 

Etablering af ledning i henhold til gæsteprincippet  
Næstved Kommune opfordrer til, at gasrørledningen placeres efter 

gæsteprincippets vilkår. Herved bevarer arealejeren retten til at ændre 

anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen skal 

flyttes.  

 

Klima og energi 
Projektet er som udgangspunkt en naturgasledning. På sigt forventes der 

at blive etableret biogasanlæg. Næstved Kommune arbejder for at udbrede 

fjernvarme til opvarmning af private boliger i stedet for naturgas.  

Gasledningen skal tilsluttes det eksisterende gasnet ved 

kompressorstationen i Everdrup. Næstved Kommune anbefaler, at 

Sekretariat CPM 

 
Næstved Kommune 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

28-04-2021 

 

Sagsnr. 

01.01.01-P17-2-20 

 

 

 

Sagsbehandler 

Kasper Hjordt Pedersen 

khjped@naestved.dk  
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muligheden for at tilsluttet projektet til det eksisterende gasnet i 

Vordingborg undersøges nærmere. 

 

Krydsning af veje 

Der skal søges gravetilladelse hos Næstved Kommune, når der krydses 

kommunale veje. I den forbindelse vil det blive vurderet, hvordan krydsning 

foretages mest hensigtsmæssigt. 

Krydsning af private veje skal aftales med lodsejer og krydsning af 

statsveje aftales med Vejdirektoratet. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Den skitserede linjeføring krydser 12 beskyttede diger efter museumsloven 

heraf 1 på kommunegrænsen. Næstved Kommune forventer, at diger vil 

kunne krydses ved underboring. I modsat fald kræves en række 

dispensationer. Hvis digerne på denne måde ikke berøres, kræver 

krydsningen ikke Næstved Kommunes dispensationer. Der bør forud for 

arbejdet tages kontakt til museet med henblik på afklaring af 

sandsynligheden for at påtræffe øvrige kulturhistoriske spor. 

 

Det bemærkes, at nogle justeringer af linjeføringen vil kunne nedbringe 

antallet af krydsninger: 

• På matr.nr. 6a Snesere By, Snesere krydses et beskyttet dige nær 

afslutningen af dette. Samtidig krydses et beskyttet §3-område 

(mose). Hvis linjeføringen kan lægges nærmere motorvejen på 

dette sted, undgås begge. Se i øvrigt afsnittet næste side om 

beskyttet natur. OBS på, at diget sandsynligvis reelt ligger 

nærmere skellet mod nord end det er registreret. 

• På den østlige del af matr.nr. 11d Snesere By, Snesere krydses to 

diger med kort afstand. Hvis linjeføringen kan lægges ca. 55 m 

østligere vil kun et enkelt dige skulle krydses. 

 

I forhold til markeringspæle, har Slots- og Kulturstyrelsen tidligere meldt 

ud, at der ikke kan forventes dispensation til at placere disse på digerne. 

 

Fortidsmindebeskyttelseslinje 

På matr.nr. 2k Hammer Tvede, Hammer ligger den foreslåede linjeføring 

indenfor en fortidsmindebeskyttelseslinje. Dette kræver en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 18. Der kan normalt ikke meddeles 

dispensation, hvis der er alternative muligheder for placering af anlæg. 

Hvis linjeføringen kan justeres ca. 65 m mod nordvest, undgås 

fortidsmindebeskyttelseslinjen. OBS på, at der ligger et beskyttet dige ca. 

125 m fra fortidsmindet i nordvestlig retning. Afstanden mellem 

fortidsmindebeskyttelseslinjen og det beskyttede dige er ca. 25 m. 

 

Landzonetilladelser 

Ifølge det digitale kortmateriale ønskes etableret en enkelt arbejdsplads 

beliggende Langdyssevej 4, 4750 Lundby. Denne vil kræve en 

landzonetilladelse fra Næstved Kommune. Alternativt kan arbejdspladser 

indarbejdes i landsplandirektivet og landsplandirektivet tillægges virkning 

som lokalplan. 
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Åbne vandløb 

Det nuværende linjeføringsforslag krydser ingen åbne vandløb i Næstved 

Kommune, og dermed heller ingen § 3 beskyttede vandløb. Hvis 

linjeføringen flyttes indenfor projektområdet på 200 m, så kan der blive tale 

om at krydse den øverste del af Hulebæk og den vestligste side af Snesere 

Sø. Både vandløb og sø er § 3 beskyttede.  

På baggrund af tidligere erfaringer med lignende projekter anbefaler 

Næstved Kommune, at hvis der skal krydses åbne vandløb i Næstved 

Kommune, skal det ske ved ramming/styret underboring og ikke 

gennemgravning. Ramming/styret underboring medfører, at hverken 

vandløbet eller dets brinker bliver berørt af krydsningen. 

 

Midlertidige broer 

Hvis der krydses åbne vandløb, vil der skulle ske etablering af midlertidige 

broer hen over vandløbene til transport af materiel i arbejdsbæltet. 

Midlertidige broer kan evt. håndteres i en vandsynsprotokol. Ellers skal der 

søges på forhånd og meddeles tilladelse til etablering af broer efter 

vandløbsloven. 

 

Rørlagte vandløb og dræn 

Linjeføringsforslaget krydser et privat rørlagt vandløb ved Langdyssevej, 

som hører til Snesere Å. Desuden vil rørledningen krydse flere dræn. 

Som med Baltic Pipe forventer Næstved Kommune, at der udarbejdes en 

vandsynsprotokol, hvor principper for krydsning af dræn beskrives og hvor 

det ligeså aftales, hvordan evt. krydsning af åbne vandløb skal ske. 

Protokollen udarbejdes i samarbejde med de berørte kommuner. 

Desuden anbefaler Næstved Kommune, at lodsejere og 

landbrugsorganisationer løbende holdes orienteret om, hvordan der 

krydses dræn, og hvordan de retableres. 

 

Lavbundsarealer 

Linjeføringsforslaget krydser et lavbundsareal nord for Snesere Sø og syd 

for Langdyssevej, der ifølge kommuneplanen kan genoprettes. I tilfælde af 

etablering af et vådområde forventer Næstved Kommune, at Energinet 

forpligter sig til at vurdere behovet for beskyttelse mod opdrift samt 

gravearbejde på rørledningens deklarationsareal. I det tilfælde at sikring 

vurderes nødvendigt, forventer Næstved Kommune, at Energinet forsyner 

rørledningen med betonryttere i et omfang, som afhænger af den konkrete 

vurdering. 

 

Beskyttet natur 

Det fremgår af idéoplægget (s. 24), at:  ”Projektet vil blive miljøoptimeret, 

så det om muligt undgås at påvirke beskyttet natur, og der indarbejdes 

afværgeforanstaltninger, så påvirkninger af naturen minimeres. En måde at 

minimere en påvirkning på kan fx være at underbore i stedet for at grave 
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igennem et sårbart område som rørledningen skal passere. Et sårbart 

område kan for eksempel være et beskyttet naturområde eller 

naturmæssigt værdifulde vandløb.” 

Der er ingen Natura 2000-områder i Næstved Kommune, der påvirkes af 

projektet. Men flere bilag IV-arter har forekomst indenfor området, hvor 

projektet skal gennemføres. Det drejer sig om hasselmus, markfirben og 

arterne: stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og forskellige 

arter af flagermus, som kan forekomme i hele kommunen. Hasselmus kan 

forekomme i området omkring kompressorstationen i Everdrup 

Af det nuværende forslag til linjeføring fremgår to områder, som er 

beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, der vil kunne blive berørt af 

projektet.  Det er dels en § 3-sø og dels et § 3-moseområde (se kort sidst i 

høringssvaret). Dette er under forudsætning af, at det kun er § 3-områder, 

der ligger i selve linjeføringsforslaget og arbejdsbæltet, som bliver berørt. 

Der er et projektområde på 200 meter på hver side af linjeføringen, så hvis 

linjeføringen kommer til at ligge anderledes indenfor projektområdet, kan 

andre § 3-beskyttede områder blive berørt. 

§ 3-søen er beliggende i forbindelse med et moseområde, og er besigtiget i 

forbindelse med projektets VVM-analyse, og beskrives som en lille drænet 

lavmose med tørveskær, der er dækket af rør og pil, og med næsten intet 

vand. Naturtilstanden er vurderet til moderat. Selve § 3-søen er besigtiget i 

2014 af kommunen, og beskrives som et vandhul beliggende i kanten af en 

bevoksning, som ligger ud mod en mark. Naturtilstanden blev vurderet til 

ringe. 

§ 3-mosen er også besigtiget i forbindelse med projektets VVM-analyse, og 

beskrives som en mosaik af naturtyperne mose, eng, vandhuller med 

pilekrat, og naturtilstanden er vurderet til god. 

På baggrund af ovenstående, anbefaler Næstved Kommune, at der skal 

ske styret underboring af de § 3-beskyttede naturområder.  
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Kort til afsnittet ’Beskyttet natur’ 
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Indledning: 
Denne indsigelse er kommet i samarbejde mellem de lokale landmænd omkring Toreby L. Vi har 

lavet en fælles indsigelse på rørledningen over Lolland, og mener, den skal flyttes til et af de 

alternativer, som er beskrevet nedenstående. 

 

To alternativer til det planlagte: 
Vi landmænd, kan ikke se, den planlagte rørføring fra Nagelsti Lolland til Maribo, er den optimale. 

Derfor har vi givet 2 alternativer med underliggende forslag til, hvor rørføringen kan være. 

Vi mener, at gasledningen påvirker vores muligheder for udvidelser og udvikling på vores 

bedrifter, så derfor mener vi, at den planlagte rørledning skal følge den nuværende infrastruktur 

såsom veje, jernbaneliner og/eller motorveje. 

Vi har som udgangspunkt tænkt, at rørføringen ikke skal være længere end en planlagte ledning, 

og derfor har vi langt vægt på længden. 

Vi har målt rørføringen via www.arealinfo.dk, da vi ikke har andre muligheder til rådighed. 

 Km (arealinfo) Stikledning til 
Nykøbing 

I alt  

Planlagt ledning 76,27 km 0 76,27 km 

Alternativ 1 75,28 km 0 75,28 km  

Alternativ 2a 59,49 km 17,21 km 76,70 km 

Alternativ 2b 59,49 km 14,95 km 74,44 km 

Alternativ 2c 59,49 km 13,87 km 73,36 km 

Alternativ 3 76,27 km 0 76,27 km 

 

  

http://www.arealinfo.dk/


Alternativ 1: 

 

Figure 1 – Alternativ 1 

Vi foreslår, at når den planlagte rørføring kommer i land ved Nagelsti, skal den i stedet for at gå 

syd om Toreby L, drejes nord om. Den skal følge ”Sakskøbingvej” fra Øster Toreby varmeværk, og 

hele vejen til Sakskøbing. Herefter følge motorvej ”Sydmotorvej 9” på den sydlige side til Maribo. 

Der vil den støde til, på den nuværende planlagte rørføring ved punkt (54.792165, 11.552549)1. 

Dette alternativ er ikke en længere vej en den planlagte rørføring, og vil ikke økonomisk blive 

dyrere. 

Hvis rørledningen følger den sydlige side af Sakskøbingvej, vil vi forestå, at man fører ledningen 

tæt på skov nær moserne ved Rasted moser. 

Hvis ikke denne linje bliver godkendt, kan man også følge Sakskøbingvej på den nordlige side. Men 

der vil man vil der være større udfordringer ved rørføringen.   
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Alternativ 2a: 

 

Figure 2 - Alternativ 2 

Med denne rørføring, vil ledningen følge motorvej ”Sydmotorvej 9” hele vejen fra 

kompressorstation Nørre Alslev til punkt (54.792165, 11.552549)2 ved Maribo. Den skal følge på 

sydsiden, og derved komme i kontakt med færre huse og mennesker.  

Rørføringen vil pacere guldborgsund ved siden af ”Guldborgsund Tunnellen” på den sydlig side. 

Dette vil blive en større stækning end Nagelsti placeringen. Vi kender ikke økonomi eller 

konsekvenser ved dette, men dette kan uddybes senere i miljøkonsekvensrapporten.  

 

Figure 3 - Guldborgsund Tunnel 

Det største ved dette alternativ er, at der skal føres en stikledning ned til Nykøbing Falster fra 

kompressor station Nørre Alslev og til rundkørslen ved ”Gedser Landevej”.  

Selve rørledningen plus stikledningen med alternativ 2a, vil blive ca 4-500 m længere end planlagt. 

En mindre forøgelse som nok ikke vil forøge omkostningerne. 

Igen vil denne rørføring ved siden at motorvej give mere mening, end at den planlagte ledning skal 

ind gennem landskabet på Lolland. Den vil ikke bryde marker og skabe problemer, mere end hvad 
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større veje har gjort. Og stikledning vil for det meste følge de større veje til rundkørslen ved 

Gedser Landevej. 

 

Figure 4 - Rundkørsel "Gedser Landevej" 

Vi ved ikke hvordan ledningen til selve Nordic Sugar vil går, så derfor er plaseringen af 

stikledningen meget usikker. 

  



Alternativ 2b: 
Ved dette alternativ regner vi stadig med, at rørledningen føres på den sydlige side af 

”Sydmotorvejen”, men med en anderledes stikledning. Se Figure 2 - Alternativ 2 

Stikledningen skal føres fra Sakskøbing til Øster Toreby og igennem Nagelsti over Guldborgsund til 

Nordic Sugar. Se Figure 5 - Stikledning Sakskøbing-Nykøbing F 

 

Figure 5 - Stikledning Sakskøbing-Nykøbing F 

Med denne løsning, bliver rørføringen ikke længere end den planlagte ledning. Den største 

ubekendte for dette forslag er, at man skal igennem ”Engmosen” ved Nagelsti og over 

Guldborgsund en gang til. 

Men med dette forslag bliver rørledningen kortere end den planlagte, og økonomisk vil der være 

penge til rørføring over Guldborgsund to gange. 

 

  



Alternativ 2c: 
Med dette alternativ regner vi stadig med, at rørledningen føres på den sydlige side af 

”Sydmotorvejen”, men med en anderledes stikledning. Se Figure 2 - Alternativ 2 

 

Figure 6 - Rørledning mellem Majbølle og Nykøbing F 

Rørføringen skal følge ”Guldborgvej” fra Majbølle-afkørslen gennem skoven til Hamborg skoven 

ved Sundby. Vores forslag er, at ledningen skal syd om skoven ”Indelukket”, gennem Øster Toreby, 

og følge syd om togbanen i Nagelsti med endestation ved ”Engmose” til Nordic Sugar. 

Denne løsning er den korteste af vores forslag, og derved også en stor økonomisk besparelse i 

stedet for den planlagte rørføring. 

  



Alternativ 3: 
Alternativ 3 er en strækning, der skal så tæt på flinttinge å og følge den til Sakskøbing. 

Ved at følge åen, vil rørledningen ikke skære sig igennem marker og landskabet. Den vil genere 

midt muligt og ikke være til gene for udvikling på diverse bedrifter og ødelægge værdien på 

almindelige huse. 

 

Figure 7 - Rørledning langs moser 

Vi ved godt, at der kan være nogle udfordringer med nedgravningen, men generne for 

landmændene vil være mindre. 

Når man ikke kan følge Flintinge Å længere, skal den følge på nordsiden af Toreby mose, Flintinge 

Byskov, Rasted Mose, Holmeskov Dyrehave og følge sydside af motorvejen til maribo. 

Denne strækning er ikke kortere eller længere en den planlagte rørledning.   



Afslutning: 
Vi håber på, I vil tage disse alternativer seriøst, og komme med en konsekvensrapport at dem. 

Vi ser frem til en konstruktiv dialog mellem jer og os Landmænd. 

Senere håber vi på, at vi kan komme med input til: 

- Tidspunkt i kører på markerne (gravearbejde i den våde periode skader marker) 

- Konsekvenser af den planlagte aktivitet på marken (goldperiode efter aktivitet) 

- Hvilke materialer i bruge omkring gasledningen (sumpdannelse omkring rør) 

- Til og frakørsel af materialer (planlægning af disse, så det harmonerer med vores transport) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 



 

Krenkerup Godskontor 
Krenkerupvej 33 / 4990 Sakskøbing / Danmark / +45 54 70 54 85 / prg@krenkerup.dk 

 

      
Krenkerup Gods den 31-03-2021 

Til rette vedkommende: 
Vedr.:  Høringsvar omkring tiltænkt  

placering af Biogas ledning på Lolland. 
j.nr. 2020-15593 

 
I henhold til det fremsendte kortmateriale omkring den tiltænkte placering af gasledning til 
Nakskov sukkerfabrik har Krenkerup Gods følgende kommentarer: 
 
Krenkerup Gods kan allerede nu fastslå at ledningsejer, skal se sig om efter en alternativ 
placering på de vedhæftede strækninger ( Bilag 1 – 6 ) da Krenkerup Gods IKKE vil 
fravige gæsteprincippet.  
 
De 5.793,8 m. skal omlægges, hvis ledningsejer ønsker at fravige 
gæsteprincippet. Eventuelt til den fremsendte alternative placering langs med Nykøbingvej 
som er indgivet som høringssvar fra en samlet gruppe lodsejere ( herunder Krenkerup 
Gods )  ( Bilag 7 ), hvor Godset vil se langt mere positivt på, at der ønskes en fravigelse 
fra gæsteprincippet.  
 
Dog stadig under forudsætning af at gasledningen lægges i en realistisk dybde i forhold til 
fremtidig afvanding og dræn, jf. nedenstående.  
  
Det samlede areal på 231.752 M2 kan ikke få en fuld tilstædeværelsesret på Krenkerup. 
Det drejer sig om 23.17 hektar ! landbrugsjord, hvor man ønsker at Godset skal fravige 
gæsteprincippet.  
  
Det er på ingen måde i almenvældets fuldstændige og endegyldige interesse at der 
kommer biogas forsyning til 2 sukkerfabrikker på Lolland og Falster der BEGGE går en 
uvis fremtid i møde, uanset hvilken form for energi de bruger til at drifte deres virksomhed.  
  
Hvis Energinet ønsker at placere en biogas ledning på Lolland på de vedhæftede 
strækninger der vedrører Krenkerup Gods vil det ikke være muligt at få en aftale igennem 
uden at det gøres inden for gæsteprincippet. 
  
Krenkerup Gods er bekendt med at det udlagte tracé er 400 meter bredt på kortmaterialet 
og ”kun” 40 meter + ved den endelige etablering, og derfor er der visse områder hvor 
ledningen sagtens kan ligge inden for det skitserede tracé uden at komme ind på 
Krenkerup Gods ejendom.  
  
 
 
 
 
 

-- AKT 2858905 -- BILAG 3 -- [ Høringsvar til Ledningsejer  miljøstyrelsen vedr. biogasledning Krenkerup Gods den … --



 

Krenkerup Godskontor 
Krenkerupvej 33 / 4990 Sakskøbing / Danmark / +45 54 70 54 85 / prg@krenkerup.dk 

 

For god ordens skyld kan almindelig landbrugsjord ikke drænes 
tilfredsstillende  på arealer hvor der ligger et 12” rør i 1 meters dybde. Som ledningsejer 
helt sikkert er bekendt, er der ikke meget naturligt fald i terrænet på Lolland og derfor er 
det vigtigt at have noget dybde at arbejde med over de længere strækninger for at få det 
rigtige fald på drænrørene.  
  
Placeringen af en biogas ledning til 800 mio Dkk syntes voldsom, når den eneste 
grundlæggende forklaring er at sukkerfabrikkerne har brug for ledningen.  
 
Som tidligere nævnt, syntes det ikke at danne grundlag for en retmæssig ekspropriation af 
råderetten over privat ejendom, da der ikke foreligger et bindende svar fra Nordsucker om 
en fortsat drift af fabrikkerne i Danmark fremover.  
 
Produktionen af sukker i Danmark er IKKE en langtidsholdbar strategi for Nordsucker, da 
virksomheden kan producere samme mængder sukker, med mindre omkostninger på 
hjemmemarkedet. Prisen på sukker viser også at afgrøden langt fra har samme betydning 
for lokale landmænd som tidligere, og dyrkningsmetoderne bliver mere og mere 
besværlige i takt med at muligheden for brug af planteværn bliver mindre og mindre.  
 
Det fremgår af det tilsendte materiale at biogas ledningen bliver en realitet uanset hvad, 
hvilket jo er trist i sig selv. Nu skal vi som private lodsejere så se på mans man planlægger 
etablering af et tracé der i høj grad ligger utroligt uhensigtsmæssigt i forhold til 
landbrugsdriften og dræningen på arealerne.  
 
Krenkerup Gods står for innovation, nytænkning og teknologi i alt hvad vi foretager os på 
virksomheden. Det er derfor svært at forstå bevægegrunden for etableringen af en 
biogasledning som syntes ønskes på et så spinkelt grundlag, at der næppe kan være tale 
om en langsigtet plan for hvad der skal ske med landsdelen fremadrettet.  
 
Vi står meget gerne til rådighed omkring ovenstående og er interesseret i at være 
dialogsøgende omkring en alternativ placering af det ønskede tracé, til mindst gene for 
alle. 
 
For Krenkerup Gods 
 
 
P. Reventlow-Grinling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

Krenkerup Godskontor 
Krenkerupvej 33 / 4990 Sakskøbing / Danmark / +45 54 70 54 85 / prg@krenkerup.dk 
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Forslag til Miljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland-Falster se vedhæftet dokument.
 
 
Hilsen
 
Bent Møller
Nystedvej 43
4891 Toreby L
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Gasledning Lolland-Falster  

Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020-15593  

 

Ideer og forslag til projekter Grøn Gas Lolland Falster 

Vores generelle mening af dette projekt er, at det er rigtig dårligt for både mennesker, natur og miljø. Gas 

er ikke miljøvenlig energi. NaturGas er stadig et fossil brændstof, som skal udfases. 

Der til kommer, at nedgravning af en gasledning på 115 km tværs over Lolland Falster vil få kæmpe 

indvirkning på de mennesker, dyr og natur, der vil komme til at bo/være tæt på ledningen, men store 

indskrænkninger af ejendomsretten tillige.  

Derudover ser vi med bekymring for menneskers sundhed ved at leve så tæt på en gasledning og ser frem 

til at se Miljøkonsekvensrapportens konklusion på dette spørgsmål.  

 

Kommentar til det projekt, der er fremlagt. 

Vi kan ikke forstå, at man vælger at udpege en anden linjeføring, end den der er politisk vedtaget i 1981 ved 

cirkulære om reservation af arealer til at hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark. 

Man kan fra denne linjeføring lave stikledning ned til Sukkerfabrikken i Nykøbing F, samt viderefører 

ledningen fra Maribo til Nakskov. 

Alternativ kan man vælge at gasledningen skal følge motorvejsnettet eller jernbanestrækningen, hvor der i 

forvejen er anlægsarbejde i gang til Farmerbælt projektet. Dette for at genere mindst muligt for beboere og 

lodsejere på Lolland og Falster.  

 

Konkret betydning for os  

Vi bor på det østlige Lolland og som der ser ud i projektet, vil vi få gasledningen tvær over vores marker. 

Med stor gene i anlægsfasen samt efterfølgende strukturskade. Der vil gå mange år, hvor det vil få stor 

økonomisk konsekvens for lodsejere. 

Hvis denne høring ikke giver anledning til at droppe projektet eller som minimum flytte hovedlinjeføringen 

vil vi forslå, at man ser på en linjeføring som følger Flintinge Å, hvor som mange som muligt her på 

Østlolland ikke får ødelagt deres agerjord.  

 

Planlagt ledning:  

-- AKT 2858907 -- BILAG 2 -- [ gasledning ] --



 

 

Alternativ linjeføring 

1) Følg jernbane. Nord for den projekteret linjeføring. 

 

2) Følg Flintinge Å. Syd for den projekteret linjeføring. 

 

 



Vi håber at de foreslået alternativer løsninger vil blive taget alvorligt og undersøgt grundigt i 

miljøkonsekvensrapporten.  

