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Udkast: Spildevandstilladelse til skylning af gasrør fra 
landdelen (Jylland og Fyn) – Baltic Pipe projektet 
 

Ansøgningsgrundlag 

Inden den planlagte rørledning kan sættes i drift er det nødvendigt at gennemføre en række tests og 

undersøgelser af rørledningssystemet. Dette gøres med henblik på at sikre, at rørledningen ikke har 

lækager og at svejsninger mm., er korrekt udført. Disse test involverer inspektion med rensegrise og en 

trykprøvning af rørsystemet. Trykprøvningen foretages ved vandfyldning, tryksætning og efterfølgende 

tømning af rørledningen. Vandfyldning planlægges foretaget med ferskvand og sker fra Egtved til Lillebælt 

og fra Nyborg til Lillebælt. Tømning vil ske i Lillebælt fra Kolding-siden. Testen tager ca. 20 dage pr. 

sektion. 

 

 

Fig. 1: De to teststrækninger fra Egtved til Stenderup og tilsvarende fra Nyborg til Middelfart. 

 
  

https://www.kolding.dk/


 

 

 

— 
Side 2 

Lovhenvisning 

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1) § 28, stk. 1 (direkte udledning til recipient). 

 

Miljømæssige og tekniske forhold 

Stålrøret renses i sektioner af ca. 10 km. Først renses røret ved gennemkørsel af en rensegris og en 

mindre mængde vand.  Alt dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Dernæst fyldes røret 

med ca. 6.000 m3 filtreret vand til tryktest. Der tilsættes ingen kemikalier til vandet. Vandet skal være i 

røret ca. 20 dage. Efter testen sendes vandet videre til næste sektion. Det er således de samme 6.000 m3 

vand der genbruges og til sidst udledes i Lillebælt efter en filtrering der fjerner eventuelle svejserester og 

sand m.m. Udledningen tager ca. 6 timer og vil ske på 5 m dybde. 

Samme proces vil ske på Fyn hvorefter vandet pumpes under Lillebælt og ind på byggepladsen ved 

Stenderup. Her filtreres det og udledes som beskrevet ovenfor. 

 

Med udgangspunkt i strømforholdene i Lillebælt vurderes det mest hensigtsmæssigt at foretage udledning 

af vandet fra trykprøvningen fra Jyllandssiden, da strømmen her er kraftigst og således sikrer en hurtigere 

opblanding af testvandet. Der arbejdes derfor ikke med udledning fra fynssiden.  

 
 

Der meddeles hermed éngangstilladelse til udledning af vand fra gasledningen til Lillebælt ud for 

Gl. Ålbo med følgende vilkår: 

 

1. Udledningen skal følge den beskrivelse der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne tilladelse. 

Udledningen må kun ske med udgangspunkt i de beregnede scenarier fremsendt i ansøgningen, hvor 

der udlægges en blandingszone på 7 x 11 m i enten nord eller sydgående retning afhængigt af 

strømmen. Kriterierne (jf. tabel 3-1 i ansøgningsmaterialet) der ligger til grund for beregningen af 

scenarierne skal være overholdt. Blandingszonen skal aftage over tid. Uden for blandingszonen må 

koncentrationen af metaller ikke overstige de fastsatte kravværdier i Bekendtgørelse om fastlæggelse 

af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017). 

 

1. Første hold skyllevand fra rensning skal opsamles og må ikke udledes. 

 

2. Vandet skal filtreres ved indsugning og udledning, som udgangspunkt med filter på 50 µm. 

 

3. Der skal inden udledning udtages en spildevandsprøve der analyseres for følgende 10 metaller samt 

ilt: Mn, V, Nb, Ti, Cu, Ni, Cr, Mo, B og Fe. Vandet må ikke udledes før kommunen har accepteret 

analysen. 

 

4. Der skal udledes i område med min. 5 meters dybde. 
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5. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det beskrevne, skal 

Energinet straks ringe 112. Energinet skal straks søge at standse udledningen. Energinet skal 

desuden udarbejde en redegørelse over hændelsen. 

 

 

Baggrund 

Der er foretaget en beregning af indholdet af forskellige metaller og iltindhold i det udledte vand. 

Beregningen er udarbejdet af COWI i forbindelse med den opdaterede ansøgning. 

 

Koncentrationerne er sammenholdt med miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

Koncentrationerne er sammenholdt med de maksimale grænseværdier, da udledningen kun sker én 

enkelt gang, og den maksimalt varer 1 døgn. 

 

Fyn:  
Tabel 2: Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykprøvevand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 
19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal 

koncentration i 

udledningen (µg/l)* 

Grænseværdi 

(Generel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet 

fortynding 

Fe 4409 - - 

Mn 64,4 150 5) / 420 5) - 

V 0,2 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 2,5 - - 

Ti 1,8 - - 

Cu 8,3 1 5) / 2 5) 

4,9 6) / 4,9 6) 

3 

Ni 11,6 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

1,5 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,2 6,7 5) / 587 - 

B 0,2 94 5) / 2080 - 

* Koncentration af stof i 27 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige 

sammensætning i ”Inspection certificates” for leverede rør. 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration 

6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration 

 

Jylland: 
Tabel 2: Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykvand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 
19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal 

koncentration i 

udledningen (µg/l)* 

Grænseværdi 

(Generel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet 

fortynding 

Fe 2600 - - 
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Mn 38,1 150 5) / 420 5) - 

V 0,1 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 1,5 - - 

Ti 1,0 - - 

Cu 4,9 1 5) / 2 5) 

4,9 6) / 4,9 6) 

- 

Ni 6,9 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

0,9 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,1 6,7 5) / 587 - 

B 0,1 5,8 5) / 145 - 

* Koncentration af stof i 16 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige 

sammensætning i ”Inspection certificates” for leverede rør. 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration 

6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration 

 

 

Vurdering af miljømæssig påvirkning af recipienten Lillebælt 

Kolding Kommune vurderer, at der, ved overholdelse af vilkårene, ikke vil ske væsentlige 

tilstandsændringer af Lillebælt eller væsentlig påvirkning af biologien. Projektet har en meget kortvarig 

karakter. Udpumpning sker i løbet af højest 1 dag og det er sandsynliggjort at indholdet af metaller i 

skyllevandet er minimalt. Filtrering vurderes at være bedste rensning til så store mængder vand. 

Sammenlignet med udledningen fra renseanlæg og afsmitning fra skibe m.m. er denne påvirkning meget 

lille. 

 

Udledningen vil ske ca. 900 meter fra Natura-2000 området og da blandingszonen kun er ca. 10 x 10 

meter, vil der ikke kunne ske en målbar påvirkning af Natura-2000 området. Der bliver meget hurtigt dybt 

ud for Gl. Ålbo og strømmen er kraftig, deraf navnet Snævringen.  

 

BAT 

I forbindelse med udledningen af trykprøvevand foretages en filtrering for partikulært materiale inden 

udledning. Herved fjernes en vis mængde af de metaller, der findes i det udledte vand. I de 

koncentrationsberegninger, der er foretaget, er, som beskrevet i teksten, denne fjernelse dog ikke 

indregnet i de koncentrationer, der sammenlignes med miljøkvalitetskriterierne. Her er forudsat at alt 

materialet findes opløst i det vand der udledes. Den filtrering, der foretages er ikke BAT. BAT ville kræve 

at der blev etableret midlertidige sedimentationsbassiner, til udfældning af materiale. Dette foretages ikke, 

da miljøpåvirkningen fra etablering af et eller flere sådanne bassiner ikke vurderes at stå mål med 

effekten. Der ville endvidere være tale om en voldsom meromkostning, hvilket hverken vurderes 

miljømæssigt eller økonomisk proportionalt med den beskrevne udledning, der som beskrevet udleder 

meget små mængder metaller.  

 

Habitatvurdering 

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 skal der, før der kan gives spildevandstilladelse efter 
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miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningspunktet er habitatområdet 

Lillebælt, der ligger 900 meter væk i sydøstlig retning. Der er ikke aktiviteter ved tryktesten, der medfører 

emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en 

nærmere konsekvensvurdering. 

 

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af aktiviteten ikke vil medføre væsentlig 

påvirkning af Natura-2000 området, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter. 

 

Venlig hilsen 

Christian Dahl Jacobsen 

Biolog 

 

 

 

Kopimodtagere af afgørelsen: 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, hoved afd.: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace Danmark: info@nordic.greenpeace.org 

 

KLAGEVEJLEDNING           
 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 

har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://naevneneshus.dk 

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 

spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 

5600.  

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnkolding-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 

XX.  2022.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 

anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 

år. 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
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13.12.2020 

Marius Gronenberg 
Direkte tlf. 79947469 
magr@varde.dk 

Sag 19/10336 
Dok 163868/21 

 
Revideret tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand ifm. anlæg af EPII 
Terminal, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestj. 