 

Bent Møller 

Nystedvej 43 

4891 Toreby L 
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SØLLESTEDGAARD GODS
Lollands muld, skov og grøn energi
 
Ulrik Theophil Jørgensen
+45 2396 6000    utj@sollestedgaard.dk  
 
Søllestedgårdvej 4
4920 Søllested
CVR-nr. 14 57 53 32
 

-- AKT 2858908 -- BILAG 1 -- [ Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 21 - Ulrik Theophil Jørgensen ] --

mailto:utj@sollestedgaard.dk
mailto:utj@sollestedgaard.dk


Følg el-tråde:
Vores første prioritet RØD linje:
Rød) Går under det planlagte biogasanlæg og udenom os tre landmænd.

Vores anden prioritet ORANGE linje:
Orange) Gør langs en linje som allerede nu giver begrænsninger.

-- AKT 2858908 -- BILAG 2 -- [ gasledning_udkast ] --



Følg nordlige el-tråd:
Nord om Abed by og lige op til det område hvor der ligger forslag om Biogas 
anlæg. Det betyder mindre grave arbejde fra biogasanlægget.



Begge el-ledninger rammer nemt slutstationen på kortet 
og væsentligt nemmer sukkerfabrikken.



Følg sydlige el-tråd:
Væk fra beboelsen, ny placering af VE område.
Kun en begrænsende linje på ejendommen.
Se skitse fra Martin



Følg sydlige el-tråde:
Væk fra Søllestedgaard, således at eventuelle udvidelse kan ske omkring 
gården. 
Dette giver også kun én begrænsende linje på ejendommen. 

Tæt på Søllestedgaard avlsbygninger:
Det lille kortudsnit til højre viser hvor tæt på Søllestedgaards avlsbygninger 
linjen er planlagt. Der er udarbejdet en lokalplan som giver Søllestedgaard
mulighed for at udvide sine bygninger i den retning hvor linjen er planlagt. I dag 
dyrker vi køkkenhave lige hvor der er planlagt opgravning. Det vil have store 
økonomiske konsekvenser, da vi har en omsætning på 2 mio. på dette areal.



-- AKT 2858908 -- BILAG 3 -- [ Gdr. Martin Jensen- Gasledning marts 2021 ] --







Ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 
J.nr. 2020-15593, ref. SIZI 
 
Kære Sif Zimmermann, 
 
Vi er en gruppe lodsejere som alle vil blive berørt af den planlagte gasledning. Vi har valgt at sende dette 
samlede skriv, men vi stiller gerne op til et møde for at drøfte mulige løsninger med en beslutningstager. 
 
Følgende lodsejere som er med i dette skriv er: 
Dan Larsen, Troelsebyvej 47, 4920 Søllested, dorisogdan@mail.tele.dk , 40951841 
Lars Fausing, Abedvej 32, 4920 Søllested, magleboge@gmail.com , 40931150 
Martin Jensen, Tjennemarkevej 58, 4952 Stokkemarke, anneogmartin@gmail.com , 40711301 
Ulrik Jørgensen, Søllestedgårdvej 4, 4920 Søllested, utj@sollestedgaard.dk , 23966000 
 
Herunder vores forslag/krav/ønsker: 

1) Følg el-ledningerne: 
a. Vi ønsker at gasledningen bliver placeret langt de eksisterende el-ledninger. Disse el-

ledninger går igennem landskabet og har allerede dannet en ”vej”. Der må ikke bebygges 
langs disse ledninger, hvorfor vi allerede har en begrænsende linje igennem vores 
ejendomme. Ved at placerer gasledningen langs el-ledningerne, vil vi have én begrænsende 
linje på vores ejendomme og ikke to som nu er planlagt.  

b. Vi ønsker at den nordlige el-tråd benyttes, hvorved vores ejendomme helt undgår 
gasledningen og det vil give god mening, da den går lige til det planlagte biogasanlæg ved 
Abed. Se vedhæftede kort side 1, 2 og 3. 

c. Den sydlige el-ledning, vil betyde at vi kan nøjes med én begrænsende linje på vores 
ejendomme. Se kort side 4+5. VE- anlægget som er planlagt ved tjennemarkevej, skal flyttes 
til at ligge langs skoven. Se skitse fra Martin Jensen. 

2) Dræninger 
a. Som bekendt er der meget fladt på Lolland, hvorfor det er særligt vigtigt at vores dræninger 

er velfungerende. Derfor er det et krav at når der graves på vores ejendommen, at en 
drænekspert er til stede og godkender dræningerne. Vi peger på Kent Morell. 

b. Vi er blevet oplyst at gasledningen kun skal ligge i 1 meters dybe, kan det blive et problem 
med tungemaskiner mv. Dette er også bekymrende mht. dræningerne. 

3) Byggefelt 
a. Martin Jensen har mulighed for at udvide sin svinebesætning – se bilag. Det harmonerer 

ikke med en gasledning så tæt på de eksisterende bygninger.  
b. Ulrik har på Søllestedgaard mulighed for at udvide sine avlsbygninger i den retning hvor 

gasledninger er planlagt. Se lokalplan vedr. sukker. 
4) Ønske til nedlæggelse af el-ledninger 

a. Det er vores alles ønske at når gasledningen nedgraves ved siden af el-ledningerne, at disse 
ledninger bliver lagt i jorden i samme arbejdsgang. Det vil pynte på området og forbedre 
effektiviteten for vores landbrug, da vi på den måde vil undgå at skulle kører udenom 
masterne. Dette vil også give en besparelse i arbejdet med at ilægge disse kabler. Cerius 
burde være interesseret i at få dette gjort samtidigt. 

Bilag: 
 
Skitse over Martin Jensens ejendom med kommentarer 
Kort over nye gasledningsplaceringer. En langs den nordlige el-ledning og en langs den sydlige.  
 
Mvh 
 
Dan Larsen, Lars Fausing, Martin Jensen og Ulrik Jørgensen 

-- AKT 2858908 -- BILAG 4 -- [ Ideer og forslag til projektet ] --
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Fra: Torben Frederiksen <torben.s.frederiksen@gmail.com> 
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Emne: Gasledning.
 
Da vi har jorden matrikkel 5a ,4l , 1e ,2a m.fl, fra kristiansmindegaardene til  grønsundsvej og ville være
meget kede af hvis i vil den nuværende linie , da vi har kontrakt på at få en frøafgrøde i de år der skal graves ,
og derefter skal der jo gå et par år for at få den ren og jævn igen.
så hvis det er muligt at flytte gas ledningen om på den anden side af omfartsvejen ville det være lykken , det er
også vores jorde, men det ville falde bedre ind i vores sædskifte så vi håber at den kan flyttes.
Med venlig hilsen
Ida og torben Frederiksen
systoftevej 11 4800 Nykøbing falster
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
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Fra: Henrik Teddy <henrik.teddy@privat.dk> 
Sendt: 3. april 2021 09:46
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Henvendelse vedr. j.nr. 2020-15593 - Henrik Teddy Pedersen, Hasseløvej 90, 4800
 
Til Miljøstyrelsen
 
Hermed indsigelse på gasledningen vedrørende Hasselø Plantage.
 
Mvh. Henrik Teddy Pedersen
Hasseløvej 90
4800 Nykøbing Falster
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
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Fra: Henning Herlin Damgaard Nielsen <hhdn@mail.dk> 
Sendt: 3. april 2021 14:29
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: lmi@vd.dk
Emne: Henvendelse vedr. j.nr. 2020-15593 - Henning Herlin Damgaard Nielsen, Pandebjergvej 77, 4800 Nykøbing F.
 
Til Miljøministeriet / Energinet.dk
 
Vedlagt kommentarer/ indsigelser til ny naturgasledning
til sukkerfabrikkerne på Falster og Lolland.
 
Venlig Hilsen
Henning Herlin Damgaard Nielsen
Mail: hhdn@mail.dk
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              Nyk.F., 2021-04-03, hhdn. 

Til  Miljøministeriet / Energinet.dk 

Kommentarer / indsigelser  til ny naturgasledning fra Nr. Alslev til Nykøbing F. 

E 55- Europavejen fra Sverige via Falster/Gedser til Grækenland. 

I øjeblikket behandles i Vejdirektoratet et vejprojekt for opgradering af den eksisterende hovedvej 

mellem Sydmotorvejen ved Højmølle og Nykøbing F.  Et vejprojekt som mange borgere på Falster 

er meget utilfredse med, fordi det går ud over mange lodsejere ved vejen, og at det ikke løser de 

meget store trafikproblemer på vejen.  Derfor arbejder mange borgere på at få en ny vej til 

afløsning af den gamle vej. 

Vedlagt en vejkorridorskitse for en ny motorvej fra Sydmotorvejen ved Højmølle til midt på den 

øverste del af  Nykøbing omfartsvej.  På en kort strækning, cirka 2-3 km,  midt på vejkorridoren, er 

der interessesammenfald med gaskorridoren.  Det behøver dog ikke at give problemer,  blot der 

sker en koordinering.   

Hvis gasledningen placeres lige vest for men tæt på Ovstrup Skov og hvis gasledningen placeres 

vest for Øverup men tæt på byen er der ikke nogle problemer med vejkorridoren, idet 

vejkorridoren  kan flyttes lidt mod vest,  hvis det er nødvendigt. 

Ved skæring med Stubbekøbingvej mellem Systofte Skovby og Systofte ser det ud til at 

gaskorridoren ligger øst for Fayevejen, så der er ikke nogle problemer til Vejkorridoren. 

Vejkorridoren er placeret vest for Fayevejen i den gamle planlagte vejkorridor, der er medtaget i 

mange tidligere Regionplaner for Storstrøms Amt.    

Vejdirektoratet er løbende blevet orienteret om vore vejplaner og er opmærksom på 

koordineringsopgaven. 

 

Venlig hilsen på vegne af flere borgere i området. 

Henning Herlin Damgaard Nielsen 

Tidligere trafik- og vejplanlægger  i  

Storstrøms Amt, Vejkontoret. 

Mail: hhdn@mail.dk 

Mobilnr.  20 68 24 77 
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 25 - Michael Thalund
Sendt: 06-04-2021 09:44
Bilag: 20210404_135359_resized.jpg;

 
 

Fra: Michael Thalund <mia@vkst.dk> 
Sendt: 4. april 2021 14:16
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: j.nr. 2020-15593 michael thalund hallerupvej 25 nykøbing f.
 
 
jeg fremsender hermed ændringsforslag til linieføring af grøn gas lolland falster. der hvor gasledningen skal
krydse gedser landevej (se vedhæftet billed)
 
forslaget sker for at minske gaslednings nærhed til private beboelsesejendomme på hallerupvej
 
på det vedhæftet billede ses nuværende forslag samt en blå streg hvor gasledningen forbliv på østsiden af
gedser landevej indtil den er kommet syd om hallerupvej. gasledningen vil på denne måde kunne nedgraves
med større afstand til privat beboelse på både hallerupvej og ejendomme langs gedser landevej.
 
jeg håber at ovenstående kan komme i betragtning i den fremtidig linieføring af gasledningen. jeg kan
kontaktes for yderligere oplysninger.
 
med venlig hilsen
 
michael thalund
hallerupvej 25
4800 nykøbing f
mobil 60773173
 
 
Sendt fra min Galaxy
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
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Fra: Poul Friis-Thorsen <pft@christians-minde.dk> 
Sendt: 4. april 2021 16:47
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: VS: gasledning Lolland-Falster j.nr.2020-15593
 
 
 

Fra: Poul Friis-Thorsen [mailto:pft@christians-minde.dk] 
Sendt: 4. april 2021 16:44
Til: 'Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk.'
Emne: gasledning Lolland-Falster j.nr.2020-15593
 
Vedhæftet fil ang. Gasledning over Lolland-Falster j.nr.2020-15593
 
Med venlig hilsen
Poul Friis-Thorsen
20226467
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Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 3 

5000 Odense C.       04.04.2021 

j.nr.2020-15593. 

 

 

 

 

 

 Som tidligere lodsejer og nuværende nabo til eventuel gasledning 

nedover Falster, rundt om Nykøbing og videre over Guldborgsund til Nakskov, 

har jeg 2 andre linieføringer og et 3. uden at ledningen skal i jorden. 

 

For at ikke at genere 240 lodsejere og bekoste en masse kr. vil det rigtige være at føre 

ledningen af vandvejen. Da man skal krydse Storstrømmen alligevel, føres den videre 

nordvest om Falster og videre ned gennem Guldborgsund til Sukkerfabrikken. 

Endvidere kan ledningen også føres til Nakskov af vandvejen ved at lægge den nordvest 

om Lolland og videre ned til Nakskov. Dette vil så afgjort være den bedste løsning og 

genere mindst mulig. 

Den næste løsning kan være at føre ledningen fra Nr. Alslev langs motorvejen til 

Guldborgsund og videre derfra til Nykøbing. 

Den 3. løsning uden ledning i jorden vil være at bygge et tankanlæg i Nykøbing, og 

transportere gassen ad søvejen eller tankbiler.   

Jeg vil meget gerne senere uddybe mine ideer og forslag hvis det ønskes. 

 

 

 

 

   Med venlig hilsen 

 

 

   Poul Friis-Thorsen   
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Titel: Grøn Gas Lolland Falster - Høringssvar nr. 27 - Søren Nymann
Sendt: 06-04-2021 09:47
Bilag: Ideoplæg Gasledning til grøn gas Lolland-Falster marts2020 - Final - 080321.pdf;

 
 

Fra: Gjeddesdal Gods <post@gjeddesdal.dk> 
Sendt: 4. april 2021 17:26
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Søren Nymann- Gjeddesdal <sn@gjeddesdal.dk>; pasmergaard@city.dk
Emne: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 - 15593
 
Til:
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 3
5000 Odense C
 
Vedr. forslag til efterretning vedr. linjeføring af Grøn Gas Lolland, Udby Landsby
 
Med henvisning til vedhæftet Miljøkonsekvensrapport, fremsendes hermed forslag vedr. hensyntagen til min ejendom,
beliggende Pasmergårdsvej 25. 4750 Lundby matr. Nr. 1 F. mfl. Udby.
 
If. med planlægning af linjeføring igennem ovenstående matrikel og ejendom, skal jeg hermed henlede
opmærksomheden på, at jeg på ejendommen ønsker etablering af en bygning vest for det eksisterende bygningssæt
(p.t. bestående af 2 landbrugshaller).  Der er søgt om tilladelse hertil hos Vordingborg Kommune.  Pasmergårdens
beliggende i umiddelbart nærhed af Udby Kirke, betyder at den eneste mulige placering af endnu en landbrugshal  er
mod vest – altså modsat kirkens placering.
 
1) Linjeføring jf. den nuværende plan går tæt på netop denne placering. Vi ønsker derfor, at der i den endelig
stillingtagen til placeringen, tages hensyn til at vi påtænker denne udvidelse af vores driftsbygninger, som knytter til
ejendommens landbrugsdrift.
 
2) Desuden gøres opmærksom på, at ejendommens landbrugsarealer er drænet. Det forekommer uheldigt at
anlægsdybden på kun ca. 1 meter, vil kampolere med de etablerede dræn. Med en anlægsdybde på 1,5 m, vil man
kunne undgå en del problemer, da gasledninger og dræn vil lægge i forskellige dybder. Vi ønsker derfor at man tager
hensyn til denne problematik ved etablering.
 
Vi håber med nærværende skrivelse at man kigger ind i mulighederne for at imødekomme ovenstående forslag.
 
Vi ser frem til at høre nærmere
 
Med venlig hilsen
Søren Nymann
 

BARFREDSHØJ ApS
Landbrug, udlejning erhverv og privat
Gjeddesdalsvej 76 - 2670 Greve - Danmark
m: 20 28 41 21 / e: post@gjeddesdal.dk
u: www.gjeddesdal.dk
 
The information in this message is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this message by anyone else is
unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, or distribution of the message, or any action or omission taken in reliance on it, is
prohibited and may be unlawful. Please immediately contact the sender if you have received this message in error.
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Titel: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af 

 Miljøkonsekvens-rapport for Grøn Gas Lolland-Fal-

ster  

 

Emneord: Miljøkonsekvensvurdering, VVM, miljøpå-

virkning, rørledning, MR-station, gasledning, LV-sta-

tion, gas 

 

Udgiver: Miljøstyrelsen og Energistyrelsen 

 

År: 2021 

 



 

 Miljøstyrelsen og Energistyrelsen /Miljøkonsekvensvurdering/miljøkonsekvensrapport Grøn Gas Lolland-Falster3 

Hvad er en miljøkonsekvens-
rapport? 
 

Projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund 

af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive 

og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på: 

 

 Befolkningen og menneskers sundhed 

 Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttede 

 Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

 Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

 Samspillet mellem disse faktorer 

 

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherren skal fremlægge1. In-

den miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til miljøkonse-

kvensrapportens indhold. Formålet er, at borgere, virksomheder og andre interessenter, der 

kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til mil-

jøkonsekvensrapports indhold. 

 

Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i vurde-

ringen og forslag om alternativer til projektet eller dets placering.  

 

Miljøkonsekvensrapporten skal give en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonse-

kvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som miljømyndighedens ende-

lige beslutning om, hvorvidt der kan gives § 25 tilladelse til projektet jf. nedenfor ift. havde-

len. 

 

Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge miljø-

vurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det 

bemærkes, at det forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse 

meddelt efter regulering på Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. mil-

jøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med at foretage de nødvendige ændringer af lovgiv-

ningen er ved at blive gennemført.  

 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen gennemgår miljøkonsekvensrapporten. Rapporten vil, sam-

men med ansøgningen, eventuelle supplerende oplysninger fra bygherre og udkast til tilladel-

ser2, blive offentligt fremlagt i minimum 8 uger. Her bliver der igen mulighed for at sende be-

mærkninger til Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. På baggrund af de indkomne bemærknin-

ger og konklusionerne af miljøvurderingen, vil Miljøstyrelsen og Energistyrelsen afgøre, om 

der kan udstedes tilladelser til det ansøgte projekt. 

 

Læs mere om miljøvurderinger på: 

www.mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/ 
 
 

                                                           
1 Gælder for projekter omfattet af omfattet af § 15 i miljøvurderingsloven med tilhørende bekendtgørelse. 
Miljøministeriets LBK nr. 973 af 25/6/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) og BEK nr. 244 af 22/02/2021om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 

2 Hvis § 25-tilladelsen på havdelen bliver erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på Klima-, 

Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, gælder ikke dette krav. 
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1. Projekt Grøn Gas Lolland-
Falster 

 
1.1 Indledning og baggrund for projektet 
Regeringen besluttede den 1. februar 2021 at fremme udbygningen af gastransmissions- og di-

stributionsnettet med en forbindelse til Falster og Lolland. Som følge heraf er Energinet og 

Evida derfor i gang med at forberede anlæggelse af en ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup 

ved Næstved til Nakskov så Lolland og Falster bliver forbundet til det øvrige danske gasnet. 

 

Baggrunden for projektet er blandt andet, at Nordic Sugar, der ejer sukkerfabrikkerne i Nak-

skov og Nykøbing Falster, har behov for og ønske om at skifte til mere klimavenligt brændsel 

for at reducere deres emissioner som følge af, at deres miljøtilladelser skal revideres. Herud-

over har Energinet og Evida oplyst, at en række andre virksomheder på Lolland-Falster har 

vist interesse for at skifte fra olie og flydende gas (LPG) til mere klimavenlig energiforsyning. 

 

Ifølge Energinet og Evida har Lolland-Falster et betydeligt potentiale for produktion af biogas, 

bl.a. ved brug af affaldsprodukter fra landbruget og sukkerfabrikkerne. Nature Energy ønsker 

derfor at bygge to biogasanlæg på henholdsvis Lolland og Falster, som kan medvirke til at 

danne grundlag for etablering af et gasnet, hvor mindst 50% af gassen består af biogas og den 

resterende del naturgas. Det vil betyde, at sukkerfabrikkerne både kan opfylde myndigheder-

nes miljøkrav om at skifte væk fra brug af kul og fuelolie og samtidig opnå en mere miljøvenlig 

energiforsyning. Tilsvarende vil den øvrige industri på Lolland-Falster kunne skifte olie og 

LPG ud med gas.  

 

Sukkerfabrikkerne producerer sukker i en 4 måneders periode hvert år fra midt september til 

midt januar. I de fire måneder er forbruget af energi så stort, at fabrikkerne har behov for både 

lokalt produceret biogas og gas fra det øvrige danske gasnet. Når sukkerproduktionen slutter i 

januar, vil biogasproduktionen til gengæld være så stor, at den overstiger det forventede for-

brug på Lolland-Falster. Der vil således være behov for en gasledning, der muliggør eksport af 

biogas fra Lolland-Falster. Løsningen er at etablere en gasledning fra Sjælland til Lolland-Fal-

ster, som forbinder et nyt, lokalt gasnet med det øvrige gasnet i Danmark. 

 

De to biogasanlæg, som Nature Energy planlægger at opføre, er ikke en del af dette projekt. 

Lolland- og Guldborgsund Kommuner er myndighed for disse anlæg. 

 

 

1.2 Hvad går projektet ud på 
Projektet omfatter etablering af en ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup i Næstved Kom-

mune til Nakskov i Lolland Kommune. Fra Everdrup til Nørre Alslev er det en transmissions-

ledning, og resten af strækningen er det en fordelingsledning. 

 

Da sukkerfabrikkerne i Nykøbing Falster og Nakskov ønsker at slutte sig til gasledningen, er 

linjeføringen placeret, så virksomhederne i disse byer kan betjenes. 

 

På kortet herunder (Figur 1) ses undersøgelseskorridoren omkring den linjeføring, som Ener-

ginet og Evida ønsker at etablere, hvor det har været udgangspunktet, at linjeføringen holder 

så stor afstand til boliger som muligt, og at naturområder så vidt muligt friholdes. Desuden 

skal der overholdes afstand til vejbyggelinjer langs det statslige vejnet og steder, hvor mange 

mennesker opholder sig, f.eks. skoler, sportsanlæg mv. Via dette link Grøn gas Lolland-Falster 
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(arcgis.com) findes et interaktivt kort over strækningen. Her er det muligt at søge på en kon-

kret adresse og se dennes placering i forhold til undersøgelseskorridoren. 

 

 
 

Figur 1 Viser den foreslåede linjeføring for Grøn Gas Lolland-Falster mellem Everdrup på 

Sjælland, over Falster og til Nakskov på Lolland. 

 

Ud over selve gasledningen skal der langs med strækningen etableres 7 nye måler- og regula-

torstationer (MR-stationer) og 3 linjeventilstationer (LV-stationer). Den ene måler- og regula-

torstation placeres inde på arealet til den kommende kompressorstation for Baltic Pipe i Ever-

drup. En MR-station etableres altid med en LV-station. I tilfælde af tilførelse af biogas til net-

tet, vil der også blive opsat kompressorer på en MR-station. Ved anlægsstart vil MR statio-

nerne ved Nakskov og Nørre Alslev være med kompressorer Herudover skal der være ca. 5 ka-

todiske beskyttelsesstationer (KB-stationer) på strækningen. Og endelig vil der hele vejen 

langs den ca. 115 km lange strækning blive opsat markeringspæle, så der er en tydelig afmærk-

ning af hvor gasledningen er. 

 

I Everdrup forbindes gasledningen med den kommende naturgasledning Baltic Pipe, så der 

kan komme gas til Lolland og Falster i de perioder på året, hvor der ikke er tilstrækkelig biogas 

til forsyning af sukkerfabrikkerne. 

 

Formål og placering af Måler– og regulatorstationer: 

En måler- og regulatorstations formål er at regulere trykket på gassen og måle mængden. MR-

stationen i Everdrup regulerer trykket ned fra 80 bar til 40 bar, mens de øvrige MR-stationer 

reguler trykket ned fra 40 bar til 4 bar, dog undtaget MR Egesborg hvor trykket bliver regule-

ret ned til 19 bar. På Figur 2 ses et eksempel på to typer måler- og reguleringsstationer. Måler- 

og reguleringsstationer optager et areal på optil 3.800 m2 og omgives af hegn og afskærmende 
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beplantning. Inde på MR-stationernes areal etableres også LV-stationer, og arealet forberedes 

til opstilling af op til 3 kompressorer, men i første omgang forventes kun to af pladserne an-

vendt.  