Ansøgning 

Miljørådgiver COWI har den 17.04.2020 på Energinets vejene sendt en ansøgning om grundvandssænkning 
og bortledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk i forbindelse med etablering af en ny gasmodtage-
terminal (EPII Terminal) på Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestjylland, matrikel 
23 Kærup By, Janderup. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted, som også ejer matrikel 23 Kærup By, Janderup. Energinet er 
ansvarlig for etablering af EPII Terminalen. Den nye terminal er en del af Baltic Pipe projektet, som skal 
tilføre store mængder gas fra Norge til Polen via Danmark. 

Tilladelse 

I forbindelse med etablering af EPII Gasmodtageterminalen meddeler Varde Kommune jævnfør § 26 i 
vandforsyningsloven1 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på matrikel 23 Kærup By, Janderup. 

Samtidigt giver Varde Kommune tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens2 § 27 til udledning af i alt 250.000 
m3 oppumpet grundvand til Søvig Bæk med en flow på maksimalt 14,5 l/s. 

Vilkår 

Tilladelsen til grundvandssænkning, afledning og nedsivning gives under følgende vilkår: 

Vilkår for grundvandssænkning 

1. Der må oppumpes i alt maksimalt 250.000 m3. 

2. Oppumpningen af grundvand må kun ske i forbindelse med etablering af den nye EPII Terminal m.v. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, nr. 299 af 08.06.1978, jævnfør lovbek. nr. 118 af 22.02.2018 

2 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 06.06.1991, jævnfør lovbek. nr. 1218 af 25.11.2019 
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3. Grundvandssænkning i projektområdet må ikke føre til væsentlig grundvandssænkning i de nærmeste 
omgivelser.  

4. Der må maksimalt grundvandsænkes til 1 m under de for de enkelte delprojekter angivne dybder (bilag 
2).  

5. Der skal anvendes optimale grundvandssænkningsstrategier for at minimere udledningsmængder af 
grundvand mest muligt.  

6. Grundvandssænkning skal foretages sektionsvis og om muligt i korte perioder, således at risikoen for 
større spredning af grundvandet minimeres. 

Vilkår for udledning af grundvand til Søvig Bæk 

7. Der må udledes i alt maksimalt 250.000 m3. 

8. Udledning til Søvig Bæk må ske med en maksimal flow på 14,5 l/s. 

9. Indhold af miljøskadelige stoffer i vandet som skal udledes til Søvig Bæk, må ikke overstige 
kvalitetskravene i bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v.3. 

10.  Totalindhold af kulbrinter i vandet må ikke overstige 500 µg/l. 

11.  Hvis totalindhold af kulbrinter ikke overholder kravet om maksimal 500 µg/l, skal der straks aftales de 
nødvendige tiltag til reducering af oliestoffer i vandet med Varde Kommune, som fx kan være krav om 
tilkobling af koalescensudskiller evt. med kulfilter, hvorefter moniteringen gentages.  

12.  Indhold af opløst jern i vandet må ikke overstige 0,5 g/l. 

13.  Der skal ske fjernelse af okker ved anvendelse af et beluftningsanlæg med sandfilter. 

14.  Hvis indhold af opløst jern i vandet ikke overholder kravet om maksimal 0,5 g/l, skal der straks aftales 
de nødvendige tiltag til reducering af jern i vandet med Varde Kommune, som fx kan ske ved tilkobling 
af lud-anlæg for at øge pH. 

15.  Bortledning til recipienten skal foretages på en måde, således der ikke sker beskadigelse af brinken. 

16.  Udledningen af oppumpet grundvand må ikke ske via det eksisterende regnvandsbassin, men skal ske 
direkte til Søvig Bæk nord for projektområdet og nedstrøms for eksisterende udledning fra 
regnvandsbassinet. Placeringen af udledningspunktet ved Søvig Bæk skal forhåndsgodkendes af Varde 
Kommune. 

17. Ved udledningspunktet ved Søvig Bæk skal der etableres en fast prøvetagningsstuds for analyse af 
vandprøver. 

Vilkår for supplerende grundvandsundersøgelse 

18.  Der skal udføres yderligere boringer til analyse af grundvandet med henblik på en nærmere 
undersøgelse af grundvandet i projektområdet ved den konstaterede forurening af vandet med 
kulbrinter og toluen ved boring B101 og B102. De yderligere grundvandsundersøgelser skal godkendes 
af Varde Kommune. 

Vilkår for monitering af grundvand 

19.  Alle boringer samt vandet fra prøvetagningsstudsen ved udledningsstedet skal undersøges for 
totalindhold af kulbrinter, BTEXN, pH, ilt, jern (ufiltreret) og jern (filtreret). 

 
3 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvand og grundvand, nr. 1625 af 
19.12.2017 
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20.  Prøvetagning og prøveanalyse skal ske som beskrevet i projektbeskrivelsen i nærværende tilladelse, og 
prøvefrekvensen skal aftales med Varde Kommune. 

21.  Grundvandsspejlet skal pejles før, under og efter grundvandssænkningen. Pejlingsfrekvensen skal 
aftales med Varde Kommune. 

22.  Analyse- og pejledata sendes løbende til Varde Kommune via mail til teknik@varde.dk med kopi til 
magr@varde.dk.  

23. Alle boringer skal sløjfes efter endt entreprise iht. brøndborerbekendtgørelsen. 

Generelle vilkår 

24.  Der skal fremsendes en tidsplan forud for entrepriseopstart til Varde Kommune. 

25.  Der skal udarbejdes en kontrolplan for bortledning og sænkning af grundvand som skal godkendes af 
Varde Kommune inden opstart af grundvandssænkning. 

26.  Der udarbejdes slutdokumentation for prøvetagninger, frekvenser, analyseresultater, koter for 
sænkning af grundvand og eventuelle tiltag til nedbringelse af indhold – fx anlæg til fjernelse af indhold 
af kulbrinter eller okker. 

Tilladelsen gælder indtil 31.12.2022. 

Forudsætninger og supplerende bemærkninger 

Denne tilladelse forudsætter accept af anlægsarbejder og grundvandssænkning fra Ørsted, som er 
grundejer af matrikel 23 Kærup By, Janderup. 

Ansøger er jævnfør § 23 i vandforsyningsloven erstatningspligtig for skade, som forvoldes på bestående 
forhold ved forandring af grundvandsstanden under grundvandssænkningen. 

Alle vilkår i denne tilladelse skal overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 26 stk. 3 kan tilladelsen tilbage-
kaldes uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig at være urigtige 
eller ændres væsentligt. 

Miljøvurdering 

Energinet har til projekt Baltic Pipe udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvensvurderingen 
indeholder beskrivelser og vurderinger af bl.a. anlægsarbejder, herunder behovet for midlertidige grund-
vandssænkninger ved anlægsarbejderne. Miljøkonsekvensrapporten er godkendt og VVM-tilladelsen 
meddelt i 2019 i henhold til § 25 stk. 1 i miljøvurderingsloven4. Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist 
VVM-tilladelsen fra 2019 og Miljøstyrelsen er ved at gennemføre en ny miljøvurderingsproces for Baltic 
Pipe-projektet. Hjemvisning af VVM-tilladelsen er sket først og fremmest pga. en utilstrækkelig vurdering af 
projektets påvirkning af bilag 4-arter. 

Varde Kommune har på baggrund af en miljømæssig evaluering vurderet, at den midlertidige grundvands-
sænkning ved Nybro Gasbehandlingsanlæg og udledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt. Varde Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en særskilt 
VVM-redegørelse. Afgørelsen om, at tilladelsen ikke er VVM-pligtig, er truffet efter VVM-loven. 
 

 
4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 28.05.2016, jf. lovbek. nr. 
1225 af 25.10.2018 
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Klagevejledning og aktindsigt 

Afgørelsen efter vandforsyningslovens kan ifølge lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøger, klageberettigede, herunder enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald.  

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 27 kan ifølge lovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen samt af enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

I klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klagepor-
talen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. 
Når I klager, skal I betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i 
sagen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som I finder via Nævnenes 
Hus – www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber den 11.01.2022, som er 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes 
hjemmeside. 

En klage over en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven har jf. lovens § 96 ikke opsættende virkning. Det er 
ikke beskrevet i vandforsyningsloven, at en tilladelse jf. lovens § 75 har opsættende virkning. Hvis arbejdet 
påbegyndes i høringsperioden, sker dette på egen risiko. 

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan jævnfør lovens § 101 indbringes for domstolene. Søgsmålet 
skal være anlagt senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt. Afgørelsen efter vandforsynings-
loven kan indbringes for domstolene efter reglerne i forvaltningsloven5. 

Varde Kommune gør opmærksom på, at I har ret til aktindsigt ifølge forvaltningsloven. 

 

I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller e-mail magr@varde.dk. 