 

   
Figur 2 Eksempler på måler- og regulatorstationer.  

 

De 6 nye måler- og regulatorstationer placeres langs rørledningen, dels hvor der er en forvent-

ning om, at der i fremtiden kan komme virksomheder, som ønsker at aftage gas fra ledningen 

og dels hvor to nye biogasanlæg, der er under planlægning, kan levere gas til gasnettet: MR-

station Egesborg ved Ørslev, MR-station Nørre Alslev nær Nørre Alslev Statsfængsel, MR-sta-

tion Nykøbing Falster placeres syd Nykøbing Falster, MR-station Guldborgsund Vest ved To-

reby, MR-station Maribo placeres nord for Maribo samt MR-Station Nakskov ved Nakskov.  

 

De forventede placeringer af MR-stationerne ligger alle inden for den foreslåede undersøgel-

seskorridor og ses på Figur 3 til 8.  Midlertidige velfærdspladser og rørdepoter fremgår også af 

disse figurer, mens de beskrives i afsnit 1.3. 

 

 
Figur 3 Forventet placering og område til mulig placering af MR-station Egesborg i Vording-

borg kommune. Nærmeste nabo er Lundevej 14.  
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Figur 4 Forventet placering og område til mulig placering af MR-station Nørre Alslev samt 

midlertidige velfærdsfaciliteter og et midlertidigt rørdepot ved Blichersvej ved Nørre Alslev på 

Falster. Nærmeste nabo er Tårup Skovvej 1. Arealet i det blå område forventes anvendt som 

rørdepot og velfærdsfaciliteter i anlægsfasen. 

 

  

 
Figur 5 Forventet placering og område til mulig placering af MR-station Nykøbing Falster ved 

Gedser Landevej syd for Nykøbing Falster. Nærmeste nabo er Hegnetvej 1A. Arealet i det blå 

område forventes anvendt som rørdepot og velfærdsfaciliteter i anlægsfasen.  
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Figur 6  Forventet placering og område til mulig placering af MR-station Guldborgsund Vest 

ved Møllevej ved Toreby. Nærmeste nabo er Møllevej 20. Arealet i det blå område forventes 

anvendt som rørdepot og velfærdsfaciliteter i anlægsfasen. 

 

  

 
Figur 7 Forventet placering om område til mulig placering af MR-station Maribo ved Skibevej 

ved Hunseby ved Maribo. Nærmeste nabo er for MR-stationen er Skibevej 5. Arealet i det blå 

område forventes anvendt som rørdepot og velfærdsfaciliteter i anlægsfasen. 
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Figur 8 Forventet placering om område til mulig placering af MR-station Nakskov ved Avne-

devej ved Nakskov. Nærmeste naboer er Avnede Skovvej 1, Avnedevej 13 og Avnede Kirkevej 3. 

Arealet i det blå område forventes anvendt som rørdepot og velfærdsfaciliteter i anlægsfasen. 

 

 

Formål og placering af linjeventilstationer:  

Projektet rummer også etablering af 3 linjeventilstationer, som benyttes til afspærring af gas-

sen, hvis der f.eks. skal foretages reparationsarbejde og som en sikkerhedsforanstaltning. Lin-

jeventilstationer optager som udgangspunkt et areal på ca. 1.500 m2, og omgives af hegn og af-

skærmende beplantning. På Figur 9 er der vist et eksempel på en linjeventilstation. Det er mu-

ligt, at der også er behov for opsætning af katodisk beskyttelse på linjeventilstationerne. Du 

kan læse mere om katodisk beskyttelse på side 12 og se en katodisk beskyttelsesstation på figur 

13. 

 

 
Figur 9 Eksempler på en linjeventilstation. Som udgangspunkt er kun dæksler og rør synlige 

over terræn. Hvis der skal være en katodisk beskyttelsesstation på en LV-station vil den være 

synlig. 

 

Projektets 3 linjeventilstationer forventes placeret hhv. ved Bruntoftevej i Eskilstrup, ved Ud-

stolpe Byvej ved Slemminge og ved Tjennemarkevej i Stokkemarke. 

Placeringen af linjeventil-stationer ligger inden for den foreslåede undersøgelseskorridor og 

ses i Figur 10-12 herunder. 
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Figur 10. Forventet placering og område til mulig placering af LV-station Bruntoftevej ved 

Eskilstrup inde i undersøgelseskorridoren. Nærmeste naboer er Bruntoftevej 12 og 16. 

 

 
Figur 11 Forventet placering og område til mulig placering af LV-station Udstolpe Byvej ved 

Udstolpe Byvej ved Slemminge. Nærmeste naboer er Udstolpevej nr. 24 og 29. Arealet i det blå 

område forventes anvendt som rørdepot og velfærdsfaciliteter i anlægsfasen. 
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Figur 12 Forventet placering og område til mulig placering af LV-station Tjennemarkevej på 

hjørnet af Tjennemarkevej og Nymarksvej ved Stokkemarke. Nærmeste naboer er nr. 56 og 58 

på Tjennemarkevej.  Arealet i det blå område forventes anvendt som rørdepot og velfærdsfaci-

liteter i anlægsfasen. 

 

Formål og placering af katodiske beskyttelses-stationer: 

Gasrørledningen for Grøn Gas Lolland Falster skal bygges af stål. Metal, der er gravet ned i 

vand eller fugtig jord, bliver udsat for korrosion, og derfor kan metallet gå i opløsning. Det skal 

forhindres. Det gør man via katodisk beskyttelse, hvor der skabes en negativ elektrisk ladning 

på ydersiden af gasrørledningen, der forhindrer metallet i at gå i forbindelse med det vand, der 

er i jorden.  

 

Det forventes, at der skal være 5 - 8 katodiske beskyttelsesstationer (KB-stationer) langs stræk-

ningen.  

 

Der er flere måder for udformning af en katodisk beskyttelsesstation.  På Figur 13 er vist en ka-

todisk beskyttelsesstation, som er ca. 1,6 meter bred, 1,8 meter lang og har en højde på ca. 2,2 

meter. Det forventes at nogle af KB-stationerne i dette projekt kan blive noget mindre. Areal-

behovet vil være ca. 4 m², da der også skal være en række fliser omkring stationen. 
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Figur 13 Eksempel på en KB-station. 

Formål og placering af markeringspæle: 

Langs den ca. 115 kilometer lange strækning skal der opsættes markeringspæle, så det er tyde-

ligt afmærket, hvor gasledningen er gravet ned. 

Markeringspælene placeres oven på gasrørledningen med en afstand af maksimalt 1 km, men 

ofte med noget mindre afstand mellem pælene. Ved MR- og LV-stationerne placeres der mar-

keringspæle i skel, hvor gasrørledningen kommer ind og ud af stationen. Ved vejkrydsninger 

placeres pælene som regel på begge sider af krydsningen i vejskellet, og der hvor selve gasled-

ningen fx ændrer retning. Krydsning af jernbaner og vandløb markeres på samme måde som 

ved vejskel. En markeringspæl er op til 2 meter høj, se eksempel på Figur 14. 

 

 
Figur 14 Eksempel på markeringspæl ved en gasledning. Der kan være flere forskellige ud-

formninger og farver på markeringspæle. 
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Restriktioner omkring gasrørledningen: 

Når gasrørledningen er anlagt under dyrkede arealer, kan jorden dyrkes som normalt, men der 

vil være restriktioner for, hvordan arealet må benyttes, når gasledningen er taget i drift. I et 

område på 5 meter på hver side af gasrørledningen pålægges en servitut med bestemmelser 

om, at der bl.a. ikke må bygges og plantes træer med dybtgående rødder inden for servitutbæl-

tet. Ligeledes er der af sikkerhedshensyn et krav om, at jordbearbejdning i servitutbæltet ikke 

må foretages dybere end 60 centimeter. Inden for et område på 20 m på hver side af ledningen 

udlægges der en sikkerhedszone. En sikkerhedszone er et område omkring en gasledning, hvor 

der ikke må opføres bygninger beregnet til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejds-

rum, drivhuse eller lignende. Restriktionerne er illustreret i Figur 15. Foruden ovenstående re-

striktioner vil der være en planlægningszone3 på 200 m på hver side af gas- og olietransmissi-

onsledninger, hvor kommuner har pligt til at underrette ledningsejere om lokalplanforslag, der 

åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse inden for 200 m fra transmissions-

ledninger.  

 

På eksisterende rørledninger til havs er der normalt en 200 meters zone med forbud for fiskeri 

med bundslæbende redskaber og opankring. Da rørledningen underbores adskillige meter un-

der bunden, og da disse underboringer starter inde på land, anses det umiddelbart for at være 

usandsynligt, at rørledningen kan rammes. Eventuelle sikkerhedsrestriktioner på havet vil 

blive endeligt afklaret i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 

 

Herudover kan man læse mere om restriktioner på land via disse links:  

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Aftaler-og-erstatninger/Ekspropriationer 

https://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/publikationer/pas_paa_gasledningerne_0.pdf 

 

Figur 15 Servitutbælte og sikkerhedszone omkring en gasledning. 

 

Ret til ekspropriation og erstatninger ved etablering af gasrørledning: 

Energinet har ret til at etablere gasanlæg på privat ejendom og til at erhverve arealer til place-

ring af gasstationer ved ekspropriation i henhold til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets 

Lov om naturgasforsyning § 554. Ekspropriationen gennemføres efter reglerne i lov om frem-

gangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. På nuværende tidspunkt har Evida 

ikke hjemmel til ekspropriation, fordi projektet falder udenfor anvendelsesområdet for lov om 

varmeforsyning. Det forventes, at naturgasforsyningsloven ændres i løbet af sommeren 2021, 

så begge selskaber har samme ret til ekspropriation. 

 

Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning for de begrænsninger, der opstår som 

følge af anlæg af rørledningen, og for de arealer som erhverves ved ekspropriation til etablering 

af stationsanlæg.  

                                                           
3 Dette er reguleret i Cirkulære 183 af 26/11 1984, og formålet med cirkulæret er at sikre, at de sikkerheds-

bestemmelser, der gælder for anlæg og drift af transmissionsledninger, herunder class location reglerne, 

kan overholdes. 

4 LBK nr. 126 af 06/02/2020 
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Herudover ydes erstatninger for mistede afgrøder, strukturskader og for midlertidige skader 

og øvrige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet herunder også krydsningerne af farvan-

dene i det omfang det er relevant. 

 

 

1.3 Hvad skal der ske i anlægsfasen 
 

Anlægsfasen forventes sammenlagt at vare optil 1½ år. Da anlægsperioden er kort, er det nød-

vendigt at bygge flere steder på samme tid. 

  

Arbejde langs strækningen: 

På land nedgraves gasledningen i jorden. Her kommer den til at ligge i minimum 1 meters 

dybde. Der graves en ca. 1 meter bred rende til gasledningen. I anlægsfasen lægges den opgra-

vede jord langs graveområdet samtidig med, at der også køres med gravemaskiner og lastbiler 

med jord og materialer til rørledningen. Grave- og arbejdsområdet er illustreret i figur 16.Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet. viser det op til 30 meter brede graveområde, når gaslednin-

gen lægges i jorden.  

 

Det forventes, at der kan lægges ca. 700 meter gasrørledning pr. uge. Det forventes, at der ar-

bejdes på alle hverdage i tidsrummet 6 til 18. Det kan ikke udelukkes, at der vil være nødven-

digt med både at arbejde efter kl. 18 og i weekender, for at holde anlægsperioden så kort som 

mulig. Ved arbejde i mørke perioder, vil der være behov for at oplyse arbejdsområder og plad-

ser. 

 

Når gasledningen anlægges, vil der være steder på den lange strækning, hvor der skal tages 

særlige hensyn. Det kan f.eks. være i naturområder, skove og ved krydsning af beskyttede di-

ger. Når disse skal passeres, kan man fx indskrænke arbejdsbæltet i bredden eller passere ved 

at bore under området, så de påvirkes mindst muligt. Beskyttede diger gennembrydes, mens 

røret lægges, og retableres efterfølgende med de materialer, der er gravet ud. Skovområder 

passeres så vidt muligt langs skovveje eller på de smalleste steder, så fældning af træer be-

grænses mest muligt. Når rørledningen er etableret, vil alle arbejdsarealer blive retableret, og 

det vil herefter igen være muligt at dyrke landbrugsarealer. I skovområder og læbælter vil der 

under anlæggelsen af gasledningen være en åben korridor på op til 30 meter, fordi pladsen er 

nødvendig til at anlægge ledningen. Efterfølgende kan der tilplantes igen op til 2 m fra gasled-

ningen, dog må der ikke plantes træer med dybtgående rødder i servitutbæltet. Rørledningen 

lægges ikke ind i villahaver eller lignende steder. 

 

Velfærdsfaciliteter samt bygge- og oplagspladser: 

Imens gasrørledningen anlægges, er der brug for områder med byggepladser, hvor gasrøret 

kan svejses sammen, oplagspladser til gasrørene og velfærdsfaciliteter til dem der arbejder 

med projektet. De store arbejdspladser er så vidt muligt placeret i sammenhæng med MR/LV 

stationerne og ved farvandskrydsningerne. Ved farvandskrydsningerne skal der også være ar-

bejdspladser til at udføre boringer inde på land, fordi underboringerne af Storstrømmen og 

Guldborg Sund startes inde på land. Herudover vil der være midlertidige og kortvarige arbejds-

pladser langs strækningen, for eksempel når en vej skal krydses.  

 

På Sjælland anlægges der en arbejdsplads ved Færgestrømmen ved Stensved på ca. 100.000 

m², der skal bruges som rørdepot og arbejdsplads til at samle (fx svejse) den del af rørlednin-

gen, som skal bores ned under havbunden i Færgestrømmen samt velfærdsfaciliteter. På nord-

siden af Farø etableres en ca. 10.000 m² stor arbejdsplads – se Figur 16.  
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Figur 16 Forventet omfang og placering af arbejds- og oplagsplads Færgestrømmen ved Sten-

sved på Sjælland, krydsningen af Færgestrømmen og arbejdsplads på nordsiden af Farø. Den 

røde linje viser den foreslåede linjeføring.  

 

På figur 17 og 18 vises de to arbejdspladser på Farø. Når boremaskinen har krydset Grønsund 

og kommer op på Falster, skal der være et arbejdsareal på ca. 100.000 m2, hvor den del af gas-

ledningen der skal placeres nede i havbunden, bliver svejset sammen til ét langt stykke, inden 

boremaskinen trækker den retur til Farø (figur 18). Her er der også behov for fx depotplads til 

rør, oplag af boremudder, midlertidige køreveje samt velfærdsfaciliteter.   

 

 

 

Figur 17 viser forventet placering af arbejdspladsen ved Grønsund på Farø. 
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Figur 18 viser forventet udformning og placering af arbejdspladsen ved Grønsund på Falster. 

 

I Nykøbing Falster anlægges en arbejdsplads på ca. 10.000 m² syd for Hasselø Plantage med 

samme behov som ved de 2 andre borepladser. Herfra bores ned under Guldborg Sund til Lol-

land, hvor der skal være en midlertidig plads på ca. 100.000 m² til rørdepot, svejsning af rør-

ledningen og velfærdsfaciliteter (se Figur 19). 

 

  

 

Figur 19 Forventet arbejdsplads ved Nykøbing Falster, krydsning af Guldborg Sund og op-

lags- og arbejdsplads på Lolland. 
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Herudover er der behov for 10 midlertidige pladser til depot af rør og velfærdsfaciliteter i an-

lægsperioden. Disse er så vidt mulige placeres sammen med MR- og LV-stationerne. Arbejds-

pladserne ved MR-stationer fremgår af figur 4 til 8 og på figur 11 og 12 ses arbejdspladser ved 

LV-stationerne. 

 

Endelig forventes der placeret arbejdspladser ved Næstvedvej i Bårse, Stensbyvej ved Ørslev og 

Stubbekøbingvej ved Systofte. Placeringerne kan ses på kortet på projektets hjemmeside:  

Grøn gas Lolland-Falster gasledning gasrørledning | Energinet 

Arbejdspladserne er alle midlertidige, og arealstørrelsen forventes at variere mellem ca. 

10.000 m² og 100.000 m², hvor de største er ved farvandskrydsningerne. Pladserne reetable-

res umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning.  

Der anlægges midlertidige køreveje ind til de arbejdsarealer, hvor det er nødvendigt f.eks. ved 

borepladser og rørdepoter, der ikke er i umiddelbar nærhed til en offentlig vej. 

 

  

Farvandskrydsninger: 

Storstrømmen (figur 17-19) og Guldborg Sund (figur 20) krydses ved brug af metoden styret 

underboring, hvor man borer en tunnel til gasrøret under havbunden. Underboringerne for-

ventes placeret ned til ca. 25 meter under havbunden i Færgestrømmen, og ned til ca. 40 meter 

under Grønsund, mens underboringen af Guldborg Sund forventes at gå ned til ca. 10 m under 

havbunden. Når tunnelen er boret fra punkt A til B, trækkes gasrøret baglæns på plads i tun-

nellen fra B til A. De konkrete boredybder afhænger af hvilket materiale, der skal gennembo-

res. Det kan f.eks. være ler, moræneler og kalk, og det vil blive nærmere kortlagt i de tekniske 

undersøgelser og indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

  

Ved Storstrømmen lægges rørledningen via Farø, så der er to rørstrækninger over henholdsvis 

Færgestrømmen og Grønsund, der begge er ca. 2 km lange.  

Ved Guldborg Sund bliver den underborede rørledning omkring 1,5 km lang, da der bores un-

der både Guldborg Sund og en del af det beskyttede natura 2000-område H152 Smålandsfar-

vandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor, Hyllekrog-Rødsand, som også dækker en 

del af området på land.   

 

Krydsninger af veje, diger, beskyttet natur mv. på land:  

Nogle steder f.eks. ved passager af større veje, jernbaner, sårbar natur, vandløb mv. kan rør-

lægning ved gravemetoden være uhensigtsmæssig, og krydsning kan i stedet ske ved underbo-

ring. For disse underboringer, kan det være nødvendigt at understøtte boregruben med en 

midlertidig spuns, og det kan være nødvendigt at pumpe gruben tør for vand eller at udføre en 

midlertidig grundvandssænkning. 

Endelig kan krydsninger ske ved, at der graves igennem mindre veje/stier, diger eller vandløb 

osv. som efterfølgende retableres. 

 

1.4 Plangrundlag  
 

Plangrundlaget for en nye gasledning fra Næstved til Lolland opnås gennem et landsplandirek-

tiv, der reserverer arealer til en ny gasledning. Et landsplandirektiv erstatter den kommunale 

planlægning indenfor arealreservationen, men ikke andre kommunale tilladelser, der er nød-

vendige for at gennemføre projektet. 

 

Processen for landsplandirektivet med miljøvurdering sker parallelt med udarbejdelse af mil-

jøkonsekvensvurderingen af projektet Grøn Gas Lolland Falster.  Når udkast til landsplandi-

rektiv med miljøvurdering er udarbejdet, sendes det i 8 ugers offentlig høring samtidig med 

den offentlige høring af miljøkonsekvensvurderingen og udkast til § 25 tilladelse af det kon-
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krete projekt5. Det er indenrigs- og boligministeren, jf. planlovens § 3, der kan udstede en be-

kendtgørelse om landsplandirektiv til Grøn Gas Lolland-Falster. Når landsplandirektivet er 

udstedt, kan § 25 tilladelsen efter miljøvurderingsloven og øvrige tilladelser til projektet gives.  

 

 

1.5 Delt myndighedskompetence for 
miljøkonsekvensvurderingen af projektet  

 

Myndighedskompetencen for udstedelse af tilladelsen efter miljøvurderingsloven er delt mel-

lem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen således, at Miljøstyrelsen er myndighed for landdelen af 

projektet, mens Energistyrelsen er myndighed for farvandskrydsningerne.  

 

1.6 Tidsplaner for projektet 
 

Tidsplan for miljøkonsekvensvurdering og landsplandirektivet med tilhørende miljøvurde-

ring: 

Processen for inddragelse af offentligheden, interessenter og berørte myndigheder som skal 

ske i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt og 

landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering er vist i  

Figur 20 herunder: 

 

 

Figur 20 Tidslinje for miljøvurderingsproces og proces for landsplandirektiv med tilhørende 

miljøvurdering. 

Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge miljøvur-

deringsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det be-

mærkes, at det forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse 

meddelt efter regulering på Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. miljø-

vurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med at foretage de nødvendige ændringer af lovgivnin-

gen er ved at blive gennemført. 

                                                           
5 Der er ikke krav om offentliggørelse af udkast til tilladelse for så vidt angår den tilladelse, som meddeles 

af Energistyrelsen. 
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Den overordnede samlede tidslinje for projektet:  

 

Før projektet kan anlægges og tages i drift skal der foreligge en række tilladelser, og for at opnå 

dem, skal påvirkningerne være undersøgt, beskrevet, analyseret og vurderet. Der arbejdes der-

for efter følgende overordnede tidsplan med det mål at være færdig med projektet til au-

gust/september 2024: 

 
 I 2020 er der gennemført feltundersøgelser og tekniske besigtigelser af projektområ-

derne. 
 

 I marts 2021 og 4 uger frem gennemføres en idéhøring hvor offentligheden, interes-
senter og berørte myndigheder kan komme med ideer og bemærkninger til projektet. 
Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, igangsætter høringen om ideer og forslag via deres 
hjemmeside. I den forbindelse har Energinet og Evida valgt at holde 3 telefonaftener 
om projektet og dets miljøpåvirkninger og hvor man kan få svar på sine spørgsmål. 
Eventuelle bemærkninger til idéoplægget skal sendes til Miljøstyrelsen. 
  

 Fra 1. til 3. kvartal af 2021 udarbejdes miljøkonsekvensrapport og udkast til landsplan-
direktiv med tilhørende miljøvurdering. Sidst i 4. kvartal gennemføres der en mini-
mum 8 uger lang høring af offentligheden, interessenter og berørte myndigheder. Her-
efter kan indenrigs- og boligministeren udstede et landsplandirektiv, og Miljøstyrel-
sen/Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives § 25-tilladelse til 
projektet (ift. havdelen, se bemærkning på side 3). Herefter vil der være 4 ugers klage-
frist på tilladelserne. 
 

 Fra 2. kvartal 2022 og et år frem gennemføres først de arkæologiske forundersøgelser 
og dernæst egentlige udgravninger hvis der er steder, hvor der kan forventes historiske 
fund. 

 

 Fra 2. kvartal 2022 og et år frem afholder ekspropriationskommissionen besigtigelse 
af arealerne sammen med lodsejere og Energinet/Evida, og de endelige ekspropriatio-
ner forventes gennemført inden sommeren 2023. 
 

 I 2. kvartal 2023 påbegyndes anlægsarbejdet af hele projektet. Der vil blive arbejdet 
flere steder på strækningen samtidigt med bygning af gasrørledning, stationsanlæg og 
farvandskrydsninger på samme tid, så anlægsarbejdet kan afsluttes i august/september 
2024.  
 

 

2. Projektets miljøpåvirkninger 

 

Energinet og Evida skal som bygherrer for projektet Grøn Gas Lolland Falster udarbejde en 

miljøkonsekvensrapport, som belyser projektets miljøpåvirkninger. 

 

2.1 Påvirkning af naboer – støj og trafik 
Projektet vil visse steder medføre øget trafik og støj som kan udgøre en gene for omkringbo-

ende og brugere af området. De trafikale gener vil primært være knyttet til anlægsfasen, hvor 

der skal udføres gravearbejde og hvor der skal køres med jord, rørledninger og andre materia-

ler. Det kan blive nødvendigt at omlægge eller midlertidigt og kortvarigt at spærre veje, hvor 

der skal udføres krydsninger. Det vil primært være mindre veje, der krydses ved gennemgrav-

ning, som det vil være nødvendigt at spærre midlertidigt. Ved rørsamlingspladser ved far-

vandskrydsninger kan der også forekomme midlertidige omkørsler for veje og markadgange. 
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Støjgener forventes ligeledes størst i anlægsfasen, hvor de blandt andet vil stamme fra svejs-

ning af rør, gravearbejde, evt. spunsning og øget trafik mv. Der vil ikke være behov for fx 

spunsning af havbund, da rørledningen underbores. Der forventes kun lokale og kortvarige 

støjgener langs linjeføringen i anlægsfasen, mens varigheden ved arbejdspladser samt MR- og 

LV-stationerne kan vare i det meste af anlægsperioden. I driftsfasen vil der udelukkende være 

støj fra MR-stationer, der kan påvirke lokalt. Støj i anlægsfasen vil blive håndteret efter aftaler 

og anvisning fra den enkelte kommune. Alle grænseværdier for støj i driftsfasen vil blive over-

holdt. 