Venlig hilsen 

Marius Gronenberg 
Geolog 

 

Denne tilladelse er sendt til: 

Energinet, Louise Bolving Hubschmann xlhb@energinet.dk, Brian Kastbjerg Petersen btp@energinet.dk og 
Jens Sejersgård Jakobsen jjo@energinet.dk 
Ørsted, Per Korshøj pekor@orsted.dk 
COWI, Anders Pørksen anpn@cowi.com  
Region Syddanmark, Anette Hansen anh@rsyd.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

 
5 Forvaltningslov (Forvaltningsloven), nr. 571 af 19. december 1985, jævnfør lovbek. nr. 433 af 22.04.2014 
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Projektbeskrivelse 

Baltic Pipe-projekt Europipe II (EPII) 

Projekt EPII Terminal er en del af Baltic Pipe-projektet, som skal tilføre store mængder gas fra Norge til 
Polen via Danmark. 

Gassen kommer fra den eksisterende pipeline Europipe II (EPII) fra Nordsøen. En ny pipeline skal forbinde 
EPII til den danske vestkyst og derfra videre til Nybro Gasbehandlingsanlæg beliggende nordvest for Varde. 

Operationstrykket fra den nye pipeline er højere end operationstrykket i det danske lednings- og 
distributionsnet. På Nybro Gasbehandlingsanlæg skal derfor etableres en ny terminal (EPII Terminal) som 
filtrerer, måler, opvarmer og reducerer operationstrykket i det danske ledningsnet. 

Anlægsarbejder 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted. Energinet er ansvarlig for etablering af EPII Terminal. 

EPII Terminal omfatter i hovedtræk følgende delentrepriser: 
- Etablering af bygværker og elinstallationer – udgravning til 0,6-1,2 m u.t. 
- Ledningsarbejder; brand, vand og gasledninger – udgravning til 1,0-1,6 m u.t. 
- Gasledning frem til EPII-anlæg – udgravning til 2,1-3,9 m u.t. 
- Nye udvendige tekniske anlæg – udgravning til 1,5-1,8 m u.t. 
- Nye vejanlæg – udgravning ti 0,8-1,0 m u.t. 
- Afvandingsarbejder; afløb og kloak – udgravning til 1,0-4,0 m u.t. 

De angivne gravedybder er vejledende. Der henvises til bilag 2 for detaljer om gravedybder og 
jordmængder og kortbilaget bilag 4 og 5. 

En overordnet tidsplan er anlægsarbejder fra juni 2020 til oktober 2020. 

Grundvandssænkning 

Formålet med grundvandssænkningen er at sørge for, at der kan foregå etableringen af EPII Terminalen og 
de dermed forbundne anlægsarbejder til de foroven beskrevne gravedybder.  

De midlertidige grundvandssænkninger vil ske sektionsvis og kan ske ved at anvende sugespidsanlæg, 
pumpebrønde og/eller vandboringer. 

Det vurderes, at der samlet skal bortledes i størrelsesordenen ca. 150.000-215.000 m3 vand fordelt på 
nedenstående delentrepriser: 
- Bygninger UB2/1B10, AB5 og AB6 – 30.000-35.000 m3 
- Udvendige tekniske anlæg – 80.000-120.000 m3 
- Udgravning gaspipeline frem til behandlingsanlæg – 15.000-20000 m3 
- Brandvand, vand, gasledninger mv. – 10.000-15.000 m3 
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- Elinstallationer – ca. 5.000 m3 
- Afløb og kloak – 5.000-10.000 m3 
- Vejanlæg 5.000-10.000 m3 

Indvinding af grundvand > 100.000 m3/år i forbindelse med anlægsarbejder kræver tilladelse til 
grundvandssænkning jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 2. 

Udledning af vand til Søvig Bæk 

Udledning af regn- og overfladevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg foregår via et godkendt regnvands-
bassin med tilkoblet olieudskiller til Søvig Bæk. Der bortledes i størrelsesordenen ca. 150.000 m3/år. 

Den samlede udledning af oppumpet grundvand ifm. den midlertidige grundvandssænkning samt bortled-
ning af regn- og overfladevand er i tilladelsen fastlagt på maksimum 250.000 m3 for anlægsperioden på 2 
år. 

Udledning af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg foretages til det offentlige spildevandssystem med 
baggrund i en tilslutnings- og spildevandstilladelse. Der bortledes i størrelsesordenen ca. 25.000 m3/år. 
Afløbene fra brandøvelsespladsen er ifølge Ørsted og den eksisterende miljøgodkendelse6 tilkoblet det 
offentlige spildevandssystem, som også omfatter overfladevand fra proces- og tankområder. 

Udledning af oppumpet grundvand må ikke ske via det eksisterende regnvandsbassin men skal ske direkte 
til Søvig Bæk nord for projektområdet og nedstrøms for eksisterende udledning fra regnvandsbassinet. 
Placeringen af udledningspunktet ved Søvig Bæk skal forhåndsgodkendes af Varde Kommune.  

Flowet for bortledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk er fastsat til maksimalt 14,5 l/s, svarende til 
det fastsatte maksimale flow for udledning af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg til vandløbet i 
den gældende spildevandstilladelse. 

Flowet af udledningen til Søvig Bæk må jf. spildevandstilladelsen overskride 14,5 l/s, når nedbør i særlige 
tilfælde vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko for driften af Nybro Gasbehandlingsanlæg. 

Bortledningen til Søvig Bæk skal foretages på en måde, således der ikke sker beskadigelse af brinken. 

Dette skal foretages ved at vandet udledes med risling af vandet ud over et udlagt lag af skærver og grus. 

Entreprenøren har et beredskab til simpel fjernelse af okker bestående af et beluftningsanlæg med sand-
filter. Kan kriteriet for bortledning af opløst jern på 0,5 mg/l ikke overholdes ved ludledningspunktet til 
recipienten, skal der fremsendes forslag til Varde Kommune til yderligere reduktion, fx tilkobling af lud-
anlæg for at øge pH til omkring 8. 

Undersøgelse af grundvandet 

Grundvandsforureningen, som blev påvist ved den indledende grundvandsundersøgelse (bilag 3) skal 
nærmere kvantificeres i det område, hvor der forventes at foregå grundvandssænkningen. 

Risikovurderingen for udledning af miljøfremmede stoffer og okker tager udgangspunkt i resultaterne fra 
den indledende grundvandsundersøgelse, hvor der blev påvist indhold af kulbrinter og toluen. Den 
indledende undersøgelse har ikke ført til, at der blev fundet kilden/hotspot til forureningen, og forurening 
blev ikke nærmere kvantificeret eller afgrænset. 

Der er aftalt med COWI, at der udføres yderligere boringer til analyse af grundvandet med henblik på en 
nærmere undersøgelse af grundvandet i projektområdet ved den konstaterede forurening af vandet med 
kulbrinter og toluen ved boring B101 og B102.  

 
6 Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Miljøministeriet. Miljøcenter 
Odense. Oktober 2009 
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Der udtages vandprøver til analyse før, under og efter grundvandssænkningen og prøvefrekvensen aftales 
med Varde Kommune. 

Frekvensen for prøvetagning af vandprøver til analyseprogrammet skal godkendes af Varde Kommune og 
skal beskrives i entreprenørens kontrolplan. Som minimum skal der udføres prøvetagning ved hver 
delentreprise (etape) før opstart, under udførelse og ved afslutning. 

Grundvandsspejlet skal pejles før og under grundvandssænkningen. Pejlingsfrekvensen aftales med Varde 
Kommune. 

Alt prøvetagning foretages af et firma med miljøundersøgelser som speciale og alle analyser skal foretages 
af et akkrediteret analyselaboratorium. Der analyseres som minimum for pH, ilt, jern (ufiltreret), jern 
(filtreret), totalindhold af kulbrinter og BTEXN. Analyseresultaterne fremsendes løbende til Varde 
Kommune. 

Alle boringer sløjfes efter endt entreprise iht. brøndborerbekendtgørelsen. 

Miljømæssig vurdering 

Grundvandssænkning samt afledning af oppumpet grundvand kan være til risiko for forurening eller anden 
negativ påvirkning af jord, grundvand, overfladevand og naturområder. Derfor skal Varde Kommune vur-
dere om projektet indebærer uacceptable risici overfor naturen og miljøet.  

Der er gennemført en konfliktscreening og miljømæssig vurdering, som har vist, at lokaliteten i nogen grad 
er følsom overfor natur og miljømæssige faktorer, og at den største trussel er risikoen for spredning af 
forurenet jord og grundvand samt forurening af grundvand og vandløb. 

Jordforurening 

Nybro Gasbehandlingsanlæg er kortlagt på V1, lok. 573-99015, da der har været gasbehandlingsanlæg 
siden 1984. Før 1984 blev ejendommen anvendt som landbrugsjord. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted. Gasbehandlingsanlægget er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer7, idet anlægget rummer store 
mængder af brandfarlige produkter. 

Som forureningskilder med potentiel risiko for forurening af grundvand angives spild af glykol, sulfinol, 
diesel, smøre-/kølemidler, kondensat fra gas (kulbrinter), utætheder fra olieudskiller samt spild af olie og 
kemikaliedepot. 

Ørsted har meddelt, at der ved brandøvelsespladsen beliggende i den nordvestlige del af projektområdet 
ikke blev anvendt perfluorerede stoffer (PFAS-forbindelser). 

En mere detaljerede beskrivelse af forureningskilder og mulige forureningsstoffer kan ses i den eksiste-
rende miljøgodkendelse4 og den tekniske redegørelse for EPII Terminal fra COWI fra 17.04.2020 (bilag 3). 

Varde Kommune har den 20.04.2020 givet en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 for anlægsarbejder i 
forbindelse med EPII Terminalen. Formålet med § 8-tilladelsen er at sikre, at anlægsarbejder og jord-
håndtering ikke kan føre til en spredning af eventuel forurenet jord og ikke bliver til miljømæssig risiko for 
grundvand og vandløb. 

Grundvandssænkningen kan føre til en spredning af eventuelle forureninger. Det er derfor vigtigt at der 
anvendes optimale grundvandssænkningsstrategier for at minimere grundvandvandssænkningen mest 

 
7 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlig stoffer, nr. 372 af 25.04.2016 
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muligt. Grundvandssænkningen skal fx foretages sektionsvis og om muligt i korte perioder, således at 
spredning af grundvandet minimeres. 

Geologi 

Nybro Gasbehandlingsanlæg ligger ifølge Per Smeds landskabskortet geologisk på den sydvestlige del af 
Varde Bakkeø. GEUS’ jordartskort beskriver de terrænnære sedimenter i området som smeltevandssand og 
ved Søvig Bæk og Skallebæk som ferskvandssedimenter. 

Boringsprofilerne fra de gennemførte geotekniske undersøgelser og fra vandindvindingsboringerne på 
gasbehandlingsanlægget viser en stratigrafi bestående af smeltevandssand med varierende lag af smelte-
vandssilt og -ler ned til 78 m u.t. ved den dybeste boring.  

Grundvand 

Grundvandsspejlet ved projektområdet forventes jævnfør pejledata fra boringerne ved lokaliteten og 
potentialekort fra området at være omkring 1-3 m u.t. Feltobservationerne og filterstrækninger fra den 
indledende grundvandsundersøgelse fra april 2020 (bilag 3) tyder også på en grundvandsstand omkring 1-3 
m u.t. 

Den generelle strømningsretning af det primære grundvand er mod vest. Strømningsretningen af det 
terrænnære sekundære grundvand er ifølge de magasinspecifikke potentialedata fra Miljøstyrelsens 
grundvandskortlægning (afrapporteret 2015) mod nordvest mod Søvig Bæk. 

Varde Kommune ikke oplysninger over, om området ved lokaliteten er grundvandsdannende, eller om det 
øverste grundvand infiltrerer en af recipienterne. COWI vurderer i den tekniske redegørelse, at der er en 
svag nedadrettet trykgradient mellem det øvre terrænnære grundvand og de underliggende 
sekundære/primære magasiner på lokaliteten. 

Projektområdet er af Miljøstyrelsen udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD-område). 

Lokaliteten er beliggende indenfor indvindingsoplandet (IOL) til en almen vandforsyning (Jegum-Vrøgum 
Vandværk) se bilag 6. Indvindingsoplandet er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI) og indsats-
område for grundvandsbeskyttelse (ION) direkte nord for matrikel 23 Kærup By, Janderup, som er ca. 400 
m opstrøms for projektområdet. Indvindingsoplandet er ikke udpeget som FI eller ION nedstrøms for 
gasbehandlingsanlægget. Nærmeste grundvandsdannende opland indenfor IOL ligger mere end 5 km NØ 
for (opstrøms) lokaliteten. Kildefeltet til Jegum-Vrøgum Vandværk med indvindingsboringerne og BNBO 
befinder sig ca. 3 km VSV for lokaliteten. Varde Kommune vurderer, at EPII Terminal-projektet pga. den 
store afstand til Jegum-Vrøgums kildeplads og det grundvandsdannende opland ikke kan være til nogen 
miljømæssig risiko for vandværkets drikkevandsindvinding. 

Der er ingen private drikkevandsforsyninger i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Alle ejendomme i 
lokalområdet bliver forsynet med drikkevand fra enten Outrup Vandværk, Janderup Vandværk eller DIN 
Forsyning. 

Jævnfør vandforsyningslovens § 26 stk. 2 er der krav om tilladelse til grundvandssænkning, såfremt der 
findes indvindingsboringer beliggende inden for en radius på 300 m. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg har 4 indvindingsboringer i drift beliggende inden for en radius af ca. 300 m 
fra den centrale del af projektområdet, DGU 112.623, DGU 112.624, DGU 112.626 og DGU 112.934. 
Boringerne anvendes til forsyningsformål dog ikke til drikkevandsformål. Boringerne indvinder vand fra lag 
af smelte- og saltvandssand beliggende fra ca. 20-30 og 50-60 m u.t. Magasinerne er overlejret af ca. 10-25 
m smeltevandssilt. Grundvandsspejlet ved boringerne er beliggende omkring 3 m u.t. Den midlertidige 
grundvandssænkning vurderes overordnet ikke at have en negativ effekt på indvindingsboringerne pga. de 
relative mindre gravedybder og de dybereliggende indvindinger. 
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Derudover er 2 aktive markvandsboringer ca. 300 m fra projektområdet, DGU 112.585 og DGU 112.943. 
Markvandsboringernes er filtersat i henholdsvis ≥ 23 m og ≥ 15 m dybe. Derfor vurderes det, at 
grundvandssænkningen ikke vil have nogen indflydelse på markvandsboringernes vandindvinding. 

COWI har udført en indledende grundvandsundersøgelse med 5 grundvandsboringer for at kunne 
dokumentere indhold af jern (okker) og eventuelt indhold af miljøfremmede stoffer (kulbrinter/BTEXN) i 
grundvandet i projektområdet, se teknisk notat fra 17.04.2020, bilag 3. 

Der er i en boring påvist et moderat totalindhold af kulbrinter på 12 µg/l, som overstiger Miljøstyrelsens 
grundvandskriteriet for kulbrinter på 9 µg/l. I en anden boring er der påvist indhold af toluen på 0,24 µg/l. 
Grundvandskriteriet for toluen er 5 µg/l. Der er ikke påvist indhold af kulbrinter eller BTEXN i nogen af de 
andre boringer. 

Jernindholdet i grundvandet varierer fra boring til boring. Indhold af opløst jern målt i de 5 boringer er 0.20-
4,50 mg/l, og indhold af totalt jern (ufiltreret) er 0,54-8,8 mg/l. 

Vandløb 

De nærliggende recipienter er henholdsvis Skallebæk og Søvig Bæk. 

Søvig Bæk har DVFI faunaindeks 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet) og Skallebæk har DVFI 
faunaindeks 5 (god biologisk vandløbskvalitet). 

Vandløbene Skallebæk og Søvig Bæk er begge målsat og medtaget i Vandområdeplanerne 2015-2021. Den 
samlede tilstand for Skallebæk er ukendt på viste strækning, for Søvig Bæk er den moderat økologisk 
tilstand. Vandløbene er begge målsat til god økologisk tilstand. 

Lavbundsarealerne langs Søvig Bæk og Skallebæk er udpeget som okkerbelastede områder i Klasse 1 (stor 
risiko for okkerudledning). 

Oplandsstørrelse af Søvig Bæk ved Nybro Gasbehandlingsanlæg er ca. 39,4 km2 (oplandspunkter 38,95-
39,92 km2). Gennemstrømning (års middel) i Varde Kommune beregnes af forvaltningen med 15,43 l/s/km2 
opland. Gennemstrømning i Søvig Bæk ved Nybro Gasbehandlingsanlæg beregnes således med 608,5 l/s. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være nogen væsentlig kvantitativ påvirkning af den naturlige 
gennemstrømning i Søvig Bæk, hvis den samlede udledning af overfladevand og midlertidig udledning af 
grundvand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg ikke overstiger den i spildevandstilladelsen fastlagte maksimale 
udledning på 14,5 l/s. 

Næringsstoffer 

Naturcenteret ved Varde Kommune vurderer, at udledningen af grundvand ti Søvig Bæk ikke fører til en 
væsentlig merudledning af kvælstof og andre næringsstoffer. Det kan nævnes, at projektområdet ikke er 
dyrket landbrugsområde, og der forventes derfor ikke noget væsentligt input af næringsstoffer. Periodiske 
egenkontrol-analyser af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg viser generelt moderate indhold af N, P 
og organiske samleparametre. Der henvises også til den store fortyndningsfaktor ved udledning af vand til 
Søvig Bæk. 

Jern 

Varde Kommunes har fastsat et udledningskrav til recipienter på 0,5 mg/l opløst jern. Ansøgeren er 
ansvarligt for, at indhold af opløst jern ikke overstiger 0,5 mg/l.  

Der udføres supplerende målinger for okker med feltmålinger for temperatur, pH og iltindhold under 
prøvetagninger, for at dokumentere, at udledningskravet for 0,5 mg/l opløst jern overholdes. 