 

2.2 Påvirkning af naboer – luft, lys og lugt 
I anlægsfasen vil entreprenørmaskiner kunne bidrage til gener fra støv og emissioner lokalt 

omkring anlægsarbejdet, mens der i driftsfasen ikke vil der ikke være emissioner eller støvge-

ner. 

 

Når gassen skal fyldes på rørledningen den første gang, og hvis der fx kommer et driftsstop, er 

det nødvendigt at brænde gassen af indtil der udelukkende er gas i rørledningen. Røret vil før 

gaspåsætningen være fyldt med kvælstof som løbende udskiftes med gas, imens gas/kvælstof-

blandingen brændes af. Der dannes CO2 ved denne afbrænding, og det vil blive undersøgt i 

miljøkonsekvensvurderingen, hvilke miljømæssige konsekvenser dette kan have. Afbrændin-

gen sker på MR-stationerne. 

 

Der kan være behov for lys på arbejdspladserne, hvis der arbejdes i døgnets mørke timer. Ar-

bejdspladserne kan være i brug i hele eller dele af anlægsfasen, hvilket kan medføre gener for 

de nærmeste omkringboende 

 

Projektet forventes ikke at medføre lugtgener i anlægsfasen. I driftsfasen vil risikoen for lugt-

gener ved spild af odorant (der er det stof der får gas til at lugte af gas) eller gasudslip være mi-

nimal og i givet fald helt lokalt.  

 

2.3 Påvirkning af naboer – arealer, materielle goder, 
befolkning og menneskers sundhed 

Landbrugsjorden kan dyrkes igen, når rørledningen er etableret, og dræn, der afbrydes midler-

tidigt ved anlægsarbejdet, vil blive retableret. I forbindelse med reetablering af dræn vil byg-

herrer stille en drænkonsulent til rådighed for berørte lodsejere i det omfang, det er relevant. 

 

Rekreative forhold, som kan være færdsel på stier og strande, sportsaktiviteter og jagt, forven-

tes kun at kunne blive påvirket i anlægsfasen, hvor der kan være støj og midlertidig omlægning 

eller lukninger af kortere varighed af stier og veje.  

 

2.4 Påvirkning af jord og vand 
Anlægsarbejdet vil betyde, at der skal håndteres og opbevares store mængder jord langs gas-

rørledningen og ved stationsarealerne. Noget af denne jord kan være i overskud og skal fjernes, 

mens andet kan være forurenet.  

 

Projektet forventes ikke at have konsekvenser for beskyttelsen af grundvandet, men der kan 

forekomme højtstående grundvand i graveområdet samt regnvand i anlægs- og driftsperioden 

fra fx MR-stationerne som skal håndteres uden skade for overfladevand eller grundvandsres-

sourcen. 

 

Vand fra trykprøvning af rørledningen forventes enten at blive udledt til havet, terræn eller 

kloak. Påvirkningerne heraf inkl. evt. indhold af miljøfremmede stoffer i trykprøvevandet vil 

indgå i miljøkonsekvensrapporten. 
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2.5 Påvirkning af landskab og omgivelser 
I anlægsfasen vil graveområdet og anlægsarbejdet være synligt i flere etaper på strækningen i 

det ca. halvandet år, som anlægsarbejdet forventes at vare. Når anlægsarbejdet er overstået, vil 

alle arealer blive retableret, og der kan genplantes i de områder, hvor der har været behov for 

at fælde bevoksning. Der vil dog efterlades et hul i bevoksningen på mindst 2 m på hver side af 

gasrørledningen, da der ikke må plantes for tæt på anlægget. De primære landskabelige påvirk-

ninger vil komme fra de forskellige stationsanlæg samt markeringspæle, som er de eneste an-

læg over terræn. Der vil blive udarbejdet visualiseringer af udvalgte MR-stationer. 

 

Beskyttede fortidsminder vil ikke blive berørt af gasrørledningen eller stationsanlæg, men der 

kan blive arbejdet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.  Når gasledningen skal krydse be-

skyttede diger, vil bredden af dige-gennembruddet blive minimeret mest muligt, og efter an-

lægsarbejdet vil diget blive retableret. Kulturhistoriske værdier i landskabet friholdes så vidt 

muligt for påvirkning, og der gennemføres arkæologiske forundersøgelser til sikring af ukendte 

fortidsminder. 

 

2.6 Påvirkning af Natura 2000-områder og natur 
Projektet krydser to Natura 2000-områder: 

- Nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, se figur 25  
- Nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand, se figur 26 
 

 

Væsentlighedsvurderinger for Natura 2000-områder udarbejdes som en del af miljøkonse-

kvensrapporten. Hvis der ikke kan udelukkes en væsentlig påvirkning, vil der blive udarbejdet 

en Natura 2000 konsekvensvurdering.   

 
Figur 24: Viser linjeføringens placering i forhold til Natura 2000-område nr. 168 
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Figur 25: Viser linjeføringens placering i forhold til Natura 2000-område nr. 173 

 

På baggrund af eksisterende viden og data indsamlet ved feltundersøgelser i sommeren 2020 

vurderes i miljøkonsekvensrapporten, hvilke påvirkninger af den biologiske mangfoldighed, 

beskyttede naturområder og beskyttede arter, som projektet kan have. Projektet vil blive miljø-

optimeret, så det om muligt undgås at påvirke beskyttet natur, og der indarbejdes afværgefor-

anstaltninger, så påvirkninger af naturen minimeres. En måde at minimere en påvirkning på 

kan fx være at underbore i stedet for at grave igennem et sårbart område som rørledningen 

skal passere. Et sårbart område kan for eksempel være et beskyttet naturområde eller natur-

mæssigt værdifulde vandløb.  

 

2.7 Påvirkning af klima 
Et af projektets formål er at forsyne Nordic Sugar med energi, der udleder mindre CO2 end 

den nuværende energikilde, som er kul og olie. Ligeledes er et af projektets mål at forsyne øv-

rig industri på Lolland-Falster med energi, der udleder mindre CO2 end deres nuværende 

energikilde; typisk olie eller LPG. Derfor undersøges det i forbindelse med miljøkonsekvens-

vurderingen, hvor stor en besparelse, der kan forventes med et gasnet, hvor gassen består af en 

blanding af biogas og naturgas, når anlægget sættes i drift. På længere sigt forventes andelen af 

biogas at blive øget og medføre en yderligere reduktion af CO2-udledningen. 

 

2.8 Affald og risikoforhold 
Som gasleverandører er Energinet og Evida underlagt strenge krav for at sikre mod utilsigtede 

gasudslip fra rørledningen. Herudover iværksættes drift- og vedligeholdsprocedurer for både 

rørledninger og MR-stationer og linjeventilationer for at sikre sikkerhedsmæssig og forsvarlig 

drift. 

 

Ved underboring af Storstrømmen og Guldborg Sund vurderes hvilke forhold, der sikrer en 

sikker håndtering af boremudder samt en vurdering af risiko en utilsigtet udsivning af bore-

mudder (blow out), når der bores under havbunden. Beredskabsplaner udarbejdes, så en util-

sigtet situation kan håndteres bedst muligt i forhold til risiko for mennesker og natur, herun-

der særligt det marine miljø og nærliggende Natura 2000-områder. 
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Når gasrørledningen er i drift, undersøges rørledningen med jævne mellemrum for at sikre, at 

der ikke er opstået nogen fejl på røret. Røret undersøges ved at man sender et inspektions-

værktøj kaldet ”grisen” igennem røret. Når ”grisen” kommer ud af røret, har den samlet meget 

små mængder sediment sammen undervejs. Dette sediment kan indeholde et naturligt fore-

kommende radioaktivt materiale (NORM), og i så fald skal affaldet håndteres og bortskaffes i 

henhold til Sundhedsstyrelsens regler og anvisninger. 

Mængden af NORM samt håndteringen af det vil blive beskrevet og vurderet i miljøkonse-

kvensrapporten på baggrund af en vurdering af, hvor ofte det er nødvendigt at gennemføre en 

inspektion af gasrørledningen. 
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3. Alternativer 

I miljøkonsekvensrapporten undersøges også et referencescenarie (0-alternativ), som beskri-

ver de miljømæssige konsekvenser i en situation, hvor rørledningen ikke etableres. Reference-

scenariet svarer til de eksisterende forhold, fremskrevet til 2024, hvor Nordic Sugar skal aftage 

energi, der ikke kommer fra kul eller fuelolie. 

 

Energinet og Evida har forud for valget af linjeføring overvejet og undersøgt flere forskellige 

strækninger for placering af gasrørledningen mellem Everdrup på Sjælland og Nakskov på Lol-

land. På baggrund heraf har Energinet og Evida vurderet, at den fremlagte placering, er den de 

ønsker at arbejde videre med, fordi de mener, det er den strækning, der tager størst muligt 

hensyn til påvirkningerne af miljøet herunder også befolkningen samtidig med, at den er tek-

nisk mulig at gennemføre. 

 

Fravalgte alternativer: 

Følgende alternative løsninger for en gasledning samt strækninger har været overvejet: 

 
 Opgradering af Evidas 19 bar distributionsledning fra Everdrup til Ørslev 
 Rørledning til havs fra Korsør til Nakskov og videre til Lolland og Falster 
 Rørledning fra Fyn over Tåsinge til Nakskov og videre til Lolland og Falster 
 Lokalt gasnet på Lolland og Falster med brint 

 

Fravalget af dem vil blive beskrevet nærmere i miljøkonsekvensrapporten. 

 

I forbindelse med den foreslåede linjeføring har følgende alternativer strækninger været over-

vejet: 
 Arealreservation fra 1981 om etablering af en gasledning fra Køge til Rødby 
 Farvandskrydsninger ved en gravet rende i havbunden 

 

Fravalget af dem vil blive beskrevet nærmere i miljøkonsekvensrapporten. 

 

Herudover er der i forbindelse med placering af MR/LV-stationer langs rørledningen udlagt 

større områder, som stationerne kan placeres inden for. Her i idéoplægget er vist den fore-

trukne konkrete placering af stationerne inden for disse områder. 
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4. Sådan får du indflydelse 

 
4.1 Hvordan giver du din mening til kende? 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisatio-

ner, virksomheder og berørte myndigheder om, hvilke miljøforhold, der er vigtige at un-

dersøge i forbindelse med den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. 

Herunder om der er miljøforhold, der ikke er nævnt i de forudgående afsnit, som er rele-

vante at inddrage. Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest 

den 6. april 2021.  

 

Dit bidrag skal sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 3 

5000 Odense C 

 

eller som e-mail til: 

Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr.  2020 - 15593 

 

Flere oplysninger kan fås hos Miljøstyrelsen, tlf.: 21 99 57 45 eller e-mail: sizi@mst.dk 

 

 

4.2 Invitation til dialog i stedet for offentlige møder 
I Energinet og Evida er det praksis at holde informationsmøder i offentlighedsperioderne i for-

bindelse med større anlægsprojekter. 

Formålet med møderne er dels at informere om projektet og dels at mødes med og drøfte pro-

jektets og dets miljøpåvirkninger med de borgere, som kan blive berørt eller har interesse i 

projekterne. 

 

Som følge af COVID-19 situationen har Energinet og Evida besluttet, at de offentlige møder i 

projektets idefase erstattes af 3 telefonaftener, så ingen udsættes for risiko for smitte ved et fy-

sisk møde. Ved telefonaftenerne vil de to bygherrer, Energinet og Evida sidde klar til at besvare 

spørgsmål inden for de forskellige områder af projektet, som f.eks. ekspropriation og erstat-

ninger, tekniske forhold og hvilke hensyn der tages til mennesker og miljø. Du vil også kunne 

tale med Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, som kan besvare spørgsmål om idéhøringen og 

miljøvurderingsprocessen. 

 

Dialog-aftenerne afholdes tirsdag d. 16., onsdag d. 17. og torsdag d. 18. marts 

2021, hvor du kan ringe mellem kl. 16.00 og 20.00.  

 

Ring på telefonnummer 70 23 65 51. 

 

Alle opkald bliver modtaget og fordelt ét sted. Her vil du blive spurgt om navn og telefonnum-

mer og hvad du gerne vil vide noget om. Herefter vil du blive ringet op af den/de rette fagper-

soner, så snart denne er ledig.  

 



 

 28   Miljøstyrelsen og Energistyrelsen /Emne / Titel på rapportMiljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland-Falster  

På hjemmesiderne Grøn gas Lolland-Falster gasledning gasrørledning | Energinet og Grøn gas 

Lolland-Falster (evida.dk) kan du desuden læse mere om projektet; hvorfor det er blevet til, 

hvordan gasrørledningen bygges, hvilke miljøpåvirkninger der kan være, og hvordan borgerne 

inddrages i processen. Her er også en oversigt over eksempler på spørgsmål og svar, hvor du 

kan finde mere viden om forskellige emner. 

 

 

 

4.3 Den videre proces 
Når høringen er afsluttet, forholder Miljøstyrelsen og Energistyrelsen sig til de indkomne hø-

ringssvar. Herefter sammenfattes alle forslag i en afgrænsningsudtalelse, der fastlægger, 

hvad der skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrappor-

ten.  

 

Miljøkonsekvensrapporten danner grundlaget for myndighedernes vurdering af, om pro-

jektet kan tillades. Her vil eventuelle påvirkninger for mennesker, natur og miljø i områ-

det blive vurderet, herunder om der er behov for foranstaltninger til at forebygge eller be-

grænse forventede væsentlige skadelige indvirkninger. 
 

Bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapport og Miljøstyrelsens udkast til § 25 tilla-

delse fremlægges i høring i minimum 8 uger. Herefter vil myndighederne bl.a. på bag-

grund af høringssvarene vurdere, om der kan meddeles tilladelser til projektet.  

 

 





  

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 3 

5000 Odense C 

 

www.mst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag 

Miljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland-Falster 

 

Ideer og forslag 

Kan frem til tirsdag d. 6. april 2021 sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 3 

5000 Odense C 

 

eller som e-mail til: 

  Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

  Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr.  2020 - 15593 
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Fra: outlook_C3BF91CC6008FACB@outlook.com <outlook_C3BF91CC6008FACB@outlook.com> 
Sendt: 4. april 2021 19:34
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>; thomas@solhojgaard.eu
Emne: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 - 15593
 

Vedr.: MR Station Guldborgsund Vest
 
Jeg tillader mig hermed, at rette henvendelse vedr. placering af MR station. Som lodsejer synes jeg MR
stationen kommer til at ligge uhensigtsmæssigt ifht. fremtidig landbrugsdrift på arealet. Samtidig tænker
jeg, at der burde være andre muligheder for placering, hvor der er tilgodeset længere afstand til beboelse,
eller områder som ikke dyrkes. Jeg håber, at I vil kontakte mig med henblik på en drøftelse, da jeg er
interesseret i, at vi kigger på andre muligheder.
 
Med venlig hilsen
 
Thomas Ebbe
Sløsserupvej 12, Sløsserup
4892  Kettinge
23704745

 
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 

-- AKT 2863960 -- BILAG 1 -- [ Grøn Gas Lolland Falster - Høringssvar nr. 28 - Thomas Ebbe ] --

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


Brevdato 06-04-2021

Afsender Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk Sendt af Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster:
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Modtagere Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk); Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk); Katja
Scharmann (ksc@ens.dk)

Akttitel Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 29 - Preben Suhr Hansen

Identifikationsnummer 2863995

Versionsnummer 1

Ansvarlig Sif Zimmermann

Vedlagte dokumenter Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 29 - Preben Suhr Hansen
IMG_20210328_0001

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Ny gas

Udskrevet 20. aug 2021



Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 29 - Preben Suhr Hansen
Sendt: 06-04-2021 09:50
Bilag: IMG_20210328_0001.pdf; Ny gas.odt;

 
 

Fra: Preben Suhr Hansen <suhrhansen@yahoo.dk> 
Sendt: 5. april 2021 10:30
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Forslag til ændring ny linieføring grøn gasledning Lolland Falster.
 
1. Ændringsforslag linieføring lokalt.
 
2. Ændringsforslag arbejdsplads.
 
3. Vedrørende ændringsforslag om linieføring nord om Toreby.
 
 
 
Pkt.1.
 Jeg har et læbælte syd for strandbyvej 8, 4800 Nyk.F. til at fohindre sandfygning, det vil derfor være uheldigt at åbne
læbæltet til gasledningen. Mit forslag vil være at lægge gasledningen langs det sydlige skel  Matr. nr.14a/Matr.nr.1a, da
der her er en åbning i skellet nord -syd. Samtidig vil man begrænse at krydse dræn i marken til nogle enkelte
hovedledninger til vandløbet øst -vest. Jeg har vedhæftet kortforslag, hvor det ses at gasledningen er rykket mod syd,
samt hvor underboringen fra Guldborgsund kommer op lidt længere mod sydvest. Punktet for underboring på Falster
siden er det samme som tidligere. Ændringer er afstemt med Morten Andersen Nagelsti, matr.nr.6a Nagelsti.   
 
Pkt. 2.
Det vil også være uheldigt at lægge arbejdspladsen igennem det nord-syd gående læbælte. Hvis gasledningen flyttes, vil
arbejdspladsen kunne flytte med, som vist på vedhæftet kort. Den eksakte placering taler vi om, da det er en cirka
placering på kortet. Landins. Jesper Nielsen, Evida besigtiger d. 13-14/04. 
 
Pkt. 3.
Jeg er blevet opmærksom på at andre lodsejere mod vest vil foreslå gasledningen nord om Toreby. Dette kan jeg ikke
acceptere, da det går udover mit areal. Deres argument er stort set at lade "sorteper" gå videre til andre. De må også
tage deres ansvar for gasledningen. Jeg håber man  fastholder den planlagte linieføring i store træk, dog med små
ændringer. På forhånd tak.
 
 
 
 
 
venlig hilsen
 
Preben Suhr Hansen
Strandbyvej 8
4800 Nykøbing F.
 
J.nr. 2020-15593    
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Charlotte Birk Nielsen (XCBNI@energinet.dk)
Titel: Høringssvar nr. 29 - kortbilag
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Venlig hilsen

Charlotte Birk Nielsen
Ekstern konsulent
Anlægsprojekter
+4560340913
XCBNI@energinet.dk

Energinet

 
www.energinet.dk
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Fra: Ole Lauridsen <mosehavegaard@gmail.com> 
Sendt: 5. april 2021 12:39
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Høringssvar Ole Lauridsen
 
Hermed vedhæstet høringsvar og kort materiale, hvor jeg foreslår at ledningen kommer til at gå, vedr.
gasledningen til Nakskov.
 
Med venlig hilsen
Ole Lauridsen
Mosehavevej 1
4930 Maribo
Tlf. 22112221
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Høringssvar fra Ole Lauridsen. 

Vedrører adresserne: Mosehavevej 1 4930 Maribo 

                                       Vævervej 9 4990 Sakskøbing 

 

Vedr. Vævervej 9 4990 Sakskøbing. 

Jeg ønsker at linjeføringen af gasledningen, kommer så tæt på Sletteskovvej som muligt, da det vil give 

store udfordringer mht. dræn, hvis den kommer gennem det lave moseområde syd for Sletteskovvej. 

Derudover er moseområdet også et §3 område som ikke bør påvirkes af arbejdet omkring gasledningen. 

 

Vedr. Mosehavevej 1 4930 Maribo. 

Jeg ønsker at gasledningen går syd for motorvejen, da der ikke er ejendomme fra Forneby til Skelstrup, som 

den skal gå uden om, dermed kan den gå tættere på Sydmotorvejen på sydsiden end på nordsiden af 

motorvejen. 

Generelt bør den gå så tæt på Sydmotorvejen som muligt, da det også vil være mere omkostningseffektivt, 

med færre omkostninger til reetablering af drænanlæg. 

Generelt bør erstatningerne øges, da jeg har erfaring med at det ikke kun er strukturskade som påvirker 

udbytter de første 3-5 år efter etableringen, men varigt afgrødetab på omkring anslået 30 % udbyttetab i 

det bælte hvor gasledningen på virker afgrøderne. (Jeg har erfaring fra varmeledningen fra MSK Sakskøbing 

til Maribo, og kan dokumentere et udbyttetab på 30 % i et 10 m bredt bælte her 20 år efter etableringen). 

Det sker fordi der er fjernet underjord og fyldt op med sand, selvom muldlaget er det samme som før 

etableringen af ledningen. 

Der må under ingen omstændigheder fjernes eller tilkøres jord fra naboarealer, da det kan give problemer 

med resistente ukrudtsarter, med øget omkostninger til fremtidig dyrkning af jorden.  

Ved nydræning skal der etableres 2 drænanlæg med hver der hovedledning i fremtiden, hvis gasledningen 

ikke følger eksisterende veje tæt, det skal der kompenseres for. 

Der skal kompenseres for det ekstra arbejde det er at lægge marker til etableringen af gasledningen, her 

tænker jeg på tid med opsyn og gener med markarbejdet. 

Der skal være en ansvarlig myndighed/entreprenør som udbedrer evt. skader på drænanlæg der opdages 

senere. 

Se vedhæftede kort, hvor jeg foreslår ændret linieføring, det er de blå streger, for både Mosehavegård og 

Vævervej 9. 

 

Ole Lauridsen 

Mosehavenej 1 

4930 Maribo 
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Tlf. 22112221 

                                        



-- AKT 2863992 -- BILAG 3 -- [ Scan0031 ] --



-- AKT 2863992 -- BILAG 4 -- [ Scan0032 ] --



Brevdato 06-04-2021

Afsender Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk Sendt af Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster:
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Modtagere Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk); Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk); Katja
Scharmann (ksc@ens.dk)

Akttitel Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 31 - Bernt Johan Collet

Identifikationsnummer 2864018

Versionsnummer 1

Ansvarlig Sif Zimmermann

Vedlagte dokumenter Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 31 - Bernt Johan Collet
Høringssvar. Miljøvurdering af ”Grøn Gas Lolland-Falster”. J.nr. 2020 - 15593 05.04.2021

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 20. aug 2021



Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 31 - Bernt Johan Collet
Sendt: 06-04-2021 09:52
Bilag: Høringssvar. Miljøvurdering af ”Grøn Gas Lolland-Falster”. J.nr. 2020 - 15593 05.04.2021.pdf;

 
 

Fra: Bernt Johan Collet <bj@collet.dk> 
Sendt: 5. april 2021 11:55
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Høringssvar. Miljøvurdering af ”Grøn Gas Lolland-Falster”. J.nr. 2020 - 15593
 
Til Miljøstyrelsen
 
Vedhæftet fremsendes høringssvar angående miljøvurdering af  ”Grøn Gas Lolland Falster”.
 
Modtagelsen bedes venligst bekræftet.
 
Venlig hilsen Bernt Johan Collet
 
 
****************************
Firma COLLET K/S
Bernt Johan Collet
Formand
+45 40 10 76 76
www.collet.dk
***************************
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                                     Høringssvar. Miljøvurdering af ”Grøn Gas Lolland-Falster”.                                       Side 1 af 2 
 

 

Til: Miljøstyrelsen     Firma Collet K/S,  
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk   bj@collet.dk   +45 55767676 
     Miljøstyrelsen/høring/gas/fs 

 
Høringssvar. Miljøvurdering af ”Grøn Gas Lolland-Falster”. J.nr. 2020 - 15593 

Høringsperioden fra 8. marts til 6. april har været kort henset til opgavens komplikationsgrad. Hertil 

kommer, at høringsperioden omfatter ti dages påskeferie, som også nogle af landbrugets få konsulenter 

afholder. Dette har gjort det svært for de fleste landmænd at få eksperthjælp til at løse den 

komplicerede udfordring det er at lave en egentlig miljøvurdering. Alligevel mener vi - selvom tiden 

ikke har tilladt os at foretage præcise undersøgelser og opmålinger til underbygning af vor 

argumentation - at dette ikke vil afkræfte gyldigheden af vore synspunkter. 