Eventuelle afhjælpende tiltag for at udledningskravet for okker kan overholdes er beskrevet i projektbeskri-
velsen, se afsnit ”Udledningen af vand til Søvig Bæk”. 
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Miljøfremmede stoffer 

Der er konstateret indhold af kulbrinter (12 µg/l) og BTEXN (0,24 µg/l toluen) i grundvandet ved boring 
B101 og B102.  

Der er ikke lovmæssigt fastsat et kriterium for bortledning af totalt indhold af kulbrinter til recipienter. 
Varde Kommune fastlægger for denne tilladelse et udledningskrav på maksimum 500 µg/l. Det i boring 
B101 målte indhold af toluen er under grænseværdierne i bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål, 
som er henholdsvis 74 µg/l (generelt krav) og 380 µg/l (maksimalværdi) for indlandsvand. 

Der foretages akkrediterede kemiske analyser før, under og efter bortledning af vandet for at sikre, at 
indhold af kulbrinter og BTEXN ikke overstiger de målte koncentrationer. 

Indhold af miljøskadelige stoffer i overløbsvandet må ikke overstige kvalitetskravene i bekendtgørelsen om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke er en væsentlig risiko for bortledning til recipienten med miljø-
fremmede stoffer i de tilladte koncentrationer. Der henvises til en fortynding af miljøfremmed stoffer i den 
maksimalt tilladte udledningsmængde på 14,5 l/s til Søvig Bæk, som har en beregnet gennemsnitlig årlig 
vandføring på ca. 600 l/s. 

Naturcenteret vurderer derfor samlet set, at udledningen af grundvandet ikke er i konflikt med 
bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster8. 

Naturinteresser 

Der ikke udpeget beskyttede naturområder indenfor gasbehandlingsanlægget. Lavningen ved Søvig Bæk og 
Skallebæk er udpeget som § 3-beskyttede mose- og engområder med enkelte § 3-beskyttede søer. 

Søvig Bæk og Skallebæk er § 3-beskyttede og målsatte som B-vandløb. Varde Kommune vurderer at der 
ikke vil være nogen væsentlig risiko overfor recipienterne og naturarealer ved vandløbet, hvis alle vilkår i 
forbindelse med udledningen af vand overholdes. 

Varde Kommune vurderer desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter om-
fattet af habitatdirektivets bilag IV.  

Konklusion af den miljømæssige vurdering 

Samlet set og under hensyntagen af konfliktscreeningen, den for oven beskrevne miljømæssige vurdering, 
rådgiver-redegørelser og gennemførte miljøundersøgelser samt den for Baltic Pipe-projektet udførte 
miljøkonsekvensvurdering er Varde Kommune kommet til den opfattelse, at den midlertidige grund-
vandssænkning og udledning af det oppumpede grundvand til Søvig Bæk ikke vil forårsage væsentlige 
negative påvirkninger af omgivelserne og risici for forurening af natur, jord, grundvand og recipienter, hvis 
anlægsarbejderne m.v. foregår som beskrevet under projektbeskrivelsen, og hvis vilkårene i denne 
tilladelse overholdes. 
 

 
8 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, nr. 448 af 11.04.2019 
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By- og Udviklingsforvaltningen  
Industri, Jord og Grundvand 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 
 

 
Christian Dahl Jacobsen 

79 79 74 62 
cdaj@kolding.dk 

Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

 

9. december 2021 - Sagsnr. 18/32163     

Udkast: Spildevandstilladelse til skylning af gasrør i Lillebælt 
– Baltic Pipe projektet 
 

Ansøgningsgrundlag 

OBS: denne tilladelse er en præcisering af tømmetiden for testen som blev foretaget i oktober 2020. 

Tømningen tog 19 timer. 

 

Inden den planlagte rørledning kan sættes i drift er det nødvendigt at gennemføre en række tests og 

undersøgelser af rørledningssystemet. Dette gøres med henblik på at sikre, at rørledningen ikke har 

lækager og at svejsninger mm., er korrekt udført. Disse test involverer inspektion med rensegrise og en 

trykprøvning af rørsystemet. Trykprøvningen foretages ved vandfyldning, tryksætning og efterfølgende 

tømning af rørledningen. Vandfyldning planlægges foretaget med vand fra Lillebælt og tømning 

planlægges ligeledes foretaget til Lillebælt. Testen tager 1-2 dage, men man ønsker at røret skal stå med 

vand i 1-2 mdr. 

https://www.kolding.dk/
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Lovhenvisning 

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1) § 28, stk. 1 (direkte udledning til recipient). 

 

Miljømæssige og tekniske forhold 

Ledningen kommer til at ligge fra Gl. Ålbo, syd om Fænø og ind til Fyn. Dette område ligger i Kolding 

Kommune tæt på Natura-2000 området der starter syd for ledningen. Denne del af Lillebælt er meget 

strømfyldt og med en dybde på op til ca. 40 meter. 

Stålrøret på ca. 4000 meter renses først ved gennemkøring af en rensegris samt ca. 20 m3 rensegel og 

lidt havvand.  Alt dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Dernæst fyldes røret med ca. 3000 

m3 havvand til tryktest. Det planlægges at indsuge havvand tæt på Jyllandssiden med en hastighed på 

250 – 1000 m3/t. Det tager ca. 12 timer at fylde røret. Der vil være filter foran sugearealet for at undgå 

indsug af sediment og dyr. Der tilsættes ingen kemikalier til vandet. Vandet skal være i røret 1-2 mdr. 

 

Der vil blive foretaget udledning af trykprøvevand én enkelt gang. Udledningen af trykprøvevand 

planlægges foretaget direkte til Lillebælt. Med udgangspunkt i strømforholdene i Lillebælt vurderes det 

mest hensigtsmæssigt at foretage udledning af vandet fra trykprøvningen fra Jyllandssiden, da strømmen 

her er kraftigst og således sikrer en hurtigere opblanding af testvandet. Der arbejdes derfor ikke med 

udledning fra fynssiden.  

 

Der planlægges etableret et midlertidig udløbsrør fra enden af rørledningen ved Stenderup Hage/Gl. Ålbo 

og ud i Lillebælt. Der vil blive udledt på minimum 8 meters dybde for at sikre god opblanding.  

Der vil ligeledes blive sat en diffuser eller lignende på udløbsrøret, så opblandingen af det udledte 

trykprøvevand sker hurtigt og effektivt. Vandet vil ved overgangen fra rørledningen til udløbsrøret blive 

filtreret (typisk filterstørrelse på 50 μm) for eventuelle partikler, som kan være tilbage i trykprøvevandet. 
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Udledning planlægges foretaget ved 250 – 300 m3 pr. time, når strømmen i Lillebælt er nordgående og 

dermed væk fra Natura 2000 området ”Lillebælt” (nr. 112).  

 
 

Der meddeles hermed éngangstilladelse til udledning af havvand fra gasledningen til Lillebælt ud 

for Gl. Ålbo med følgende vilkår: 

 

1. Udledningen skal følge den beskrivelse der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne tilladelse. 

 

2. Gel DP og første hold skyllevand fra rensning skal opsamles og må ikke udledes. 

 

3. Vandet skal filtreres ved indsugning og udledning, som udgangspunkt med filter på 50 µm. 

 

4. Inden udledning skal iltkoncentrationen i rørvandet måles og værdien oplyses til kommunen. 

 

5. Der skal udledes i område med min. 8 meters dybde. 

 

6. Når der udledes skal strømretningen være nordgående og dermed væk fra Natura-2000 området. 

 

7. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det beskrevne, skal 

Energinet straks ringe 112. Energinet skal straks søge at standse udledningen. Energinet skal 

desuden udarbejde en redegørelse over hændelsen. 

 

 

Baggrund 

Der er foretaget en beregning af indholdet af forskellige metaller og iltindhold i det udledte vand. 

Beregningen er udarbejdet af COWI den 29. januar 2018. 

 

Koncentrationerne er sammenholdt med miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

Koncentrationerne er sammenholdt med de maksimale grænseværdier, da udledningen kun sker én 

enkelt gang, og den maksimalt varer 2 døgn. 

 

De kritiske metaller er kobber og krom(VI). Fortyndingskravet for disse stoffer er henholdsvis 9 og 0,2 

gange. Desuden kan iltkoncentrationen og jernkoncentrationen blive kritiske og kræve en fortynding på 

10. Iltkoncentrationen kan i værste fald være 0 mg/l i det udledte vand, men efter blandingszonen vil den 

ikke være kritisk. 

 

Efter en blandingszone på ca. 36 x 65 meter vil miljøkvalitetskravene være overholdt. Værdierne fremgår 

af tabel 1. 
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Vurdering af miljømæssig påvirkning af recipienten Lillebælt 

 

Kolding Kommune vurderer, at der, ved overholdelse af vilkårene, ikke vil ske væsentlige 

tilstandsændringer af Lillebælt eller væsentlig påvirkning af biologien. Projektet har en meget kortvarig 

karakter. Ind- og udpumpning sker i løbet af 1-2 dage og det er sandsynliggjort at indholdet af metaller i 

skyllevandet er minimalt. Sammenlignet med udledningen fra renseanlæg og afsmitning fra skibe m.m. er 

denne påvirkning meget lille. 