Konklusionen af vort høringssvar: 

Der vil være store miljømæssige fordele ved at flytte den planlagte, stærkt slyngede føring af 

gasledningen på strækningen Farøbroen–Everdrup til en mere direkte føring helt tæt ved motorvejen, 

jf. kortet nedenfor. Hertil kommer, at flytningen medfører, at ledningen forkortes med knapt 4 km; 

også dette formindsker miljøpåvirkningen.   

 

Planlagt føring: 

Vort forslag:                       (=motorvejsføring) 
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Minimering af miljøpåvirkningerne ved at flytte gasledningen til motorvejens tracé 

De miljømæssige fordele ved at flytte ledningen til den af os foreslåede alternative føring helt tæt op til 

motorvejen er betydelige:   

1. Miljøet omkring motorvejen er allerede meget negativt påvirket af denne. Derfor vil placeringen 

af gasledningen tæt op til motorvejen skade langt mindre, end hvis man som planlagt 

iværksætter dette monumentale anlægsarbejde igennem et landskab, hvor miljøet er i balance.  

 

2. Etableringen af gasledningen ”Grøn Gas Lolland-Falster” er et kæmpeprojekt, der har meget 

store, negative virkninger på miljøet, især ved etableringen, men også efterfølgende. Det har 

derfor stor betydning for miljøvirkningerne for projektet som helhed, at vort forslag vil forkorte 

tracéen med op mod 4 km.  

 

3. Ved at spare anlæggelsen af 4 kilometer gasledning falder endvidere kæmpestore anlægsarbejder 

væk på denne strækning, hvor de enorme meget energikrævende entreprenørmaskiner ellers 

ville have påvirket miljøet i forbindelse med opgravning, flytning af jord samt dækning af de 

dybe kanaler. Følgende yderligere miljøpåvirkninger undgås ved forkortning af ledningen: 

➢ Store mængder energi i form af dieselolie til drift af entreprenørmaskinerne vil kunne spares 

➢ CO2 udledning undgås 

➢ Anden luftforurening herunder udledning af udstødningsgasser  mv. vil falde væk 

➢ Store mængder råmaterialer til produktion af selve gasledningen, samt til rå- og hjælpestoffer 

spares. 

 

4. Endelig undgår man ved at flytte tracéen at opsplitte den store, harmoniske fredskov, Risby 

Skov, i to stykker. Skoven er på Miljøstyrelsens kort fejlagtigt angivet som ”Mollylund”. Den 

foreslåede føring vil efterlade et knapt 1 km. langt ”ar” igennem skoven. Skove er særlige 

fristeder for træer, planter, fugle-, dyre- og insektliv, men gasledningen vil medføre betydelige 

kort- og langtidsskader herpå. Endvidere vil afvandingsforholdene ændres, hvilket vil påvirke 

levestederne i skoven for frøarter, tudsetyper og andre organismer. Endelig ødelægges 

jordbundens struktur, som er opbygget gennem årtusinder;  mineraljord, muld, humus og 

organiske stoffer kommer ud af den indbyrdes balance, når disse hundredtusindvis af 

kubikmeter blandes rundt gennem opgravning, flytning og tilbagefyldning i gravekrateret igen, 

hvilket forhindrer retablering af den oprindelige natur. 

 

Såfremt styrelsen ønsker ovenstående udbygget eller har spørgsmål hertil, står vi gerne til rådighed når 

som helst. 

Lundbygaard d. 5. april 2021 

              Sign. 

………………………… 

     Bernt Johan Collet  

Formand for K/S Firma Collet  
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Til Miljøstyrelsen,
 
Se vedhæftede høringssvar fra Danske Vandløb vedrørende miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 -
15593.
 
 
Med venlig hilsen
 
Helge Danneskiold-Samsøe
 
Formand for Danske Vandløb
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Danske Vandløbs forslag til linjeføring af nye gasledninger i 

Danmark – herunder projektet Grøn gas Lolland-Falster 

Når nu der tales om at grave mange kilometer gasledninger ned i 

Danmark, er det meget vigtigt at overveje linjeføringen, så den generer 

lodsejerne mindst muligt. Samtidig skal gasledningerne ligge i mange år. 

Det medfører, at der ved andet gravearbejde på jorden årtier efter 

nedgravningen af gasledningerne stadig skal huskes, hvor ledningerne 

ligger. Derudover er der problemstillingen med, hvad der skal ske med 

gasledningerne, når de ikke er i brug mere.  

Danske Vandløb har således to forslag til klimatilpasning af vandløbene, 

samtidig med at gasledningerne graves ned i disse, hvor det kan lade sig 

gøre i forhold til f.eks. linjeføringen: 

Forslag 1: Vandløb med dobbeltprofil  og gasledning 

Ved denne metode graves der godt af i den ene side af vandløbet helt ned 

til et stykke under bundkoten af vandløbet, hvor gasledningen lægges, 

hvorefter der fyldes lidt op til et lille stykke over bundkoten af vandløbet, 

som vist i Figur 1. Bemærk at gasledningens overkant ikke ligger højere 

end bundkoten i vandløbet. 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 3 

5000 Odense C 

 

Sendt via mail på: 

Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk 
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DK 1609 København V 

T +45 33 39 49 90 

E dv@danskevandloeb.dk 
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CVR   DK 34 56 90 37 
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 Side 2 
 
 
 

 

Figur 1:Eksempel på vandløb med udvidet tværsnit i den ene side, efter nedgravning af gasledning 

Herved ændres vandløbets normale trapezform med afgravningen i den 

ene side, så efter nedgravningen har vandløbet fået en ny dobbeltprofil i 

den ene side, mens den anden side er urørt. Hermed udvides vandløbets 

tværsnit betragteligt, således at vandføringen forbedres væsentligt. 

Profilet skal dog udføres, så det kan maskinvedligeholdes bagefter.  

For gasprojektet betyder det, at det kun er dræn i den ene side af 

vandløbet, der skal repareres. Erstatningen til strukturskader, må 

forventes at blive væsentligt mindre, da det er blevet til vandløb i stedet. 

Er det et sted på strækningen, hvor der i forvejen er problemer med at få 

ledt vandet bort, er der en chance for, at lodsejer værdsætter den ekstra 

vandføring, så højt, så erstatningskravet på den jord der omdannes til 

vandløb bliver mindre. Lodsejer får således forbedret vandføring som en 

del af erstatningen. Og endelig når gasledningen er udtjent, kan den enten 

bruges som rørlagt del af vandløbet, eller alternativt et samlet rør til 

trækning af elkabler, lyslederkabler med mere, således at den fremtidige 

infrastruktur kan samles på så få linjeføringer, som muligt. Den nye profil 
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på vandløbet med de to vidt forskellige brinker tydeliggør i sig selv også 

på alle mulige ønskelige måder, hvor gasledningen ligger. Der således 

langt mindre risiko for at gasledningen bliver ramt ved andet gravearbejde 

i området efterfølgende. 

Forslag 2: Gasledning under vandløb 

Ved denne metode lægges gasledningen et godt stykke under bundkoten 

af vandløbet, som skitseret i Figur 2 

 

 

Figur 2: Eksempel på gasledning gravet ned under bundkoten i vandløbet 

Ved denne type løsning, er der således minimale erstatninger til 

strukturskader, da jorden ikke skal dyrkes lige over, da der er vandløb i 

forvejen. Der er 0 reparationer af overgravede dræn, da der ingen dræn er 

i bunden af vandløbet. Der er efterfølgende ingen problemer med at finde 

gasledningen, da vandløbene er der i forvejen, til at vise selv på kort, hvor 

gasledningen kan ligge. Og endelig kan gasledningen blive liggende når 

den er udtjent, da den eventuelt vil kunne anvendes som rørlagt del af 
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vandløbet. Nogle af de sparede erstatninger, vil endda kunne anvendes til 

køb af erstatningsnatur, hvis der opstår behov for dette. 

Desuden er vi i situation, hvor klimaet ænder sig. 

GEUS har beregnet den såkaldte klimafaktor forskellige steder i landet for 

at estimere de kommende klimaændringer. Klimafaktor = Forhold mellem 

fremtidig (år 2050-2100) og nutidig max afstrømninger (år 1961-1990) 

o Eks: Klimafaktor = 1,5  Afstrømning 50% større i 2021-2050 

sammenlignet med 1961-1990 

Som det fremgår af Figur 3, så skal stort set alle vandløb i fremtiden føre 

mere vand end de har gjort.  

 

Figur 3: Estimerede klimafaktorer for klimagenereret ændring i 100 års maksimumafstrømning estimeret for 

fremtidsperioden 2021-2050 i forhold til reference perioden 1961-1990 

http://www.klimatilpasning.dk/media/877909/Final_report_GEUS_2014_38.pdf 



 
 
 

 Side 5 
 
 
 

 

Det er derfor tvingende nødvendigt, at når der gennemføres så store 

gennemgribende infrastrukturprojekter som Baltic Pipe, Grøn gas Lolland-

Falster med mere, at der under planlægningen tænkes på, om det er 

muligt at indbygge klimatilpasning af f.eks. vandløbene med mere, når der 

alligevel skal graves. 

For begge forslag gælder det, som det i øvrigt gælder for alt drænarbejde 

generelt, at det anbefales at gennemføre gravearbejdet om sommeren, 

hvor der er mindst mulig vand i vandløbene. I projekteringsfasen af 

gasledningerne skal lodsejerne inddrages så tidligt som muligt og i god tid 

før der tegnes streger og beregnes på mulige projekteringer.  Skal 

lodsejer afstå areal til projektet skal det ske mod fuld erstatning til 

markedspris for jorden og ikke blot en kompensation. Lodsejer har måske 

endda selv et forslag til hvordan projektet kan løses. Det vil evt. kunne 

gavne projektet pga. tidlig inddragelse. 

Derudover skal det sikres at projektafgrænsningen lægges, så lodsejeren 

uden for grænsen ikke får forringet sine afvandingsforhold på nogen som 

helst måde.   

Som konkrete eksempler på hvor gasledningen vil kunne graves ned i 

vandløbene, som beskrevet, er der i Figur 4 til Figur 7, vist kortudsnit, hvor 

linjeføringen af Grøn gas Lolland-Falster løber parallelt med gravede 

vandløb.  



 
 
 

 Side 6 
 
 
 

 

Figur 4: Udsnit af linjeføring for Grøn Gas Lolland-Falster, hvor gasledningen med fordel kunne graves ned under kanalen 

ved Spangebro og Noret. 

 

 

 

Figur 5: Udsnit af linjeføring for Grøn Gas Lolland-Falster ved motorvejsafkørsel 47, hvor gasledningen med fordel kunne 

graves ned under kanalen langs motorvejen. 
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Ang. projekt Gasledning Lolland-Falster
 
Som formand for Cyklistforbundet Guldborgsund vil jeg pege på, hvor vi ser en miljøpåvirkning, som man
ved projektets gennemførelse bør tage hensyn til.
 
I Miljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland-Falster står under punkt 2.1, at projektet visse steder vil
medføre øget tung trafik og støj for indbyggere og brugere af området.
 
Det vil ifølge punkt 2.1 betyde, at det bliver nødvendigt at omlægge og spærre især mindre veje midlertidigt
under arbejdet.
 
Vi har fuld forståelse for, at noget sådant kan være nødvendigt, når arbejdet skal gennemføres.
 
Men vi vil pege på, at netop disse småveje ofte bruges af cyklister som alternativ til store veje med meget
trafik.
 
Derfor synes vi, at omlægninger og spærring af mindre veje langs den kommende gasledning annonceres i
så god tid som muligt. På den måde kan cyklister finde alternative ruter.
 
Vi synes også, at omlægninger og spærringer netop kun bør være midlertidige og ikke mindst kortvarige.
 
Endelig bør de store køretøjer, som skal bruges til arbejdet, være meget opmærksomme på de "bløde"
trafikanter på veje i området.
 
Med venlig hilsen
Bjarne Arildsen, formand
Cyklistforbundet Guldborgsund
54 86 00 05
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Til Miljøstyrelsen,
 
Hermed er vedhæftet høringssvar på Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j. nr. 2020 - 15593 med høringsfrist 6.
april.
 
Med venlig hilsen
Helge Danneskiold-Samsøe
 
Ejer af Øllingsøe Gods herunder matrikel nr. 3a. Ullerslev By, Avnede
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                                                Øllingsøe den 5. april 2021                                                         

Til Miljøstyrelsen 

Vedr. høringssvar på idéer og forslag til afgrænsning af Miljøkonsekvens-rapport for Grøn Gas Lolland-Falster, j.nr. 

2020 - 15593 

Når nu der tales om at grave mange kilometer gasledninger ned i Danmark, er det 

meget vigtigt at overveje linjeføringen, så den generer lodsejerne mindst muligt. 

Samtidig skal gasledningerne ligge i mange år. Det medfører, at der ved andet 

gravearbejde på jorden årtier efter nedgravningen af gasledningerne stadig skal 

huskes, hvor ledningerne ligger. Derudover er der problemstillingen med, hvad der 

skal ske med gasledningerne, når de ikke er i brug mere.  

Øllingsøe Gods har således et forslag til klimatilpasning af vandløbene, samtidig med 

at gasledningerne graves ned i disse, hvor det kan lade sig gøre i forhold til f.eks. 

linjeføringen: 

Gasledning under vandløb 

Ved denne metode lægges gasledningen et godt stykke under bundkoten af 

vandløbet, som skitseret i Figur 1 
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Figur 1: Eksempel på gasledning gravet ned under bundkoten i vandløbet 

Ved denne type løsning, er der således minimale erstatninger til strukturskader, da 

jorden ikke skal dyrkes lige over, da der er vandløb i forvejen. Der er 0 reparationer 

af overgravede dræn, da der ingen dræn er i bunden af vandløbet. Der er 

efterfølgende ingen problemer med at finde gasledningen, da vandløbene er der i 

forvejen, til at vise selv på kort, hvor gasledningen kan ligge. Og endelig kan 

gasledningen blive liggende når den er udtjent, da den eventuelt vil kunne anvendes 

som rørlagt del af vandløbet. Nogle af de sparede erstatninger, vil endda kunne 

anvendes til køb af erstatningsnatur, hvis der opstår behov for dette. 

Desuden er vi i situation, hvor klimaet ænder sig. 

GEUS har beregnet den såkaldte klimafaktor forskellige steder i landet for at 

estimere de kommende klimaændringer. Klimafaktor = Forhold mellem fremtidig (år 

2050-2100) og nutidig max afstrømninger (år 1961-1990) 
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o Eks: Klimafaktor = 1,5  Afstrømning 50% større i 2021-2050 

sammenlignet med 1961-1990 

Som det fremgår af Figur 2, så skal stort set alle vandløb i fremtiden føre mere vand 

end de har gjort.  

 

Figur 2: Estimerede klimafaktorer for klimagenereret ændring i 100 års maksimumafstrømning estimeret for 

fremtidsperioden 2021-2050 i forhold til reference perioden 1961-1990 

http://www.klimatilpasning.dk/media/877909/Final_report_GEUS_2014_38.pdf 

 

Det er derfor tvingende nødvendigt, at når der gennemføres så store 

gennemgribende infrastrukturprojekter som Baltic Pipe, Grøn gas Lolland-Falster 

med mere, at der under planlægningen tænkes på, om det er muligt at indbygge 

klimatilpasning af f.eks. vandløbene med mere, når der alligevel skal graves. 
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For forslaget gælder det, som det i øvrigt gælder for alt drænarbejde generelt, at det 

anbefales at gennemføre gravearbejdet om sommeren, hvor der er mindst mulig 

vand i vandløbene. I projekteringsfasen af gasledningerne skal lodsejerne inddrages 

så tidligt som muligt og i god tid før der tegnes streger og beregnes på mulige 

projekteringer.  Skal lodsejer afstå areal til projektet skal det ske mod fuld erstatning 

til markedspris for jorden og ikke blot en kompensation. Lodsejer har måske endda 

selv et forslag til hvordan projektet kan løses. Det vil evt. kunne gavne projektet pga. 

tidlig inddragelse. 

Derudover skal det sikres at projektafgrænsningen lægges, så lodsejeren uden for 

grænsen ikke får forringet sine afvandingsforhold på nogen som helst måde.   

Som konkrete eksempler på hvor gasledningen vil kunne graves ned i vandløbene, 

som beskrevet, er der i Figur 3 vist kortudsnit, hvor linjeføringen af Grøn gas Lolland-

Falster løber parallelt med gravede vandløb.  

 

Figur 3: Udsnit af linjeføring for Grøn Gas Lolland-Falster, hvor gasledningen med fordel kunne graves ned under kanalen ved 

Spangebro og Noret. 

Da Øllingsøe Gods ejer matrikelnummer 3a, Ullerslev By, Avnede, foreslås det 

hermed at gasledningen graves ned i den gravede kanal der løber ind under 

Spangsbro og kommer frem lidt bagefter igen for at fortsætte ved Noret. I forhold til 
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Til 
gasledning_lolland-falster@mst.dk 
groengaslollandfalst@energinet.dk 

Jeres brev af 12. Marts 2021 er først modtaget med post nord den 19. Marts. Og har derfor ikke haft den
mulighed at ringe  Derfor skriver vi til jer nu med lidt spørgsmål. 

Vi kan udfra kort materialet se, at gasledningen kommer meget tæt på vores ejendom, Skovlængevej 16, 4920
Søllested. Den placeres 20-30 meter fra vores nodskel. Der er indtegnet et arbejdsområde som ligger på vores
ejendom. 
- hvilke genere for placering vedr. Det os, såsom lugtgener, udluftning, arbejdsområde m,m. 

Efter vores gennemgang af kortbilaget, ser det ud til at, vores ejendom ligger tættest på gasledningen, og vil
derfor tilbyde at i kan købe vores ejendom. 

Med venlig hilsen 
Henrik og Charlotte Goldbæk 
Skovlængevej 16, 
4920 Søllested 
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Hej, 

her vedhæftet mit høringssvar 
til projektet Grøn Gas Lolland-Falster. 

Venligst bekræft modtagelsen. 

Venlig hilsen 
Peter Thorsen 

FRISENLUND 

Kristiansmindegaardene 4 
4800 Nykøbing F. 
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Høringssvar april 2021 angående gasledning 
 

En gasledning er påtænkt at blive anlagt ned over Falster og henover Lolland.  

Min landbrugsejendom ligger lige øst for Nykøbing F., hvor ledningen er foreslået at gå igennem 
over en strækning på omtrent 1,6 kilometer. Her følger mine bemærkninger til den plan. 

 

GENERELLE OG EGNE BETRAGTNINGER 

Energinet har i deres eget notat, El og Gas til Transport, fra 2017, fremregnet behovet for 
gasforbruget til f.eks. transportsektoren (køretøjer og skibsfart). Gasbehovet vil være faldende i de 
kommende årtier efter år 2030. Blandt andet nævnes, at ”Udsigten til, at gas til busser og lastbiler 
kan blive en overgangsteknologi, rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt at investere i en 
infrastruktur til påfyldning af gaskøretøjer”. Det rejser da lidt tvivl om gasledningens behov i dette 
tilfælde. 

Regeringens klimahandlingsplan fra 2020 har lagt op til, at olie og gas udfases til boligopvarmning, 
til fordel for elektriske varmepumper eller grøn fjernvarme. Det rejser igen lidt tvivl om gassens 
behov i dette tilfælde. 

Hvorfor så denne gasstrækning nu, når der er forskellige områder, hvor gassen ikke har en 
fremtid? 

Energinet har via deres egen rapport, Langsigtede Udviklingsbehov i Gassystemet, fra 2020, blandt 
andet beskrevet i deres case for den ønskede gasledning på Lolland-Falster: ”Lolland-Falster er et 
af de områder i landet, hvor landbaserede VE-anlæg vækster mest, og det udfordrer elsystemet. 
Dermed kan det vise sig at give god mening i området at lave noget af den overskydende VE-
produktion af el om til brint eller andre grønne gasser”. Den udviklingsidé kan der vel godt sås en 
rimelig tvivl om, hvis det er et stort formål med gasledningen: 

Der gøres mange tiltag i vores generation til at være elbesparende i alt hvad vi gør privat og 
virksomhedsmæssigt; det må antages at fortsætte i de næste årtier også. Altså et mindre forbrug 
på dette punkt, der trækker efterspørgslen lidt nedad. Samtidig vil elbehovet sikkert stige på grund 
af flere og nye elløsninger, så det er vel ikke givet, at der vil være store mængder af elproduktion i 
overskud til at omdanne el til brint og andre gasser. Vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg), nye 
som gamle, anlægges formentlig ikke for herefter at omdanne el til gas (uden at jeg vil kalde mig 
ekspert i VE-anlæg) – de opstilles formentligt for at dække et kendt elforbrug eller for at sælge 
overskydende el videre i et system, der kan bære det. 

Energinet vil med denne gasforsyning på Lolland-Falster tilsyneladende hjælpe nogle få 
virksomheder fremad, herunder sukkerfabrikkerne. Kunne disse ikke overveje eget eller fælles 
biogasanlæg lokalt til el- og varmeforsyning som en konstruktiv idé, især hvis de selv har råvarerne 
via deres egen drift? Statsejede selskaber har vel ikke eneret på grøn omstilling. 
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Energinet vil med deres projektforslag lægge beslag på rigtig mange ejendomme på Lolland-
Falster, med efterfølgende restriktioner på alle ejendomme som følge af gasledningen i jorden. Alt 
dette til glæde for enkelte forbrugere af gas i fremtiden i denne landsdel, herunder de to 
sæsonbetonede sukkerfabrikker, som vel kun kører på fuld damp i de måneder om året, hvor der 
leveres sukkerroer og produceres sukker.  

Udover de to fabrikker er der tilsyneladende kun få andre virksomheder pt. der har ”tilkendegivet” 
(men næppe bindende?) om at koble på en ny gasforsyning (i februar 2021 oplyst til kun 15-25 
virksomheder på hele Lolland og Falster samlet; i øvrigt et ikke specielt præcist antal!). Hvis de da 
ikke finder på en anden forsyningsløsning inden muligheden for gas er let tilgængelig…. Det 
retfærdiggør næppe, at der skal føres gasledning i gennem 250 tilfældige ejendomme. Det er jo 
vanvittigt, når der er alternativer til både rute og energiforsyning.  

Hvis man kort må komme ind på begrebet ekspropriation: Det er en grundlæggende betingelse for 
at ekspropriere privat ejendom, med ukrænkelig ejendomsret, at det skal være af hensyn til 
almenvellet. Det er jo ikke almenvellet, der tilgodeses her, når der, måske, kun vil være 15-25 
gasforbrugere ifølge dette projekt på hele Lolland og Falster, og når grønne udviklingsideer i 
forvejen er på vej frem i Danmark og andre lande. Det er muligt, at dette projekt er et forsøg på 
grøn omstilling til mere klimavenlig produktion, men ærlig talt, med så få tilkendegivelser…! 

Jeg vil også vove påstanden, at selv om Energinet har oplyst et kæmpestort millionbeløb som 
anlægsomkostninger på den foreslåede strækning, så er traditionen jo ikke lang for at dette holder 
i store anlægsprojekter, og der skal også udbetales erstatninger i stor stil til flere hundrede 
lodsejere med denne ruteplan, både ud fra de kendte takster og for yderligere ulemper på 
ejendommene. Det bliver MEGET kostbart for denne gasledning, og det skal vores skattekroner i 
høj grad betale. Det bifalder de fleste lodsejere nok ikke, inklusiv jeg selv, og derfor bifaldes denne 
rute heller ikke. 

Ved sukkerfabrikken i Nykøbing, der ligger ud til Guldborgsund, er gasledningen i forslaget slet ikke 
tegnet i nærheden af fabrikken, men noget sydligere. Det er da i sig selv lidt mystisk, når der er 
planer om at forsyne især denne fabrik. Hvis gasforsyningen alligevel føres via 
omveje/stikledninger til de få forbrugere, så er det endnu mere vanvittigt af belaste så mange 
lodsejere på vejen – det giver altså ikke god mening, og det kræver et alternativ. 