 

Udledningen vil ske ca. 900 meter fra Natura-2000 området og på tidspunkter hvor strømretningen fører 

væk fra området. Der bliver meget hurtigt dybt ud for Gl. Ålbo og strømmen er kraftig, deraf navnet 

Snævringen.  

 

BAT 

I forbindelse med udledningen af trykprøvevand foretages en filtrering for partikulært materiale inden 

udledning. Herved fjernes en vis mængde af de metaller, der findes i det udledte vand. I de 

koncentrationsberegninger, der er foretaget, er, som beskrevet i teksten, denne fjernelse dog ikke 

indregnet i de koncentrationer, der sammenlignes med miljøkvalitetskriterierne. Her er forudsat at alt 

materialet findes opløst i det vand der udledes. Den filtrering, der foretages er ikke BAT. BAT ville kræve 

at der blev etableret midlertidige sedimentationsbassiner, til udfældning af materiale. Dette foretages ikke, 

da miljøpåvirkningen fra etablering af et eller flere sådanne bassiner ikke vurderes at stå mål med 

effekten. Der ville endvidere være tale om en voldsom meromkostning, hvilket hverken vurderes 
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miljømæssigt eller økonomisk proportionalt med den beskrevne udledning, der som beskrevet udleder 

meget små mængder metaller.  

 

Habitatvurdering 

 

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 skal der, før der kan gives spildevandstilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningspunktet er habitatområdet 

Lillebælt, der ligger 900 meter væk i sydøstlig retning. Der er ikke aktiviteter ved tryktesten, der medfører 

emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en 

nærmere konsekvensvurdering. 

 

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af aktiviteten ikke vil medføre væsentlig 

påvirkning af Natura-2000 området, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter. 

 

Efterfølgende måling viste, at det tog 19 timer at tømme røret og vandet havde en iltmætning på ca. 73 %.  

 

Venlig hilsen 

Christian Dahl Jacobsen 

Biolog 

 

Øvrigt 

Denne afgørelse offentliggøres sammen med miljøvurderingsafgørelsen (VVM).  

Miljøstyrelsen er berørt myndighed i denne sag og der er ikke indgået bemærkninger i høringsperioden. 

 

Kopimodtagere 

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, hoved afd.: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace Danmark: info@nordic.greenpeace.org 

 

KLAGEVEJLEDNING           
 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 

har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnkolding-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
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Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://naevneneshus.dk 

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 

spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 

5600.  

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest xx.  

2022.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 

anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 

år. 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 

 

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk


 

— 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
 

 
Lars Hede Hansen 

79 79 47 86 
flars@kolding.dk 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Att.: Anni Berndsen  

 

18. oktober 2021 - Sagsnr. 21/23812 - Løbenr. 226476/21   

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra 
grundvandssænkning til Drabæks Mølleå i forbindelse med 
anlæg af Baltic Pipe 
 
Energinet ansøger om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig 
grundvandssænkning, i forbindelse med anlægget af en ny gasrørledning, Baltic Pipe. Der ansøges om en 
tilladelse til udledning af op til 480.000 m3 vand i løbet af en periode på ca. 40 dage, fordelt på 20-30 
boringer der oppumper op til 1.000 m3/t. Det oppumpede grundvand ønskes ledt til Drabæks Mølleå. 
Inden udledning ledes vandet gennem et sæt containere, hvori den første container ilter vandet, mens den 
anden container fungerer som en sedimentationscontainer. Der etableres 5-6 sæt containere, der 
placeres med ca. 50 meters afstand, som illustreret herunder. Udledningen sker over geotekstil fastgjort 
på vandløbets skråninger, så risikoen for erosion minimeres.   
 

  
Oversigtskortet viser strækningen (orange linje) med den forventede placering af 
sedimentationscontainere (Blå/hvide kasser). Udledningen sker til vandløbet fra hver enkelt 
sedimentationscontainer.  
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Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nummer 133.1043, beliggende ca. 400 meter fra 
grundvandssænkningen. Det forventes ikke, at grundvandssænkningen vil have en indvirkning på 
vandforsyningsboringen. 
 
Vurdering af vandløbet 
Der vil samlet set maksimalt blive udledt 280 l/s til vandløbet, - fordelt over 5-6 udledningssteder, - fordelt 
over en strækning på 200 – 250 meter. Ved hvert udledningssted vil der således maksimalt blive udledt 
mellem 45 og 56 l/s. 
 
De karakteristiske afstrømninger i Drabæks Mølleå på det pågældende sted er beregnet til følgende: 
 
Sommermedianminimum: 15,5 l/s 
Sommermedianmaksimum: 155,5 l/s 
Vintermedianmaksimum: 778 l/s 
 
Der er således tale om et vandløb, hvor vandføringen over året svinger meget. På trods af dette er der 
ved tidligere besigtigelser af vandløbet ikke observeret erosion af brinkerne eller andre tegn på hydraulisk 
overbelastning. Det vurderes derfor, at vandløbet på den givne strækning er relativt robust. 
 
Det vurderes derfor, at ovenstående midlertidige udledninger af vand fra afværgepumpningen, hvis 
nedenstående vilkår overholdes, vil kunne ske uden væsentlig merbelastning af vandløbet. Udledningerne 
vurderes heller ikke at forøge risikoen væsentligt for at vandløbet neden for udledningerne svømmer over. 
 
Det oppumpede grundvand er terrænnært grundvand, med en svagt forhøjet mængde FE-total (ca. 
0,87mg/l) sammenlignet med Drabæks Mølleå (0,49mg/l). Det vurderes ikke, at FE-koncentrationen i det 
oppumpede grundvand vil have en miljømæssig påvirkning af Drabæks Mølleå. 
 
Der er i boring P3 konstateret en relativt høj koncentration (5,5 mg nitrogen/l), sammenlignet med 
Drabæks Mølleås 1,8 mg nitrogen/l. Grundvandet forventes at blive blandet med vand fra boring P4, og 
ved antagelse af en lineær gradient mellem de to boringer, forventes en koncentration på 2,98 mg nitrat/l. 
Koncentrationen vurderes af Kolding Kommunes Vandløbsteam, at være på niveau med den typiske 
koncentration i flere af kommunens andre vandløb. Da der er tale om en relativt lav koncentration i en 
begrænset periode, kombineret med en lav koncentration af fosfor, vurderer Vandløbsteamet ikke, at 
udledningen vil være problematisk for dyre- og planteliv i vandløbet. Den samlede udledning af kvælstof 
vil i perioden udgøre 1.430 kg nitrogen, der udgør ca. 0,26% af den samlede årlige udledning til Kolding 
Fjord. Kolding Kommune vurderer ikke, at udledningen vil have en væsentlig betydelig negativ effekt på 
Kolding Fjord.    
 
Temperaturen på det oppumpede grundvand vil formentlig være under 10 grader. Gennem vandets vej 
gennem de to ovennævnte containere vil temperaturen stige noget, hvis lufttemperaturen er højere end 10 
grader. Selv ved lufttemperaturer på 20 grader vurderes det, at det udledte vand ikke overstiger 15 grader. 
Og dette vurderes til ikke at være kritisk i forhold til fiske- og smådyrslivet i vandløbet. 
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Tilladelse til udledning af vand fra afværgepumpning 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Drabæks Mølleå. 

Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 281. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må maksimalt udledes 480.000 m3 oppumpet grundvand over en periode på 40 dage.   
 

2. Udledning sker via 5-6 sæt af containere, der forestår iltning og sedimentation.  
  

3. Der må ikke udledes andet end vandet fra afværgepumpningen. Vandet må ikke have en anden 
sammensætning end hvad der normalt kan forventes på baggrund af de fremsendte 
vandanalyser.  

 
4. Udledningen må ikke indeholde suspenderede partikler. Eventuelle suspenderede partikler skal 

sedimenteres inden udledningen.  
 

5. Der må ikke ske skader på vandløb, brinker eller vandløbet. Udledningen skal ske således, at 
erosion af vandløbet undgås.  
  

6. Der må ikke forekomme synlige aflejringer eller udfældninger af okker. 
 

7. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening eller udledning 
af sand, grus, ler, olie eller andet uønsket materiale til Drabæks Mølleå.  
 

8. 14 dage inden udledningen af vandet fra afværgepumpningen påbegyndes udledt til Drabæks 
Mølleå skal Energinet via mail give besked til Kolding Kommune. Mail sendes til hhv. 
vandloeb@kolding.dk og spildevand@kolding.dk 
 

9. Energinet er ansvarlig for drift og vedligehold af ledninger der anvendes til afværgepumpningen 
med tilhørende udløb. Der skal dagligt føres tilsyn med containere, udledningspunkter og 
vandløbet. I det tilfælde der observeres skader på brinker, vandløb eller lignende eller anlægget 
ikke fungerer som tiltænkt, skal Kolding Kommune straks kontaktes, med henblik på vurdering af 
om grundvandssænkningen bør standses. Kolding Kommunes Spildevandsteam kan kontakte på 
79 79 69 99 inden for kommunens normale arbejdstider.  

 
 
 

  

 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse  
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KLAGEVEJLEDNING   
 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 
 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet 
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 
spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 
5600.  
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 
tirsdag d. 7. december 2021, kl. 12.00.  
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 
1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 
år. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 
af fristen, afvises klagen. 
 
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
 
– 
Venlig hilsen 
 
Lars Hede Hansen 
Miljømedarbejder

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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23. september 2021 - Sagsnr. 21/23812 - Løbenr. 226469/21   

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra 
grundvandssænkning til Spidshøj Sø i forbindelse med 
anlæg af Baltic Pipe 
 
Beskrivelse 
Energinet ansøger om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig 
grundvandssænkning, i forbindelse med anlægget af en ny gasrørledning, Baltic Pipe. Der ansøges om en 
tilladelse til udledning af ca. 50.000 – 100.000 m3 vand i løbet af en periode på ca. 21 dage, fordelt på 5-6 
drænstrenge der oppumper ca. 100-200 m3/t. Det oppumpede grundvand forventes udledt til Spidshøj Sø 
ved udledning til søen. Ledningsstræk og udledningspunkter kan ses på illustrationen herunder:  
 

  
Oversigtskortet viser placeringen af udledningspunkterne (gul) til Spidshøj Sø. 
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Udledningen til Spidshøj Sø sker ved udledningen i brinken. Brinken sikres med geotekstil, der dækkes 
med sten eller grus som erosionssikring. Udledningen sker over stensætningen, så vandet iltes ved løb 
over stenene.   
 
Det oppumpede grundvand er terrænnært grundvand, med en svagt forhøjet mængde FE-total (ca. 
0,095mg/l) sammenlignet med søens (0,036mg/l). Det vurderes ikke, at FE-koncentrationen i det 
oppumpede grundvand vil have en miljømæssig påvirkning af Spidshøj Sø. 
 
Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nummer 133.606, beliggende ca. 200 meter fra 
grundvandssænkningen. Det forventes ikke, at grundvandssænkningen vil have en indvirkning på 
vandforsyningsboringen. 
 
Vurdering af Spidshøj Sø fra Natur og Vand 
Udledningen af oppumpet grundvand til Spidshøj Sø vil ske i sommerhalvåret, hvor vandtemperaturen er 
betydeligt højere end det oppumpede grundvand (ca. 8 grader). Kommunen vurderer imidlertid, at den 
forventede sænkning af vandtemperaturen i søen ikke vil få afgørende betydning for søens økologi, da 
temperatursænkningen er midlertidig. Med den ansøgte udledningsmetode vurderes søens tilstand i øvrigt 
ikke at forringes. 
 
Tilladelse til udledning af vand fra afværgepumpning 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Spidshøj sø. 

Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 281. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må maksimalt udledes 100.000 m3 oppumpet grundvand over en periode på 21 dage.   
 

2. Udledning sker i brinken ved Spidshøj Sø, efter at være ledt gennem en sedimentationscontainer, 
over ovennævnte erosionssikring.  
  

3. Der må ikke udledes andet end vandet fra afværgepumpningen. Vandet må ikke have en anden 
sammensætning end hvad der normalt kan forventes på baggrund af de fremsendte 
vandanalyser.  

 
4. Udledningen må ikke indeholde suspenderede partikler. Eventuelle suspenderede partikler skal 

sedimenteres inden udledningen.  
 

5. Der må ikke ske skader på brinken eller søen.  
  

6. Der må ikke forekomme synlige aflejringer eller udfældninger af okker. 
 

7. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening eller udledning 
af sand, grus, ler, olie eller andet uønsket materiale til Spidshøj Sø.  
 

 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse  



 

— 
Side 3 

8. Energinet er ansvarlig for drift og vedligehold af ledninger der anvendes til afværgepumpningen 
med tilhørende udløb. Der skal dagligt føres tilsyn med containere, udledningspunkter og søen. I 
det tilfælde der observeres skader på brinker, sø eller lignende eller anlægget ikke fungerer som 
tiltænkt, skal Kolding Kommune straks kontaktes, med henblik på vurdering af om 
grundvandssænkningen bør standses. Kolding Kommunes Spildevandsteam kan kontakte på 79 
79 69 99 inden for kommunens normale arbejdstider.  
  

  



 

— 
Side 4 

KLAGEVEJLEDNING          
 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 
 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet 
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 
spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 
5600.  
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 
tirsdag d. 7 december 2021, kl. 12.00.  
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 
1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 
år. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 
af fristen, afvises klagen. 
 
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
 
– 
Venlig hilsen 
 
Lars Hede Hansen 
Miljømedarbejder

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Tilladelse til udledning af trykprøvevand til Storebælt 

I forbindelse med etablering af Baltic Pipe, skal en ny gasrørledning mellem Skellerup og Nor-
denhuse i Nyborg Kommune sættes i drift. Vandet fra denne trykprøvning af rørledningen øn-
skes afledt til Storebælt.

Nyborg Kommune modtog den 19. marts 2020  ansøgning fra Energinet om udledning af 
trykprøvevand til Storebælt samt korrigeret udgave af ansøgningen den 13. maj 2020.

Den 15. september 2021 fremsender Energinet en ny ansøgning om tilladelse til udledning af 
trykprøvningsvandet da den detaljerede planlægning viser, at der vil være tale om en større 
vandmængde end tidligere ansøgt og dertil fra en kortere strækning.  

På foranledning af en henvendelse fra Miljøstyrelsen den 7. december 2021, hvor der fore-
spørges på nærmere redegørelse for anvendelse af BAT, udarbejder Nyborg Kommune nær-
værende revideret udkast til ”Tilladelse til udledning af trykprøvevand til Storebælt”.

Nyborg Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til udledning af trykprøvevand fra gasrør-
ledning på en 36 km lang strækning fra Brylle og frem til Storebælt.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. Tilladelsen meddeles på 
følgende vilkår:

1.  Tilladelsen er midlertidig og udløber den 31. december 2022.

2.  Den udledte vandmængde må maksimalt udgøre 18.000 m³ med en pumpeydelse på mak-
simalt 175 m³/t.

3.  Den samlede udledningen skal være afsluttet senest 10 døgn efter at udledningen er påbe-
gyndt.

3.  Udledning skal finde sted på en vanddybde på min 1,5 m i Storebælt og indrettet med en 
opadrette stråle (montering af et ”knæ” på udløbsledningen).

4.  Udledningen må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt        
omfang eller uæstetiske forhold ved udledningspunktet.

5.  Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund eller ophobning af sand eller andre 
partikler i Storebælt.

6.  Hvis udledningen af trykprøvevand efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører uaccep-
table effekter i berørte vandområde kan tilsynsmyndigheden kræve, at der skal gennemføres 
afhjælpende foranstaltninger.

6. Trykprøvevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der er beskrevet i ansøgnings-
materialet.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

mailto:xjrl@energinet.dk
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7.  Nyborg Kommune skal orienteres skriftligt om udledningstidspunktet, når dato og tidspunkt 
er fastlagt og når udledningen er afsluttet. Der skal ligeledes fremsendes et kort med angi-
velse af udledningspunktet i Storebælt.

8.  Det skal sikres at offentligheden ikke bliver afskåret fra at benytte stranden i perioden for 
udledningen. Muligheden for at passere området skal udføres forsvarligt.

9.  Grundejere og offentligheden skal orienteres om udledningen ved opslag på informations- 
tavler i området.      

10.Der skal indhentes accept fra de enkelte grundejere, hvis de påvirkes af udledningen, her      
under ved udlægning af slange m.v.

Beskrivelse og vurdering
Som en del af Baltic Pipe projektet er Energinet i gang med at udbygge det danske naturgasnet 
i forhold til forventningen om at skulle transportere op til 10 BCM (milliarder af Nm³) gas om 
året fra gasfelterne i Nordsøen tværs over Danmark til den planlagte offshore ledning til Polen.

Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen over Fyn, herunder en ledning fra 
Skellerup og frem til Nordenhuse i Nyborg Kommune.

Inden den planlagte gasrørledning fra Skellerup til Nordenhuse kan sættes i drift, er det nød-
vendigt at gennemføre klargøring af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, 
trykprøvning og efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvningen foretages for at verifice-
re rørledningssystemets tæthed og styrke.

Rørledningen består af 18 m lange sammensvejsede rør, der indvendigt er belagt med hærdet 
epoxy. Hvor rørstykkerne sammensvejses, vil stållegeringen indvendigt være blottet over et 
kort stykke på ca. 10 cm. På hele strækningen i alt 36 km udgør det samlede areal af blottet 
stållegering således i alt ca. 574 m2.