Vi har et velfungerende elnet, så hvorfor ikke fortsætte udviklingen af grøn el i stedet for, fra vind 
eller havbølger - eller grøn el og varme fra lokal biogas. Grønne løsninger til el er jo opfundet, og 
nye er på vej. Det kunne fabrikkerne jo arbejde henimod som deres forsyningskilde. 

Eller anlæg gasforsyningen, hvor den ikke belaster en masse ikke-forbrugeres ejendomme, tid, 
tilværelse og økonomi. 

Det er muligt, at grøn energi fra gas er interessant for de få, biogas er som sådan ikke uden 
muligheder, hvis der ellers er leverandører nok til råvarerne i fremtiden – og er der en klar plan for 
det, inden der anlægges gasledning som denne?? Blot fordi Lolland-Falster ikke endnu har 
gasforsyning anlagt, så er det da ikke forbudt at tænke i alternative forsyninger, der tilgodeser 
flere mennesker - især når alternativer findes. 
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Det er utvivlsomt vanvittigt og uden fornuft at have et ønske om at beslaglægge omkring 250 
lodsejeres ejendomme for at opnå formålet med dette projekt fra Energinet til få forbrugere. Det 
medfører mange gener og en masse medgået tid (ulønnet!) for en lodsejer, eksempelvis som følge 
af: 

- tvungen ændring i planlægning på lodsejers ejendom, i forbindelse med forstyrrelser af 
landbrugsdriften i mit tilfælde,  

- kommunikation frem og tilbage med Energinet og deres aktører,  
- midlertidig ødelæggelse af ejendommens dræn til afvanding, som herefter skal retableres 

af modparten - med tvivlsom garanti for drænfunktionen/ sikker drift herefter,  
- at ejendommen er herefter uundgåeligt mindre attraktiv og med flere restriktioner i 

forhold til ejendommens muligheder og udvikling, 
- opfølgning og erstatningssager af forskellig art. 

 

Selv har jeg mødt andre store, lignende projekter, hvor landbrugsjorden udlånes midlertidigt eller 
helt eksproprieres. De oplevelser resulterer som oftest i en tidskrævende og belastende oplevelse, 
både mentalt og økonomisk, og ejendommen bliver på trods af mange aftaler og løfter fra 
modparten/entreprenører/aktører alligevel forværret, da jorden ikke retableres i mindst den 
samme kvalitet som før, aftaler og tidsrammer bliver brudt undervejs, forsinkelser der ødelægger 
din egen planlægning på ejendommen, fremmede aktører dukker op på privat ejendom uden 
aftaler.  

Taksterne for erstatninger står heller ikke mål med det reelle forbrug af lodsejerens tid og hans 
virksomheds/ejendoms reelle tab af indtjening og tab af andre muligheder for senere udvikling 
pga. restriktioner på ejendommen. Modparten vil her blot henvise til diverse landsdækkende 
aftaler og paragraffer, der ikke opvejer lodsejerens gener, og lodsejeren står derudover med 
opgaven at følge op på det benyttede areal efter endt brug for at få løst hængepartierne.  

Lodsejeren skal også stå for at sende klage til kommissioner eller konstruere en civil retssag, hvis 
behovet opstår. Opslidende og med omkostninger, mens modparten blot fortsætter sit virke og 
indtjening andre steder. Disse vilkår bliver utvivlsomt ikke anderledes med et så omfattende 
gasledningsprojekt henover flere hundrede ejendomme. 

Jeg vil gerne advare andre lodsejere til at være opmærksom på, hvad de risikerer, før de støtter et 
sådant projekt på deres private ejendom, uanset modpartens intentioner om ”god behandling”; 
for det holder ikke. Det er der en uendelig mængde eksempler på. 

Og da jeg ikke selv ser et behov for en gasforsyning til min virksomhedsdrift, samt at jeg vil 
beholde en attraktiv ejendom, samt ud fra andre nævnte betragtninger, så bifalder jeg ikke 
Energinets foreslåede gasrute, og projektet kommer IKKE at foregå på min ejendom, så længe jeg 
ejer den. Det bliver NEJ herfra. 
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FORHINDRINGER MED DEN PÅTÆNKTE RUTE FOR LEDNINGEN 

Af praktiske forhindringer på min ejendom kan jeg eksempelvis nævne følgende elementer og 
miljøpåvirkninger, der tilmed konflikter med den foreslåede gasrute inklusiv servitutareal. 

- eksisterende bygninger og omkringliggende arealer/have/træer/læhegn 
- landbrug og tilhørende planlægning. 
- Kontek-linien i jorden 
- højspændingsledninger i luften, som skal nedgraves inden for få år ifølge Cerius 
- fredet stendige 
- vandboring i drift med forsyning til byens vandværk, dvs. grundvandsreserver 
- skovarealer   
- dyreliv og vildt ved/i Bjørup Bæk og nærtstående træer, som i forvejen er særdeles 

minimeret og påvirket efter anlæggelsen af og trafikken på Nykøbing Falster Omfartsvej  
- grøfter og afvanding af stort opland til Bjørup Bæk mod syd 
- større naturanlæg bestående af jordvold og natursø, som er under anlæg ifølge 

godkendelse fra offentlige myndigheder 
 

Det er elementer, som jeg selv skal respektere i det daglige. Alt dette kan gasledningen belaste 
eller ødelægge med dens anlæggelse eller restriktioner på ejendommen, og også derfor kan/skal 
den ikke ligge i dette område. 

 

ALTERNATIVER 

Ledningens ønskede anlægsrute er vanvittig, ufornuftig og respektløs. Her er nogle bedre forslag 
til ruten, hvis den gennemføres. 

Ruten føres ude i farvandet syd for Sjælland for at nå f.eks. de to sukkerfabrikker, og hvor den ikke 
belaster et kæmpe antal ejendomme på land. De to fabrikker ligger alligevel tæt på kysten. Hvis 
ledningen alligevel kan føres i farvandet mellem Sjælland og Falster, via underboring eller ej, så 
kan den også føres videre via Guldborgsund og Smålandsfarvandet til hhv. Nykøbing og Nakskov. 

Hvis få virksomheder, udover sukkerfabrikkerne, skal forsynes med gasenergi, så kunne der 
anlægges nogle lokale gasstationer/gasanlæg ved kysten, hvorfra gassen fragtes videre til 
forbrugerne ad vejnettet via tankbiler. Eller der kunne anlægges stationer ude i vandet, hvor 
gassen så sejles til levering på land. I tilfældet med sukkerfabrikken i Nykøbing, så er der mulighed 
for en station eller levering i området lige syd for Kong Frederik IX’s Bro, hvor fabrikken ligger ud til 
kysten, og hvor der pt. ikke ligger anden bebyggelse ved kystlinien.  

Andre storforbrugere af gasforsyning må tilsvarende findes eller etableres nær kysten, så vidt 
muligt, hvis de ikke er det i forvejen. Det må være prisen for at deltage i jeres gasforsyning. 
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Høringssvar april 2021 angående gasledning
 
En gasledning er påtænkt at blive anlagt ned over Falster og henover Lolland.
Min ejendom ligger øst for Nykøbing F., hvor ledningen er foreslået at gå igennem over en strækning på
omtrent 125 meter gennem min have. Her følger mine bemærkninger til den plan.
 
GENERELLE OG EGNE BETRAGTNINGER
Energinet har i deres eget notat, El og Gas til Transport, fra 2017, fremregnet behovet for gasforbruget til
f.eks. transportsektoren (køretøjer og skibsfart). Gasbehovet vil være faldende i de kommende årtier efter
år 2030. Blandt andet nævnes, at ”Udsigten til, at gas til busser og lastbiler kan blive en overgangsteknologi,
rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt at investere i en infrastruktur til påfyldning af gaskøretøjer”.
Det rejser da lidt tvivl om gasledningens behov i dette tilfælde.
Regeringens klimahandlingsplan fra 2020 har lagt op til, at olie og gas udfases til boligopvarmning, til fordel
for elektriske varmepumper eller grøn fjernvarme. Det rejser igen lidt tvivl om gassens behov i dette
tilfælde.

Hvorfor så denne gasstrækning nu, når der er forskellige områder, hvor gassen ikke har en fremtid?
Energinet har via deres egen rapport, Langsigtede Udviklingsbehov i Gassystemet, fra 2020, blandt andet
beskrevet i deres case for den ønskede gasledning på Lolland-Falster: ”Lolland-Falster er et af de områder i
landet, hvor landbaserede VE-anlæg vækster mest, og det udfordrer elsystemet. Dermed kan det vise sig at
give god mening i området at lave noget af den overskydende VE-produktion af el om til brint eller andre
grønne gasser”. Den udviklingsidé kan der vel godt sås en rimelig tvivl om, hvis det er et stort formål med
gasledningen:
Der gøres mange tiltag i vores generation til at være elbesparende i alt hvad vi gør privat og
virksomhedsmæssigt; det må antages at fortsætte i de næste årtier også. Altså et mindre forbrug på dette
punkt, der trækker efterspørgslen lidt nedad. Samtidig vil elbehovet sikkert stige på grund af flere og nye
elløsninger, så det er vel ikke givet, at der vil være store mængder af elproduktion i overskud til at omdanne
el til brint og andre gasser. Vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg), nye som gamle, anlægges formentlig ikke
for herefter at omdanne el til gas (uden at jeg vil kalde mig ekspert i VE-anlæg) – de opstilles formentligt for
at dække et kendt elforbrug eller for at sælge overskydende el videre i et system, der kan bære det.
Energinet vil med denne gasforsyning på Lolland-Falster tilsyneladende hjælpe nogle få virksomheder
fremad, herunder sukkerfabrikkerne. Kunne disse ikke overveje eget eller fælles biogasanlæg lokalt til el- og
varmeforsyning som en konstruktiv idé, især hvis de selv har råvarerne via deres egen drift? Statsejede
selskaber har vel ikke eneret på grøn omstilling.
Energinet vil med deres projektforslag lægge beslag på rigtig mange ejendomme på Lolland-Falster, med
efterfølgende restriktioner på alle ejendomme som følge af gasledningen i jorden. Alt dette til glæde for
enkelte forbrugere af gas i fremtiden i denne landsdel, herunder de to sæsonbetonede sukkerfabrikker,
som vel kun kører på fuld damp i de måneder om året, hvor der leveres sukkerroer og produceres sukker.

Udover de to fabrikker er der tilsyneladende kun få andre virksomheder pt. der har ”tilkendegivet” (men
næppe bindende?) om at koble på en ny gasforsyning (i februar 2021 oplyst til kun 15-25 virksomheder på
hele Lolland og Falster samlet; i øvrigt et ikke specielt præcist antal!). Hvis de da ikke finder på en anden
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forsyningsløsning inden muligheden for gas er let tilgængelig…. Det retfærdiggør næppe, at der skal føres
gasledning i gennem 250 tilfældige ejendomme. Det er jo vanvittigt, når der er alternativer til både rute og
energiforsyning.
Hvis man kort må komme ind på begrebet ekspropriation: Det er en grundlæggende betingelse for at
ekspropriere privat ejendom, med ukrænkelig ejendomsret, at det skal være af hensyn til almenvellet. Det
er jo ikke almenvellet, der tilgodeses her, når der, måske, kun vil være 15-25 gasforbrugere ifølge dette
projekt på hele Lolland og Falster.
Ved sukkerfabrikken i Nykøbing, der ligger ud til Guldborgsund, er gasledningen i forslaget slet ikke tegnet i
nærheden af fabrikken, men noget sydligere. Det er da i sig selv lidt mystisk, når der er planer om at forsyne
især denne fabrik. Hvis gasforsyningen alligevel føres via omveje/stikledninger til de få forbrugere, så er det
endnu mere vanvittigt af belaste så mange lodsejere på vejen – det giver altså ikke god mening, og det
kræver et alternativ. Hvor ikke sende gas med skibe til Sukkerfabrikken , den periode fabrikken er åben. Det
vurderes på sigt at de 2 sukkerfabrikker måske ikke findes i området pga. produktionsprisen for sukker via
roer ikke er konkurrence dygtige i forhold til sukkerrør.
Vi har et velfungerende elnet, så hvorfor ikke fortsætte udviklingen af grøn el i stedet for, fra vind eller
havbølger - eller grøn el og varme fra lokal biogas. Grønne løsninger til el er jo opfundet, og nye er på vej.
Det kunne fabrikkerne jo arbejde henimod som deres forsyningskilde.
Eller anlæg gasforsyningen, hvor den ikke belaster en masse ikke-forbrugeres ejendomme, tid, tilværelse og
økonomi.
Det er muligt, at grøn energi fra gas er interessant for de få, biogas er som sådan ikke uden muligheder, hvis
der ellers er leverandører nok til råvarerne i fremtiden – og er der en klar plan for det, inden der anlægges
gasledning som denne?? Blot fordi Lolland-Falster ikke endnu har gasforsyning anlagt, så er det da ikke
forbudt at tænke i alternative forsyninger, der tilgodeser flere mennesker - især når alternativer findes.
 
ALTERNATIVER
Ledningens ønskede anlægsrute er vanvittig, ufornuftig og respektløs. Her er nogle bedre forslag til ruten,
hvis den gennemføres.
Ruten føres ude i farvandet syd for Sjælland for at nå f.eks. de to sukkerfabrikker, og hvor den ikke belaster
et kæmpe antal ejendomme på land. De to fabrikker ligger alligevel tæt på kysten. Hvis ledningen alligevel
kan føres i farvandet mellem Sjælland og Falster, via underboring eller ej, så kan den også føres videre via
Guldborgsund og Smålandsfarvandet til hhv. Nykøbing og Nakskov.
Hvis få virksomheder, udover sukkerfabrikkerne, skal forsynes med gasenergi, så kunne der anlægges nogle
lokale gasstationer/gasanlæg ved kysten, hvorfra gassen fragtes videre til forbrugerne ad vejnettet via
tankbiler. Eller der kunne anlægges stationer ude i vandet, hvor gassen så sejles til levering på land. I
tilfældet med sukkerfabrikken i Nykøbing, så er der mulighed for en station eller levering i området lige syd
for Kong Frederik IX’s Bro, hvor fabrikken ligger ud til kysten, og hvor der pt. ikke ligger anden bebyggelse
ved kystlinien.
Andre storforbrugere af gasforsyning må tilsvarende findes eller etableres nær kysten, så vidt muligt, hvis
de ikke er det i forvejen. Det må være prisen for at deltage i jeres gasforsyning.
 
Det er utvivlsomt vanvittigt og uden sund fornuft at etablere denne gasledning.

Med venlig hilsen

Jan Frederik Pedersen

Kristiansmindegaardene 9 
4800  Nykøbing Falster
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Høringssvar til evt., kommende gasledning fra Sydsjælland over Lolland/Falster. 

 

Jeg har ikke nogle steder kunne finde alternative linjeføring, end den Energinet/Evida er kommet frem med 

gennem brev eller den lokale avis. 

 

Alternativ var der vel også den lige linje fra Sydsjælland til Nakskov i gennem Smålandshavet og der med 

korte ca. 1/3 af længden incl. Tee stykke i Guldborgsund ind til Nyk F. 

Gennem Smålandshavet kunne man nemt forsyne øerne Askø, Fejø og Femø. 

 

Håber at få svar på den alternative linje. 

 

Mvh. 

 

Henrik Ole Hansen 

Vestre Landevej 178 

4952 Stokkemarke 

 

-- AKT 2864156 -- BILAG 2 -- [ Høringssvar gasledning ] --



Brevdato 06-04-2021

Afsender Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk Sendt af Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster:
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Modtagere Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk); Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk); Katja
Scharmann (ksc@ens.dk)

Akttitel Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 39 - Hans Erik Jensen

Identifikationsnummer 2864187

Versionsnummer 1

Ansvarlig Sif Zimmermann

Vedlagte dokumenter Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 39 - Hans Erik Jensen
scan383

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 20. aug 2021



Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 39 - Hans Erik Jensen
Sendt: 06-04-2021 10:05
Bilag: scan383.pdf;

 
 

Fra: Han Erik Jensen <korpi@mail.dk> 
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Indsigelse vedr. grøn gas over Lolland Falster medsendt som vedhæftet fil.
Mvh.
Hans Erik Jensen
Hejredevej 10
4990 Sakskøbing
Tlf. 23267564
 

Virusfri. www.avg.com
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-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Karsten Borre <karsten.borre@dlgtele.dk> 
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Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk> 
Emne: Høringssvar J.nr, 2020-15593 

Miljøstyrelsen. 

Som berørt lodsejer vil jeg hermed foreslår at der regnes på en model, 
hvor man fortager  linjeføringen  i Smålandsfarvandet i stedet for inden 
over land. 

Endvidere undre det mig, at man på det seneste udspil til linjeføring 
har lavet nogle markante knæk i forhold til tidligere forslag. Hvilke 
hensyn ligger til grund for en tilsyneladende resurse krævende  
forlængelse af rørlægningen. 

Med Venlig Hilsen 

Karsten Borre 

Højrebyvej 14 

4952 Stokkemarke 

40139451 

-- 
Denne mail er kontrolleret for vira af AVG. 
http://www.avg.com 
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Fra: Karin Anette Pedersen <XKAAP@energinet.dk> 
Sendt: 6. april 2021 10:36
Til: lars@enoki.dk; Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Lars Bennedsen <XLABE@energinet.dk>
Emne: VS: Forslag til Grøn Gas Lolland Falster - Mærket: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 -
15593
 
Kære Lars Egelund Hansen
Som aftalt videresendes dit høringssvar hermed til behandling i Miljøstyrelsen.
 
Venlig hilsen

Karin Anette Pedersen 
Ekstern konsulent
Anlægsprojekter
+4541764744
XKAAP@energinet.dk

 

Fra: Lars Egelund Hansen <lars@enoki.dk> 
Sendt: 31. marts 2021 07:34
Til: Lars Bennedsen <XLABE@energinet.dk>
Emne: Forslag til Grøn Gas Lolland Falster
 

Hej Lars Bennedsen                                              
 
Jeg har et forslag til eventuel anden placering af midlertidig depotplads. 
Det drejer sig om depotpladsen på Langdyssevej.
 
Langdyssevej er en meget lille vej og der er i forvejen meget tung trafik. Af hensyn til vores naboer vil jeg gerne
foreslå anden placering. På Langdyssevej er der nemlig i forvejen tung trafik fra bl.a. vores eget landbrug/gartneri,
desuden også Torup Agurkegartneri og Tvedemose Champignon. 

Forslag 1 er at lave pladsen ved Næstved/Præstø landevejen, hvor ledningen alligevel krydser vejen. Vej og
jordniveau er det samme.
 
Forslag 2 kan være at lave pladsen ved Bårsevej, det er cirka 300 meter tidligere på rørledningen.  
 
Mvh 

Lars Egelund Hansen 
Telefon: 40501650
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Til: Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Anne Villadsgaard (avi@kyst.dk)
Titel: SV: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster'
E-mailtitel: SV: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
Sendt: 06-04-2021 11:11

Kære Sif Zimmermann
 
Kystdirektoratet skal bemærke, at dele af projektet er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvorfor
eventuelle påvirkninger på denne bedes medtages i den kommende miljøkonsekvensrapport.
 
For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at anlægsarbejder, herunder etablering af arbejdspladser, indenfor
strandbeskyttelseslinjen kan kræve dispensation fra Kystdirektoratet, hvorfor det anbefales, at bygherrer ansøger
Kystdirektoratet i god tid før projektets opstart.
 
Med venlig hilsen

Anne Villadsgaard
AC - fuldmægtig l Kystzoneforvaltning
+45 91 33 84 25 l avi@kyst.dk

Miljøministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120

Naturstyrelsens persondatapolitik     

Fra: Sif Zimmermann <sizi@mst.dk> 
Sendt: 8. marts 2021 10:49
Til: Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; Erhvervsstyrelsen <erst@erst.dk>; Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (info@tbst.dk <info@tbst.dk>; hoeringer@vd.dk; banedanmark@bane.dk; Mail (FST)
<mail@fiskeristyrelsen.dk>; MST Storstrøm postkasse <sto@mst.dk>; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; FES <fes@mil.dk>; GST -
Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet <kefm@kefm.dk>;
$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; (LBST) <mail@lbst.dk>; MIM - Miljøministeriets Departement
<mim@mim.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; Fødevareministeriet <fvm@fvm.dk>; SLKS
hovedpostkasse <post@slks.dk>; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse <SFS@dma.dk>; Transportministeriet
<trm@trm.dk>; Museum Lolland Falster <post@museumlollandfalster.dk>; museerne@museerne.dk; Danmarks
Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Danmarks
Sportsfiskerforbund -post <post@sportsfiskerforbundet.dk>; Hovedforeningen Dansk Ornitologisk Forening
(dof@dof.dk <dof@dof.dk>; Danpilot - Lodseriet Danmark <account@danpilot.dk>; DANSK SEJLUNION
<ds@sejlsport.dk>; DANSK SPORTSDYKKER FORBUND <dsf@sportsdykning.dk>; Danske Rederier
<info@danishshipping.dk>; info@orsted.dk; dce@au.dk; aqua@aqua.dtu.dk; Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>;
geus@geus.dk; info.dk@greenpeace.org; llh@levende-hav.dk; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>;
info@wwf.dk; Jens Kahr <jak@vkst.dk>; info@skovforeningen.dk; Dansk Energi (de@danskenergi.dk
<de@danskenergi.dk>; HOVEDSTADENS LOKALBANER A/S <post@lokaltog.dk>; post@cyklistforbundet.dk;
kontakt@natureenergy.dk; cpm@naestved.dk; khjped@naestved.dk; psoen@naestved.dk; tekpost@vordingborg.dk;
Guldborgsund Kommune (kontaktpersoner) <kommunen@guldborgsund.dk>; Lolland Kommune, Rødby Trafikhavn
(kontaktpersoner) <lolland@lolland.dk>; Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk>; Svend Allan Pedersen
<sap@guldborgsund.dk>; shlar@guldborgsund.dk; joeni@lolland.dk; Orenæs Gods <orenaes@orenaes.dk>; Catarina
Brændstrup Jensen <cbje@lolland.dk>; mail@ostdansk.dk; thbo@lokaltog.dk;
agricenter.danmark@nordicsugar.com; pde@vordingborg.dk
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Karin Anette Pedersen <XKAAP@energinet.dk>; Annette Klysner
<AnnKly@erst.dk>; Michael Herborn <MicHer@erst.dk>; Mikkel Okkels Birk Nielsen <mibin@kefm.dk>
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Emne: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
 
Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra Everdrup på
Sjælland via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet
undergår en miljøvurdering.
 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af
anlægget på land. Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse Storstrømmen og
Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge
miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det bemærkes,
at lovgrundlaget for den del af projektet der skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det
forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på
Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med
at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen er ved at blive gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan afgøre,
om der kan gives tilladelse til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan
medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-mail til
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens
hjemmesider om projektet: 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-
miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent| Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
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Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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2718770)
 
Til Miljøstyrelsen
 
Svar på høring: indkaldelse af ideer og forslag til projektet ”Grøn Gas i Lolland-Falster”, jf. j.nr.: 2020-15593
 
Til de dele af projektet, der vedrører landjorden, har Arbejdstilsynet følgende bemærkninger:
 
Pkt. 1.2. Hvad går projektet ud på. Figur 1 om linjeføringen og afstand til boliger, vejnet og steder, hvor mange
mennesker opholder sig mv., side 6:
 
Arbejdstilsynet skal henlede opmærksomheden på, at boliger, bygninger og områder med befolkningsgrupper med
begrænset eller nedsat mobilitet, herunder hospitaler, skoler, daginstitutioner, plejehjem, fængsler, rekreative
områder mv., som udgangspunkt skal ligge udenfor ”Potential Impact Area”, som angivet i ASME B.31.8S-2010.
 
Pkt. 1.2. Hvad går projektet ud på. Restriktioner omkring gasrørledningen, side 15:
 
I forhold til overholdelse af mindsteafstand til transmission- og fordelingsledninger til bygninger, beregnet til ophold
for mennesker, skal Arbejdstilsynet bemærke, at afstanden bør være så stor som muligt, og afvigelse fra
nedenstående beregnede minimumsafstand bør kun ske i undtagelsestilfælde.
 
Minimumsafstand mellem transmissions- og fordelingsledningers centerlinje og ovennævnte bygninger beregnes ved
formlen:
 
A = 1,5 x D x P x F hvor
 
A = minimumsafstand til bygningen (meter)
D = udvendig rørdiameter (meter)
P = ledningens beregningstryk (bar)
F = den anvendte design factor, som minimum den i GPTC-Guiden § 192.111 anførte.
 
Der er givet vejledning om Arbejdstilsynets krav til beregning af minimumsafstanden til bygninger side 6-7 i At-
vejledning F.0.1 om naturgasanlæg - Vejledning om konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af
naturgasanlæg som tillæg til GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems, 1998.
 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger er givet på grundlag af oplysninger i Miljøkonsekvens rapport for Grøn Gas Lolland-
Falster fra marts 2021, og det skal bemærkes, at kommende beslutninger vedrørende projektets design og tekniske
grundlag kan resultere i yderligere bemærkninger fra Arbejdstilsynet.
 
 
Venlig hilsen
 

-- AKT 2866579 -- BILAG 1 -- [ Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 43 - Arbejdstilsynet ] --



Birgitte Lind
Centerjurist
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<info@danishshipping.dk>; info@orsted.dk; dce@au.dk; aqua@aqua.dtu.dk; Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>;
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(kontaktpersoner) <lolland@lolland.dk>; Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk>; Svend Allan Pedersen
<sap@guldborgsund.dk>; shlar@guldborgsund.dk; joeni@lolland.dk; Orenæs Gods <orenaes@orenaes.dk>; Catarina
Brændstrup Jensen <cbje@lolland.dk>; mail@ostdansk.dk; thbo@lokaltog.dk;
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Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>; Karin Anette Pedersen <XKAAP@energinet.dk>; Annette Klysner
<AnnKly@erst.dk>; Michael Herborn <MicHer@erst.dk>; Mikkel Okkels Birk Nielsen <mibin@kefm.dk>
Emne: Indkaldelse af ideer og forslag til projektet 'Grøn Gas Lolland-Falster' (MST Id nr.: 2718770)
 
Til berørte myndigheder, institutioner og interesseorganisationer
 
 
Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

Energiselskaberne Energinet og Evida, ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra Everdrup på
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Sjælland via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, og de to bygherrer har anmodet om, at projektet
undergår en miljøvurdering.
 
Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af
anlægget på land. Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, der skal krydse Storstrømmen og
Guldborgsund. Energistyrelsen (efter delegation fra klima-, energi og forsyningsministeren) er ifølge
miljøvurderingsloven VVM-myndighed på havet, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 4, nr. 1. Det bemærkes,
at lovgrundlaget for den del af projektet der skal etableres på havet, er ved at blive gennemført, Det
forventes, at § 25-tilladelsen fsva. havdelen vil blive erstattet af en tilladelse meddelt efter regulering på
Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 5. Arbejdet med
at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen er ved at blive gennemført. 

Bygherrerne skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan afgøre,
om der kan gives tilladelse til projektet. 

Vedlagte idéoplæg beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan
medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C eller som e-mail til
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk. 
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen. 

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 6. april 2021. 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil herefter forholde sig til høringssvarene. 

Flere oplysninger 
I kan læse mere om og følge med i miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens
hjemmesider om projektet: 

https://mst.dk/GroenGasLolland-Falster

https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-
miljoekonsekvensrapport-groen
 
På vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Venlig hilsen

Sif Zimmermann
Specialkonsulent| Landskab og Skov
+45 21 99 57 45 | sizi@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Fra: Liza Rosenberg <lr@ostdansk.dk> 
Sendt: 6. april 2021 11:59
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Jens Kahr <jak@vkst.dk>; Ole Elbæk <oe@tomsgaard.dk>
Emne: Høring Grøn Gas Evredrup-Lolland Falster
 
Vedhæftet høringssvar på vegne af Gefion, Dls og Østdansk Landboforening
 
Med venlig hilsen
 
Liza Rosenberg
Cand.jur., Ejendom & Jura
5679 1906 (direkte) | 4030 2537 (mobil) | lr@ostdansk.dk
 
ØSTDANSK LANDBOFORENING
 Center Allé 6 | 4683 Rønnede | +45 5679 1900 
Forretningsbetingelser  |  www.ostdansk.dk 

Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, er sendt som sikker mail og må ikke udleveres eller kopieres til andre end adressaten.
Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående meddele os dette og slette mailen
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Mvh. Liza  
Rosenberg,  
Cand. Jur. 

 

Høringssvar grøn Gas Everdup – Lolland Falster  6/4 2021 

På vegne af Østdansk Landboforening, DLS og Gefion skal jeg give følgende bemærkninger til projektet som 

vi som foreninger for mange af de berørte lodsejere, mener bør ændres og tages hensyn til 

1. Dybden 
2. Følge motorvej så vidt det er muligt. 
3. Ikke forfordele natur frem for agerjord. 

 

Ad 1, Dybden. 

Som udgangspunkt planlægges røret at lægge i 100 cm dybde.  

Det er vores ønske, at det skal graves mindst 30-50 cm længere ned, således at der er mindre risiko 

forbundet med bearbejdning af jorden ovenover, maskiners færden og arbejde samt med dræns placering. 

Der har tidligere været en tradition med at lægge dræn i omring 90 cm dybde. I dag lægges de fleste dræn 

dog i ca. 120 cm’s dybde. Ved at lægge gasledningen i 100 cm dybde, vil fremtidige dræningsprojektet på 

arealer hvor gasledningen bliver lagt, ikke kunne drænes i optimal dybde.  For at minimere risikoen for at 

skulle arbejde for tæt på gasledningen, bør gasledningen derfor lægges 30-50 cm dybere end de 100 cm 

som Energinet og EVIDA foreslår. 

Ad 2, Tracé langs motorvej 

Flere steder bugter og snor røret sig gennem landskabet væk fra motorvejen. Ikke alle steder ser det ud til 

at give mening, og vi anmoder om at man placerer det i videst muligt omfang langs motorvejen, for ikke at 

”ødelægge” større områder end højest nødvendigt. 

Der vil være flere fordele ved at lægge tracéet parallelt og helt op til respektafstanden til motorvejen. De 

arealer der afskæres i anlægsperiode, vil være betydeligt mindre end hvis der køres tværs gennem marker 

hvorved adgangen til hele eller halve marker forhindres i dyrkningssæsonen, da der ikke kan køres over det 

åbne tracé og arbejdsarealet. For drænsystemer gælder det, at de ikke føres under motorvejen. Ofte vi de 

derfor være lagt med sidedræn ud om motorvejen, hvilket betyder at skaderne på drænsystemerne vil blive 

mindre end hvis der pløjes gennem hoveddræn og sidedræn midt på markerne. 

Ad 3, Agerjord og natur  

Endelig er det vores ønske at man ikke forfordeler naturen fremfor agerjorden – og dermed at man ikke 

vælger at køre udenom naturområder på bekostning af agerjord. Agerjord skal vi leve af og naturen 

genetablerer hurtigt sig selv – langt hurtigere end agerjorden.  

Mange steder ville alternative tracéer kunne føres gennem enge eller anden tør natur, med færre gener i 

forhold til skader på dræn, nedsatte udbytter og ødelagte afgrøder. Overjorden vil ikke skulle rømmes fra 

arbejdsarealet men kun fra selve ledningsgraven. Alt i alt bør omkostningerne til erstatning og 

genetablering af berørte naturarealer være minimale i forhold til landbrugsarealer. 

 

Afslutningsvist inviterer vi til god dialog i processen  imellem os som foreninger og Energinet / Evida.  
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
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Fra: Nick Alexander Borup Holm Petersen <nipet@lolland.dk> 
Sendt: 6. april 2021 13:57
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: 2020-15593
 
Hej Sif
 
På baggrund af det udsendte materiale ”Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for
Grøn gas Lolland-Falster”, har Lolland kommune ikke nogle bemærkninger til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport
for Grøn gas Lolland-Falster.
 
Med venlig hilsen

Nick Petersen 
Planlægger
tlf. 5467 6472 
nipet@lolland.dk

Lolland Kommune • Teknik og Miljø • Fruegade 7 • 4970 Rødby • www.lolland.dk
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Fra: Jan Hansen <jhansen1847@gmail.com> 
Sendt: 6. april 2021 14:48
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr. 2020 - 15593
 
Hej Miljøstyrelsen.
 
Vedhæftet sendes idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet Grøn Gas Lolland-
Falster.
 

Med venlig hilsen
 
---------------------------------
Jan Vejnaa Hansen, civilingeniør - energi
Hjelmsgade 5, 1.tv.
2100 København Ø
Tlf.: 30766310
---------------------------------
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Idéer og forslag til indholdet af 

miljøkonsekvensrapporten for projektet Grøn Gas 

Lolland-Falster  

Journal nr. 2020-15593 

Dato: 6. april 2021 

 

Miljøstyrelsen 

 

 

Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster 

I dette dokument argumenterer jeg for: 

• at vi står midt i en klima- og biodiversitetskrise, og at klima derfor skal være 

det helt dominerende emne og tillægges den absolut største betydning i 

miljøkonsekvensrapporten. 

 

• at miljøkonsekvensrapporten og beregningerne for projektet skal tage 

udgangspunkt i CO2-budgettet (CO2e-budgettet). 

 

• at biogas langt fra er CO2-neutralt og samtidig låser os til en videreførelse af 

den eksisterende og meget klimaskadelige husdyrproduktion 

 

• at projektets formål er forfejlet, da man ønsker at erstatte en meget CO2-

udledende teknologi med en anden meget CO2-udledende teknologi fremfor 

at se på en løsning baseret på el produceret af sol eller vind. 

Klima 

Klima er nævnt med syv linjer i afsnit 2.7 i idéoplægget.  

FN’s klimapanel, IPCC, fremlagde i slutningen af 2018 deres særrapport, SR151. En 

af rapportens vigtigste konklusioner er: 

 
1 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in 
the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, 
and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, 
Switzerland, 32 pp. https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ 
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“Det vil føre til uoprettelige tab af de mest skrøbelige økosystemer og krise 

efter krise for de mest sårbare mennesker og samfund, hvis vi overstiger 

1,5°C global middeltemperaturstigning.” 

På nuværende tidspunkt er middeltemperaturen allerede øget med 1,1°C – 1,2°C. 

Vi står midt i en klima- og biodiversitetskrise og har brug for hurtige, vidtrækkende og 

hidtil usete forandringer på alle samfundsområder. Den accelererende globale 

opvarmning leder os hen mod et kollaps af vores samfund og civilisation, som vi 

kender dem. 

Hvis vi ikke omgående ændrer alt – hvordan vi forbruger, dyrker mad, bruger jord, 

transporterer os og driver vores økonomier – bringer vi vores og andre arters 

eksistensgrundlag i fare.  

Det følger som en logisk konsekvens heraf, at klima skal være det helt dominerende 

emne og tillægges den absolut største betydning i miljøkonsekvensrapporten. 

Udgangspunkt for vurderingen skal være CO2-budgettet 

Der er en række forskellige drivhusgasser i atmosfæren, hvoraf CO2 er den 

dominerende. Klimavidenskaben har i mange år undersøgt sammenhængen mellem 

udledning af drivhusgasser og temperaturstigninger. Med den viden kan de beregne, 

hvor meget CO2 vi må udlede fra et givet tidspunkt, før vi overskrider en 

temperaturstigning på 1,5°C. 

Denne mængde kaldes vores globale CO2-budget, som pr. 1. januar 2020 var 230 

mia. ton CO2
2.  

CO2-udledningerne for 2020 er endnu ikke opgjort, men der forventes et fald på 7% 

sammenlignet med 20193. Det vil betyde, at CO2-udledningen i 2019 på 42,3 mia. 

ton CO2 forventes at være reduceret til ca. 39,3 mia. ton CO2 i 2020.  

Dermed vil CO2-budgettet gældende fra 1. januar 2021 være ca. 190,7 mia. ton 

CO2
4.  

I Figur 1 ses den historiske globale CO2-udledning for perioden 1980-2020. 

Den blå linje er den nødvendige reduktionssti, hvis vi starter en lineær reduktion af 

udledningerne allerede i år. Det vil være nødvendigt med tilbagevendende årlige 

reduktioner på minimum 3,7 mia. ton CO2/år frem mod 2031, hvor udledningerne 

skal være nul.  

 
2 Damon Matthews, H., Tokarska, K.B., Rogelj, J. et al. An integrated approach to quantifying uncertainties in 
the remaining carbon budget. Commun Earth Environ 2, 7 (2021). https://doi.org/10.1038/s43247-020-00064-
9  
3 https://www.carbonbrief.org/global-carbon-project-coronavirus-causes-record-fall-in-fossil-fuel-emissions-
in-2020  
4 I et scenarie, hvor andre drivhusgasser (f.eks. metan) udgør den samme andel af de samlede drivhusgasser i 
hele perioden. Øges andelen af andre drivhusgasser, reduceres CO2-budgettet og omvendt. 

https://doi.org/10.1038/s43247-020-00064-9
https://doi.org/10.1038/s43247-020-00064-9
https://www.carbonbrief.org/global-carbon-project-coronavirus-causes-record-fall-in-fossil-fuel-emissions-in-2020
https://www.carbonbrief.org/global-carbon-project-coronavirus-causes-record-fall-in-fossil-fuel-emissions-in-2020
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Den røde linje illustrerer den nødvendige reduktionssti, hvis vi først starter en lineær 

reduktion af udledningerne i 2025. I så fald vil det være nødvendigt med meget 

større årlige reduktioner på minimum 15,2 mia. ton CO2/år i 2025 og 2026, hvorefter 

udledningerne skal være nul i 2027. 

 

Figur 1: Reduktionsstier for global CO2-udledning.  

Fortsætter det nuværende tempo for udledning af drivhusgasser, vil det globale CO2-

budget i bedste fald være opbrugt om mindre end 5 år, hvis vi skal holde os under en 

temperaturstigning på 1,5°C. 

Der er en række mulige fordelingsprincipper, når man skal ”oversætte” et globalt 

CO2-budget til et nationalt CO2-budget. Klimarådet har anvendt et princip, hvor alle 

mennesker i verden tildeles lige meget af CO2-budgettet5. 

Princippet opfylder kun ét ud af FN’s fire principper6, og Danmark vil med dette 

fordelingsprincip blive tildelt et større CO2-budget, end det retfærdigvis er berettiget 

til. 

Den danske andel af det globale CO2-budget blev/vil blive brugt op et sted mellem 

sidste år og 2023 - afhængig af hvilke dele af CO2-udledningen, man medregner i 

opgørelsen – hvis vi fortsætter med den nuværende udledningshastighed7. 

 
5 ”Beregningsforudsætninger for vurdering af Danmarks klimamålsætninger i forhold til Parisaftalen”. 
Baggrundsnotat til Klimarådets analyse Rammer for dansk klimapolitik, Klimarådet, 2019. 
6 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf  
7 http://vejnaa.dk/?p=420  

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
http://vejnaa.dk/?p=420


 
 

Side 4 of 5 
 

Derfor er hverken 2030 eller 2050 relevante tidsperspektiver i en klimamæssig 

sammenhæng. Det er i stedet afgørende, hvad vi gør NU og i resten af 2021 og 

2022 og… 

Miljøkonsekvensrapporten og beregningerne for projektet Grøn Gas Lolland-Falster 

skal tage udgangspunkt i CO2-budgettet. 

Biogas er ikke CO2-neutralt og låser os 

Et af argumenterne for etablering af gasrørledningen er, at der i en lang årrække vil 

blive iblandet stigende mængder af biogas i naturgassen, således at man i 2040 

forventer, at al gas i rørledningen er biogas. 

Man vil altså i næsten 20 år fortsætte med afbrænding af fossil gas, selvom man ud 

fra et klimamæssigt synspunkt burde beholde den fossile gas i undergrunden. 

En anden afgørende pointe er, at biogas for en stor dels vedkommende er baseret 

på gylle fra den meget klimabelastende husdyrproduktion, som vi i forvejen gerne vil 

af med.  

Det er derfor en helt fejlagtig strategi, når man i gasrørledningsprojektet satser på 

biogas.  

En sådan strategi vil understøtte og gøre os afhængige af en videreførelse af den 

eksisterende og meget klimaskadelige husdyrproduktion. 

Projektets formål er forfejlet  

Et af projektets formål er at forsyne Nordic Sugar med energi, der udleder mindre 

CO2 end den nuværende energikilde, som er kul og olie.  

Ligeledes er et af projektets mål at forsyne øvrig industri på Lolland-Falster med 

energi, der udleder mindre CO2 end deres nuværende energikilde; typisk olie eller 

LPG.  

Derfor undersøges det i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen, hvor stor en 

besparelse, der kan forventes med et gasnet, hvor gassen består af en blanding af 

biogas og naturgas, når anlægget sættes i drift. 

Det er helt forfejlet, når man ønsker at erstatte en meget CO2-udledende teknologi 

med en anden meget CO2-udledende teknologi.  

Man stiller sig selv den forkerte opgave ved, at man blot vil have en løsning, som 

udleder mindre CO2 end de nuværende energikilder (hvilket gassen set i en 

livscyklusanalyse heller ikke gør), fremfor at sige at vi vil have den løsning, som 

udleder mindst mulig CO2 og gerne nul. 

Dette kunne være en løsning baseret på el. 

»I hele Europa skal vi til at have de fossile brændsler ud af vores industri, og der er 

vi nødt til at bruge el, hvor det kan lade sig gøre. Det kan det netop et sted som her 
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på Lolland, hvor der er masser af el at hente,« har Brian Vad Mathiesen, professor i 

energiplanlægning på Aalborg Universitet, sagt til Børsen. 

Mogens Weel, ingeniør og en af eksperterne bag EUDP-projektet siger: »Det kan 

helt sikkert lade sig gøre at køre fabrikken i Nykøbing Falster på el – det viser vores 

undersøgelser.« 

Opsummering 

Vi står midt i en klima- og biodiversitetskrise og har brug for hurtige, vidtrækkende og 

hidtil usete forandringer på alle samfundsområder. Den accelererende globale 

opvarmning leder os hen mod et kollaps af vores samfund og civilisation, som vi 

kender dem. 

Man har i årtier bevidst valgt at ignorere klimavidenskaben og fortsat en uhæmmet 

vækst på en planet med begrænsede ressourcer. 

En evt. etablering af gasrørledningen vil på mange planer medvirke til at forstærke 

klima- og biodiversitetskrisen. 

Vi kan ikke længere ignorere klimavidenskaben, og derfor må det afgørende 

vurderingsparameter i miljøkonsekvensrapporten være gasrørledningens 

påvirkning af CO2-budgettet (CO2e-budgettet). 

Gasrørledningen bør endvidere sammenlignes med en elbaseret løsning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Vejnaa Hansen 

Hjelmsgade 5, 1.tv. 

2100 København Ø 

 

E-mail: jhansen1847@gmail.com  

Tlf.: 3076 6310 

mailto:jhansen1847@gmail.com
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland Falster - Høringssvar nr. 47 - Stine Krøyer
Sendt: 07-04-2021 13:24

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: groengaslollandfalst <groengaslollandfalst@energinet.dk> 
Sendt: 6. april 2021 15:40 
Til: Stine Krøyer <stine.kroeyer@gmail.com>; Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster
<Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk> 
Cc: Lars Bennedsen <XLABE@energinet.dk> 
Emne: SV: Spørgsmål angående kommende gasledning - mærket Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster,
j.nr. 2020 - 15593 

Kære Stine Krøyer 
Tak for din henvendelse. 
Dit høringssvar sendes hermed videre til Miljøstyrelsen som herefter vil forholde til sig til det. 

Jeg har sat linket til projektets hjemmeside ind i denne mail. Her kan man søge på en konkret adresse og så
ser hvordan gasledningen foreslås placeret i forhold til adressen. Det er også muligt at klikke nogle lag på så
man fx kan se om der planlægges placeret en midlertidig arbejdsplads nær adressen, hvis du er interesseret i
det. 

https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c4c15205d6fd4b26b1f8038ca887fb1b 

Venlig hilsen 

Karin Anette Pedersen 
Ekstern konsulent 
Anlægsprojekter 
+4541764744 
XKAAP@energinet.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Stine Krøyer <stine.kroeyer@gmail.com> 
Sendt: 5. april 2021 16:01 
Til: groengaslollandfalst <groengaslollandfalst@energinet.dk> 
Emne: Spørgsmål angående kommende gasledning 

*** OBS : Denne mail stammer ikke fra Energinet. Vær opmærksom på afsender, links og filer. *** Kære
Søren Andreas Hansen 

Vi modtog den 18. marts et brev for evida energinet med en orientering om, at der ikke ville blive afholdt
noget borgermøde med information om projektet for den gasledning, der skal løbe fra Everdrup ned over
Lolland og Falster. 
Der var i stedet afsat tre datoer med et tidsrum, hvor vi som muligt berørte lodsejere kunne ringe og stille
spørgsmål. Datoerne for disse telefontider var den 16. 17. og 18. marts. 

Som nævnt modtog vi først brevet med datoerne den 18. marts. To af de mulige datoer var dermed ikke
længere en mulighed. Den sidste var på dagen. 
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Vi skulle dermed, på et ikke særlig oplyst grundlag, nå at tænke over, hvilke spørgsmål vi måtte have og ringe
til jer samme dag oven i ulvetimen som børnefamilie. 

Det synes jeg ikke er rimeligt. 

Jeg er klar over, og af fuld forståelse for, at Covid-19 naturligvis sætter sine begrænsninger, i forhold til at
afholde borgermøder som normalt ellers ville være at forvente. 
Jeg synes dog, at dette tilbud om information er meget tyndt, og jeg føler mig noget holdt hen som nabo til
den kommende gasledning. 

Jeg havde håbet på noget mere detaljeret information omkring projektet, samt hvordan jeg som lodsejer kan
risikere at blive berørt. Lige nu føler vi blot, at vi ingenting ved, hvilket gør det svært at vide, hvad man
konkret skal spørge om, da spørgsmålene som regel kommer, efterhånden som man får større indsigt i
projektet. 

Jeg har fornyeligt deltaget i et virtuelt informationsmøde omkring den mulige udvidelse af landevejen, der
løber fra Nykøbing F og nordpå. Min oplevelse var, at det fungerede rigtig fint. Jeg håber derfor meget, at I vil
overveje at gøre noget tilsvarende. 

Hvis dette ikke skulle ske, håber jeg, du kan hjælpe mig med at blive klogere på, hvilken betydning
gasledningen vil få for os, der bor på Sølvhøjavlingen 4, 4800 Nykøbing F. Her tænker jeg både i
anlægsperioden og når gasledningen er lagt? 
Vi ligger som det sidste hus på vejen. Vejen er blind i den forstand, at vejen fra vores hus bliver til en kirkesti,
der godt nok løber igennem til fast vej, men det er ikke muligt at kører på den i en almindelig personbil. Jeg er
derfor interesseret i at vide, om Sølvhøjavlingen vil være spæret i noget af anlægsperioden? 

Jeg ser frem til at høre nærmere. 

Venlig hilsen 
Stine Krøyer= 
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Alternativ.prj; Alternativ.sbn; Alternativ.sbx; Alternativ.shp; Alternativ.shx; Høringssvar til Energistyrelsen og
Miljøstyrelsen_66446-21_v1.pdf;

 
 

Fra: Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk> 
Sendt: 6. april 2021 16:27
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Cc: Charlotte Møller <XCHML@energinet.dk>
Emne: 2020-15593 - Bemærkninger til idéfase fra Vordingborg Kommune
 
Se vedlagte høringssvar og bilag.
 
Vordingborg Kommune fremsender gerne gis-data vedr. dræn og vandløb, såfremt det ønskes.
 
Venlig hilsen

Karsten Kolle

Klimakoordinator

Telefon: 55 36 24 14
kako@vordingborg.dk

 

Afdeling for Plan og By
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

 

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen!
Send det sikkert via Digital Post på borger.dk.
Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.
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Høringsnotat vedr. drikkevandsboringer til Grøn Gas til Lolland-Falster 

30. marts 2021: 

I medsendte miljørapport er der ikke vist hensyn til drikkevandsindvindinger og disses boringsnære 

beskyttelsesområder. Vi har derfor følgende bemærkninger til høringen. 

 

 

Boringer til Mørkeskov vandværk: 

  

Her er vist boringen (lille mørkegrøn ring) – og boringens BNBO (større lysegrøn ring) 

 

I BNBO-områder må der ikke gives tilladelse til yderligere forurening. 

Det skal tilstræbes at lægge gasledningen udenom BNBO 

I hele BNBO-området skal der udvises særlig agtpågivenhed i anlægsperioden, herunder placering og 

håndtering af spildevand fra skurvogne, brændstoftanke til entreprenørmaskiner m.m. 

 

  

-- AKT 2875568 -- BILAG 2 -- [ Høringsnotat vedr. drikkevandsboringer ] --



Boringer til Bakkebølle vandværk: 

 

Her er vist boringer (lille mørkegrøn ring) – og boringers BNBO (større lysegrøn ring) 

I BNBO-områderne skal der udvises særlig agtpågivenhed i anlægsperioden, herunder placering og 

håndtering af spildevand fra skurvogne, brændstoftanke til entreprenørmaskiner m.m. 

 

Boringer til Ørslev vandværk: 

 

Herover er vist 2 nye boringer med mørkeblå cirkler – det har været mange hensyn i spil i placeringen af 

disse. Det er vigtige boringer til det største forbrugerejede vandværk i Vordingborg Kommune. 

Der er endnu ikke beregnet BNBO på disse boringer, men det skønnes at være cirkler med radius på 150-

200 m. Det skal tilstræbes at lægge gasledningen udenom BNBO 



 

 

Her er vist boringen (lille mørkegrøn ring) – og boringens BNBO (større lysegrøn ring) 

Boring 226.414 er sløjfet – dens BNBO kan derfor også udgå. 



150m100500

-- AKT 2875568 -- BILAG 3 -- [ Bilag Skovkort 2021 ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 4 -- [ Alternativ ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 5 -- [ Alternativ ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 6 -- [ Alternativ ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 7 -- [ Alternativ ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 8 -- [ Alternativ ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 9 -- [ Alternativ ] --



Kunne ikke oprette PDF-version af dokumentet 'Alternativ'.

-- AKT 2875568 -- BILAG 10 -- [ Alternativ ] --



Vordingborg Kommune
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

55 36 36 36
post@vordingborg.dk
www.vordingborg.dk

Energistyrelsen
Miljøstyrelsen
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Sagsnr.: 20/6946
Dok.nr.: 66446/21

Afdeling for Plan og By

Sagsbehandler
Karsten Kolle

55 36 24 14
kako@vordingborg.dk

06-04-2021

Høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport Grøn Gas Lolland-Falster

Kære Energistyrelse og Miljøstyrelse

Vordingborg Kommune har screenet traceet ud fra vores interesser som myndighed og som 
lokal aktør i udviklingen af området. Vi har en række obs-punkter, som bør inddrages i 
vurderingen af projektet.

Dræn
Der skal i projektet være opmærksomhed på, at hvis der under gravearbejdet beskadiges 
dræn, skal disse reetableres, så afvanding af arealerne ikke ændres. Der kan fremsendes 
udtræk af de dræn, som indgår i vores kort-værker.

Drikkevand og boringer
Det ser umiddelbart ikke ud til, at drikkevandsboringer har indgået i placeringen af traceet. 
Derfor gøres opmærksom på drikkevandsboringer og boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) – se vedlagte notat. Placeres traceet inden for BNBO bør dette ske ud fra en nærmere 
vurdering af hensynet til drikkevandet.

Fortidsminder
Såfremt det ikke kan lade sig gøre at grave uden for beskyttelseslinjen omkring fortidsminder, 
så bør Museum Sydøstdanmark inddrages. Gravearbejde inden for fortidsmindebeskyttelsen 
forudsætter dispensation – praksis er restriktiv.

Grønt Danmarkskort (Områder med naturværdi og økologiske forbindelser)
Traceet går flere steder igennem området udpeget med naturmæssig værdi i form af Grønt 
Danmarks Kort i Kommuneplan 2018. Det bør vurderes om anlæggelsen af anlægget påvirker 
naturværdierne.

Beskyttede sten og jorddiger
Tracéet bør ledes uden om beskyttede diger, såfremt det ikke er muligt at etablere ledningen, 
uden at beskadige eller ændre tilstanden af de beskyttede diger. Ønskes der ændret i 
tilstanden af et dige, forudsætter det dispensation.

-- AKT 2875568 -- BILAG 11 -- [ Høringssvar til Energistyrelsen og Miljøstyrelsen_66446-21_v1 ] --
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Drikkevand og skovrejsning
Vi vil samtidig anbefale at ledningen placeres anderledes umiddelbart nord for Ørslev, hvor den 
gennemskærer et område til nye drikkevandsboringer, hvor der samtidig etableres 
skovrejsning. Forslag til alternativ placering vedlagt.

Ligeledes skal det bemærkes, at skovrejsningen rummer åbning af rørlagt vandløb, hvor der 
etableres sø. Traceet ligger således igennem søen, som pt. etableres på stedet.

Vandløb
Vi er lidt betænkelig ved linieføringen ved det rørlagte vandløb Ellerenden, da den følger 
vandløbet på et langt stykke. Her er vi i gang med at åbne en del af vandløbet og plante skov - 
det ville være ærgerligt hvis de to projekter lå i vejen for hinanden. Se vedlagte Bilag Skovkort 
2021 – se ovenstående skitse. Der kan fremsendes udtræk af de kommunale vandløbskort, 
som giver overblik over vandløb og hvordan systemerne hænger sammen.

Lavbundsarealer
Enkelte arealer på traceet ligger inden for kortlagte lavbundsarealer, som kunne være i spil til 
fremtidige vådområder. Vi håber, at det vurderes, at gasledningen ikke hindrer dette.

Venlig hilsen

Karsten Kolle
Klimakoordinator

Kopi til: Energinet.dk



Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 48 - Sanne Nielsen
Sendt: 07-04-2021 13:40

 
 

Fra: jensenognielsen@jensen.mail.dk <forsjov@jensen.mail.dk> 
Sendt: 6. april 2021 15:52
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: J.nr. 2020-15593
 

Hej

Iflg. Miljøstyrelsens hjemmeside kan det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være
udsat for vejstøj og der tales politisk om at afsætte midler til etablering af støjskærme.

Er de to faktorer og Miljøstyrelsens støjkort tænkt med ind i gasledningens linjeføring?

Kontakt mig gerne for uddybende kommentarer.

Mvh

Sanne Nielsen

Langdyssevej 2

4750  Lundby

-- AKT 2875538 -- BILAG 1 -- [ Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 48 - Sanne Nielsen ] --



Brevdato 07-04-2021

Afsender Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk Sendt af Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster:
Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Modtagere Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk); Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk); Katja
Scharmann (ksc@ens.dk)

Akttitel Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 50 - 9 lodsejere på Nordfalster

Identifikationsnummer 2875587

Versionsnummer 1

Ansvarlig Sif Zimmermann

Vedlagte dokumenter Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 50 - 9 lodsejere på Nordfalster
Høring Nordfalster

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 20. aug 2021



Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)

Cc: Annette Klysner (AnnKly@erst.dk), Sif Zimmermann (sizi@mst.dk)
Fra: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk (Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk)
Titel: Grøn Gas Lolland-Falster - Høringssvar nr. 50 - 9 lodsejere på Nordfalster
Sendt: 07-04-2021 13:43
Bilag: Høring Nordfalster.pdf;

 
 

Fra: Jens Kahr <jak@vkst.dk> 
Sendt: 6. april 2021 17:07
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Høring den 6. april 2021
 
På vegne af
Bjarne Jørgensen, Stubbekøbingvej 37, 4840 Nørre Alslev
Claus Stang, Stubbekøbingvej 59, 4840 Nørre Alslev
Hans Bonde Hansen, Nr. Vedbyvej 12, 4840 Nørre Alslev
Morten Hansen, Skovbyvej 18, 4840 Nørre Alslev
Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, Nørre Alselv
Anders Lejre Nielsen, Skovby Tværvej 36, 4840 Nørre Alslev
Henrik Krogh, Solbakken 8, 4850 Stubbekøbing
Jesper Lejre Nielsen; Skovby Tværvej 9, 4840 Nørre Alslev
Anton Brandt Thomsen, Kirstinebergparken 19, 4800 Nyk. F.
 
Fremsendes hermed kommentar / høringssvar
 
 
 

Med venlig hilsen
 

Jens Kahr
Erhvervspolitisk konsulent • VKST Politik og Kommunikation

Direkte telefon 5484 4124  • Mobil 2324 4393 
Agrovej 1 • 4800 Nykøbing F. • Hovednr. 7027 9000 • www.vkst.dk

VKST er et af landets største rådgivningsselskaber og er en fusion af rådgivningen i Gefion og DLS. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca.
9.500 kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om
brevhemmeligheder. Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.
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Høringssvar til forslag til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport 

for projekt ’Grøn Gas Lolland-Falster’ 

 

 

 

 

Indsendt på vegne af  

Bjarne Jørgensen, Stubbekøbingvej 37, 4840 Nørre Alslev 

Claus Stang, Stubbekøbingvej 59, 4840 Nørre Alslev 

Hans Bonde Hansen, Nr. Vedbyvej 12, 4840 Nørre Alslev 

Morten Hansen, Skovbyvej 18, 4840 Nørre Alslev 

Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, Nørre Alslev 

Anders Lejre Nielsen, Skovby Tværvej 36, 4840 Nørre Alslev 

Henrik Krogh, Solbakken 8, 4850 Stubbekøbing 

Jesper Lejre Nielsen; Skovby Tværvej 9, 4840 Nørre Alslev 

Anton Brandt Thomsen, Kirstinebergparken 19, 4800 Nyk. F.  

 

-- AKT 2875587 -- BILAG 2 -- [ Høring Nordfalster ] --



Indledning 

I forbindelse med indkaldelse af forslag til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for projekt ’Grøn Gas 

Lolland-Falster’, indsendes der hermed et høringssvar på vegne af: 

Bjarne Jørgensen, Stubbekøbingvej 37, 4840 Nørre Alslev 

Claus Stang, Stubbekøbingvej 59, 4840 Nørre Alslev 

Hans Bonde Hansen, Nr. Vedbyvej 12, 4840 Nørre Alslev 

Morten Hansen, Skovbyvej 18, 4840 Nørre Alslev 

Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, Nørre Alselv 

Anders Lejre Nielsen, Skovby Tværvej 36, 4840 Nørre Alslev 

Henrik Krogh, Solbakken 8, 4850 Stubbekøbing 

Jesper Lejre Nielsen; Skovby Tværvej 9, 4840 Nørre Alslev 

Anton Brandt Thomsen, Kirstinebergparken 19, 4800 Nyk. F.  

Ovennævnte er alle lodsejere på Nordfalster i det tracé som Energinet og EVIDA har foreslået til den 

kommende gasledning fra Everdrup til Nakskov. 

Helt konkret gælder det tracéet fra gasledningen lander på Nordfalster og hele vejen til Stubbekøbingvej 

ved Nørre Alslev afkørslen på E4. Se kort 1 

 

 Kort 1: med blåt er markeret det tracé som berører lodsejerne der indsender høringssvar 



Det foreslåede tracé på Nordfalster. 

Gasledningen lander på Nordfalster ved Sortsø efter en underboring fra Farø til Falster.  

Herefter går gasledningen på tværs af 4 marker for at gå ned forbi 4 ejendomme og ind under Farnæsvej. 

Se kort 2  

 

 

 Kort 2: blå streg markerer linjeføring fra landgang til Farnæsvej.  

 

Efter Farnæsvej går gasledningen mod syd, for efter ca. 200 m at gå på tværs af 4 andre marker for at ende 

ca 150 m fra motorvej E4’s midte. Det sker ca 200 meter nord for Skovby Tværvej og Holmegård. Se kort 3 

 

 

 Kort 3. Blå streg markerer linjeføring fra Farnæsvej til Skovby tværvej  



Resten af tracéet mod Stubbekøbingvej ved afkørsel 43, ligger Gasledning ca. 120-150 fra midten af 

motovej E4. se kort 4 

 

 Kort 4: blå streg markerer linjeføringen fra Skovby Tværvej til Stubbekøbingvej ved afkørsel 43 

Ulemper foreslåede tracé: på kort 2 og 5, (det sidste fra 2006) ses det tydeligt, at gasledningen starter med 

at krydse 4 separate marker, som formentlig ligge med hver deres drænsystem, i en eller anden form for 

sildebensmønster. Gasledningen vil skære drænsystemerne over på kryds og tværs, gennem 

hovedledningerne og sidedræn på begge sider af hovedledningen. Risikoen for at drænene ikke kommer til 

at fungerer optimalt er meget høj, når der sker så omfattende skader og efterfølgende reparationer af 

drænene. 

Det samme gør sig gældende for drænsystemer fra Farnæsvej til Skovby Tværvej, hvor der også kydses ind 

over 4 marker. Se kort 3. 

 

 Kort 5: luffoto fra 2006 som viser markopdeling og dermed muligvis separate drænsystemer   



Tracéet fra Skovby Tværvej og til Stubbekøbingvej ligger 120-150 m fra mortorvejen, hvilket er 70-100 m fra 

respektafstanden til motorvejen. Luftfoto fra 1989, hvilket er 4 år efter åbningen af farøbroeren og E4 på 

Falster viser et kludetæppe af marker. Se kort 6 

Det er sandsynligt, at markerne har hver sit drænsystem. Risikoen for at ødelægge en masse separate 

drænsystemer er større jo længere værk fra motorvejen gasledningen ligger. På kort 6 kan det ses, at en 

tæt placering på motorvejen, 50 m eller tættere, vil berøre færre marker/drænsystemer.  

 

 

Kort 6: luftfoto fra 1989   

 

Der er ingen tvivl om at det foreslåede tracé, fra landingen på Nordfalster til Stubbekøbingvej ved afkørsel 

43,  vil med berøre et utal af marker, som alle formentlig ligger med et eller flere drænsystemer, som vil 

blive påvirket af anlægsarbejdet med gasledningen. Resultatet vil være at flere hovedledninger og et utal af  

sidedræn vil blive ødelagt og forsøgt genetableret, med store omkostninger for både anlægsprojektet og 

landmændene til følge.  

 

Forslag om nyt tracé 

De, af det foreslåede tracé, berørte lodsejere foreslår, for at reducerer skaderne på drænssystemerne og 

påvirkningen af markdriften, at flytte det forslåede tracé så langt ud til motorvejen som over hovedet 

muligt. Det betyder, at gasledningen vil lande tæt på Farøbroen på Falster siden og derefter følge 

motorvejen i respektafstanden eller tættere, hele vejen til Stubbekøbingvej ved afkørsel 43. 

Forslaget vil ikke påvirke andre lodsejere end de 9, som foreslår flytning af gasledningen. 

Resultatet vil være at underføringen fra Farø vil blive ca. 160 m længere, mens tracéet fra landingen til 

Stubbekøbingvej bliver ca 280 m kortere. Ca 3-5 færre ejendomme vil komme til at ligge tæt (men dog 



udenfor sikkerhedszonen) på gasledningen og langt færre drænsystemer vil blive skåret igennem på kryds 

og tværs. Se kort 7 for nyt forslag til tracé. 

 

Kort 7: blå markering viser forslag til nyt tracé. 

Kun et enkelt sted er det usikkert om gasledningen kan ligge uden, at det påvirker en mindre skovpart. 

Respektafstanden til motorvejen slutter ca 2 m før en lille skov. Se kort 8  

 

Kort 8: Blå markering er ca 52 m fra midt motorvej. 

 

Muligheden for at gå tættere på motorvejen eller at fjerne ca 3 meter af skoven (få træer da det er et 

hjørne), bør helt klart tages i betragtning. 

Energinet og EVIDA lægger op til, at der skal etableres 2 arbejdspladser langs det forslåede tracé fra Sortsø, 

hvor gasledningen lander, og ned til Stubbekøbingvej. På kort 9 er de 2 pladser markeret med en blå og 

orange. 



 

Kort 9: arbejdspladser 

 

For den nordlige blå arbejdsplads gælder det, at der langs motorvejen er rigelig plads til en ny arbejdsplads. 

Den sydlige orange arbejdsplads kan blive liggende. For begge arbejdspladser gælder, at adgangsforholdene 

ikke forringes med det lodsejer foreslåede tracé. 

Når det anføres, at skaderne på drænsystemerne ikke vil være så omfattende med det nye forslag til tracé, 

så skyldes det, at drænene  i forbindelse med anlæg af motorvejen er blevet ændret således, at en stor del 

af drænene op til motorvejen, formentlig kun består af sidedræn, som ligger med en nogenlunde fast 

afstand. Det vil derfor være enklere at finde de ødelagte dræn, ligesom reparationsomfanget formentlig er 

mindre. Endvidere vil det ved defekte reparationer, være et markant mindre areal, der vil være påvirket.  

 

Der er således flere fordele ved at lægge gasledningen så tæt på motorvejen som overhovedet muligt, og 

gerne inden for respektafstanden til motorvejen, hvis Vejdirektoratet kan/vil give en dispensation.  

På den baggrund forventer lodsejerne bag dette høringssvar, at der ved de personlige møder med EVIDA og 

Energinet, i april og maj måned, vil være en seriøs og uddybende snak om flytningen af tracéet, som 

foreslået i dette høringssvar. 

 

 

På vegne af lodsejerne  

 

Jens Kahr 

Erhvervspolitisk konsulent • VKST Politik og Kommunikation 

 

Direkte telefon 5484 4124  • Mobil 2324 4393  

Agrovej 1 • 4800 Nykøbing F. • Hovednr. 7027 9000 • www.vkst.dk 
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Til: Karin Anette Pedersen (XKAAP@energinet.dk), Charlotte Møller (XCHML@energinet.dk), Katja Scharmann
(ksc@ens.dk)
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Fra: Jens Kahr <jak@vkst.dk> 
Sendt: 6. april 2021 17:49
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Gasledning_Lolland-Falster
 
På vegne af Dansk Landbrug Sydhavsøerne skal der fremsendes et forslag til alternativ tracé for gasledningen.
 
Ønskes der en uddybning af det vedhæftede står vi gerne til rådighed.
 
 

Med venlig hilsen
 

Jens Kahr
Erhvervspolitisk konsulent • VKST Politik og Kommunikation

Direkte telefon 5484 4124  • Mobil 2324 4393 
Agrovej 1 • 4800 Nykøbing F. • Hovednr. 7027 9000 • www.vkst.dk

VKST er et af landets største rådgivningsselskaber og er en fusion af rådgivningen i Gefion og DLS. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca.
9.500 kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om
brevhemmeligheder. Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.
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Overvejelser til flytning af gasledning tracé 

 

Dansk Landbrug Sydhavsøerne vil med dette høringssvar, bede Energinet og EVIDA overveje om der er 

andre muligheder for at placere gasledningen i sit tracé ned over Falster og Lolland 

 

1) DLS skal genforeslå at det overvejes om en placering langs og tæt på de store infrastrukturlinjer i 

form af jernbaner, motorveje og landeveje genovervejes. Langs motorvejen er der flere muligheder 

for at lægge hovedgasledningen mellem Everdrup og Nakskov. Uden at kende hverken dimensioner 

eller sikkerhedsafstande på de sideledninger der skal føres til Nykøbing Sukkerfabrik og Kettinge 

Biogas, burde det være muligt at lægge disse langs hovedveje og andre veje i det åbne land. 

Næsten uanset hvordan man med Energinets foreslåede tracé, vil forbinde Sukkerfabrikkerne i Nyk 

og Nakskov, så vil gasledningerne skulle lægges i byzone. Alene af den grund må det forudsættes at 

sideledningerne vil få en anden dimensionering og sikkerhedsafstand end hovedledningen. Derfor 

er der meget der taler for at sideledningerne vil være nemmere at placere langs landeveje og biveje 

i det åbne land, i stedet for at lægge dem tværs gennem dyrkede arealer. 

 

2) Samhørighed med andre anlægsprojekter. 

Vejdirektoratet har lige haft en udvidelse af E55 fra Ønslev til Nyk F i idefase høring. 

Anlægsarbejdet kommer til at omfatte strækningen fra afkørsel 44 til Nyk F.  Forslagene til 

udvidelsen af E55 omfatter en 2+2 løsning. I det tilfælde den løsning vælges, skal der stort set 

samtidigt med anlæg af gasledningen, være et meget stort anlægsprojekt som løber parallelt med 

og mindre end 2 km fra gasledningens tracé, som det er foreslået af Energinet. Udvidelsen af E55 

med en 2+2 løsning, vil medføre at op mod 20 huse langs E55 skal eksproprieres for at give plads til 

de 2 ekstra spor i 2+2 løsningen. Umiddelbart ser det ud til at være husene på den vestre side af 

E55.  

 

Det bør undersøges om der vil være muligt at lægge gasledningen langs den nye landvej (det 

forudsættes at respektafstanden vil være minimal), således at de helt overordnede 

samfundsøkonomiske omkostninger til de 2 projekter kan reduceres betragteligt.  

 

Ved Nykøbing skal et mindre skovstykke passeres med gasledningen. Idet den nye vej i forvejen skal 

beslaglægge et større stykke af skoven, bør det undersøges om der kan blive plads til gasledningen 

gennem skoven (evt med en mindre udvidelse af det areal der udlægges til vej. Derved bliver det 

muligt at følge Nyk. Omfartsvej hele vejen til Hasselø, som der også er lagt op til i Energinets forslag 

til tracé. 

 

DLS’s overvejelser omkring alternative tracéer, er på ingen måde konkretiseret mere end at der med 

eksisterende og kommende infrastruktur, bør ses på nye placeringer af gasledningen. Både af hensyn til 

færre og mindre påvirkninger af lodsejerne, men også ud fra mulighederne for større besparelser i 

forbindelse med en eventuel udvidelse af E55 mellem E4 afkørsel 44 og frem til Omfartsvejen ved Nyk F. 
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Fra: kim nielsen <kim.nielsen28@gmail.com> 
Sendt: 6. april 2021 20:21
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: omkring gasleding i udkanten af nagelsti
 
jeg kan forstå der skal laves en gasledning i udkanten af nagelsti (4800 Nyk.F)
 
jeg kunne godt tænke mig og se hvilke adgangsveje i vælger og bruge. da bygaden der går igennem Nagelsti
er  en mindre vej og dette er en 40 km/h zone med dårlig sigtbarhed. jeg kunne bliver nervøs for evt. tunge
lastbiler der skal til og køre igennem her. da der er rigtig mange cyklister  og gående på strækningen. enten
til og fra arbejde, eller til og fra skole gang.
 
Min bekymring ligger os i at banedanmark også er i gang med en større byggesag her ude og bruger netop de
samme veje til arbejdskørsel.
 
håber i vil tage dette op  til efterretning da jeg frygter det vil blive et kaos og måske endda komme til og koste
menneskeliv. Eller materiel skade ved en undvigelse fordi man er uopmærksom.
 
jeg vedhæfter jeres eget kort fra energinet.dk med optegnet streger så i kan se hvad jeg mener med dette.
 
m.v.h. kim nielsen
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Fra: Anders Koppelgaard <anders.koppelgaard@gmail.com> 
Sendt: 6. april 2021 21:44
Til: Gasledning til grøn gas på Lolland-Falster <Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk>
Emne: Kommentar til høringsvar
 
Vedr. høringssvar omhandlende gasledning over Lolland og Falster.
 
Jeg er ejer af adressen HØJREBYVEJ 17, 4952 STOKKEMARKE 
 
Jeg ønsker ikke at lægge jord til denne gasledning, og tænker at gasledningen kan føres via smålands havet.
Erstatningens størrelse set i forhold til de skader og restriktioner som gasledninger medfører, har ingen gang
på jorden.
 
Med venlig hilsen 
Anders Koppelgaard
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