Trykprøvningen finder sted ved en proces, der består i vandpåfyldning, rensning, trykprøvning 
og tømning. Der skal bruges rent partikelfrit ferskvand til trykprøvningen, og der tilsættes ikke 
stoffer til vandet. Der forventes benyttet råvand fra vandværk eller fra grusgrav. Vandfyldningen 
med ferskvand og trykprøvning vil blive foretaget i sektioner af varierende længde og derfor 
med varierende vandvolumener.. På grund af den pressede tidsplan vil der være behov for at 
flere sektioner trykprøves inden for samme tidsrum. Dette betyder at der vil være behov for en 
samlet udledt vandmængde på 18.000 m3 og ikke som tidligere anført i alt 6.000 m3.

Inden påfyldning af vand til trykprøvningen renses rørledningen for partikulært materiale så 
som jordpartikler og støv, der kan være blæst ind i rørene inden sammensvejsningen, samt 
svejseslagger.

Vandkvaliteten i form af måling for partikler bestemmes ved første påfyldning. To rørsektioner 
af ca. 10-12 km fyldes op parallelt. Efterfølgende rørsektioner fyldes med vand fra foregående 
sektioner og toppes op med efter behov til det maksimale vandvolumen på 10.000 m3 (afhæn-
gig af sektionernes længde). Der foretages filtrering inde viderepumpning til næste rørsektioner 
for at fjerne partikler/slagge. På grundlag heraf er estimeret at den samlede vandmængde fra 
samtlige rørsektioner vil være omkring 18.000 m3.

Efter trykprøvningen af en rørsektion pumpes vandet videre til næste sektion, således at vand-
volumenet i videst muligt omfang genbruges. Udledningen skal/vil eventuelt ske i flere portio-
ner.

Vandmængden udledes på minimum 1-2 meters vanddybde hvilket vil sikre en god opblanding 
i udledningspunktet.
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Inden udledning af trykvandet til havet finder sted, fjernes partikulært materiale ved filtrering 
gennem et 50 μm filter.

Mængden af vand, der skal bruges til trykprøvningen, er som tidligere anført omkring 18.000 
m3. Selve udledningen forventes gennemført i flere portioner – i størrelsesordenen 2-3 stk. af-
hængig af tidspunkt for endelig godkendelse af de udførte tests. Hver udledning vil ske med en 
forventet pumpeydelse på maks. 175 m3/t via et udløbsledning med en diameter på 25 cm 
(Ø250), alternativet anvendes en udløbsledning med en diameter på 20 cm (Ø200) hvor pum-
peydelsen så bliver 115 m3/t. Med de maksimale angivne pumpeydelser er det beregnet at 
udledningshastigheden fra begge typer ledninger maksimalt vil udgøre 1 m/s. En vandstråle der 
udledes ved 1 m/s vil nå overfladen efter 1-2 m, hvorefter der ikke forventes at kunne ske no-
gen form for eroderende virkning fra udledningen.  

Udledningen kan såfremt alle 18.000 m3 udledes sammenhængende uden afbrydelser  vil dette 
kunne ske mellem 4½ døgn (Ø250 og 175 m3/t) og 6½ døgn (Ø200 og 115 m3/t). Det er dog 
mest sandsynligt jf. det oplyste i ansøgningsmaterialet at udledningen vil blive gennemført i 
flere mindre portioner.

Der vil foregå en vis grad af korrosion af stållegeringen, hvor denne er blottet i svejsningerne. 
Korrosionen betyder, at der vil være et mindre indhold af opløste stoffer fra stållegeringen i 
vandvolumenet.

Udledningen til Storebælt forventes at finde sted inden for perioden oktober – til december 
2021. Grundet projektets tidsmæssige udfordringer og den igangværende tilladelsesproces 
ansøges imidlertid om tilladelse til udledning trykprøvevandet helt frem til udgangen af 2022.

Vandområdeplan 2015-2021
I Vandområdeplan 2015 – 2021 er målsætningen, nuværende tilstand samt indsatskrav for Sto-
rebælt:

Målsætning

God økologisk tilstand

God kemisk tilstand

Nuværende tilstand (nordlige Storebælt)

Moderat økologisk tilstand

God kemisk tilstand

Natura 2000
Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, at der skal foretages en 
vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gæl-
der også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000 områder, men som kan have betyd-
ning ind i Natura 2000 området.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H100 ”Det centrale Storebælt og Vresen”, 
hvor udpegningsgrundlaget er stenrev og marsvin. Udledning af trykprøvevand skal finde sted i 
den nordligste afgræsning af Habitatområdet, som det fremgår af nedenstående oversigtskort.  
Længere mod nord ca. 10 km fra udledningslokaliteten er Habitatområde 93: ”Havet mellem 
Romsø og Hindsholm samt Romsø” beliggende. Området er et fuglebeskyttelsesområde.
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Oversigtskort: Udledningspunkt ved Nordenhuse, 5800 Nyborg. (Habitatområde H100 er angivet med 
grøn skravering).

Nyborg Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver anledning til uacceptable følgevirkninger for 
omgivelserne på baggrund af den relative lille udledning og minimale forureningsniveau. 

Dertil at der sikres en betydelig fortynding og dermed en meget begrænset blandingszone ved 
maksimal udledning af 175 m3/t  d.v.s en udledning af trykprøvevandet over minimum 6-7 døgn.

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves 
dog ikke.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport inklusiv Natura 2000 konsekvensvurdering og 
givet en VVM-tilladelse til projektet. Miljøkonsekvensrapporten, VVM-tilladelsen, samt øvrige 
dokumenter fra den samlede miljøvurderingsproces kan ses her: https://mst.dk/natur-
vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 31. juli ophævet og hjemvist § 25-tilladelsen for Baltic 
Pipe projektet til fornyet behandling. Miljøstyrelsen har efterfølgende givet tilladelse til, at arbej-
det med etablering af rørledningen kan fortsætte på konkrete strækninger herunder stræknin-
gen over det østlige Fyn fra Brylle til Nyborg linjeventilstation.

Trykprøvning af rørledningen er en integreret del af anlægsarbejdet, og det er efterfølgende 
nødvendigt at komme af med trykprøvevandet. På forespørgsel fra Energinet har Miljøstyrelsen 
oplyst, at det er kommunerne, der er myndighed for udledninger til havet, og at Energinet derfor 
skal ansøge kommunen om tilladelse til udledning. 
Nyborg kommune agter at udstede en tilladelse, som kan træde i kraft samtidigt med den nye § 
25-tilladelse, da en udledningstilladelse træder i stedet for § 25-tilladelsen, hvad angår den 
konkrete udledning. Miljøstyrelsen ønsker således at se udkastet til udledningstilladelsen inden 
de udarbejder en ny § 25-tilladelse.

Miljøvurdering
Da rørledningen er renset inden vandfyldning og filtreret inden udledning, så vil trykprøvevan-
det kun indeholde de opløste restprodukter, som kan dannes ved korrosion af rørledningen 
lokalt ved sammensvejsningerne, hvor der ikke er indvendig epoxybelægning.

NORDENHUSE

DINESTRUP

BOVENSE

SKALKENDRUP

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/
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Det vurderes at den samlede korrosion for hele strækningen på ca. 36 km mellem Brylle og 
Nordenhuse/Storebælt, hvor hver ny strækning eksponeres i op til 20 døgn, resulterer i frigivel-
se af op til ca.12 kg korrosionsprodukter.

Stållegeringen består primært af jern, men har et indhold af andre stoffer. De forventede mak-
simale koncentrationer af opløste metaller i trykprøvevandet er beregnet på baggrund af sam-
mensætningen af stållegeringen for leverede rør til rørledningen og mængden af frigivne korro-
sionsprodukter på 12 kg. Resultatet af beregningen er gengivet i Tabel 1 nedenfor, tabel 1 er 
fra ansøgningen.
Tabel 1 Beregnet maksimal koncentration af stoffer fra 12 kg korrosionsprodukt i 18.000 m3 vand til ud-
ledning. Indholdet af stoffer i rørenes stållegering er baseret på rørenes medfølgende inspektionscertifi-
kater

Mn V Nb Ti Cu Ni Cr Mo B Fe

Wt % 1,43 0,004 0,056 0,039 0,185 0,257 0,034 0,005 0,005 97,985

g i 12 kg 172 0,48 6,72 4,68 22,2 30,84 4,08 0,6 0,6 11758,2

Konc i 18.000 m3 
(g/l)

9,5E-06 2,7E-08 3,7E-07 2,6E-07 1,2E-06 1,7E-06 2,3E-07 3,1E-08 3,3E-08 0,7E-3

µg/l  9,5 0,0 0,4 0,3 1,2 1,7 0,2 0,0 0,0   653,2

I tabel 2 fremgår det beregnede indhold af stoffer i udledningsvandet sammenholdt med de 
anførte grænseværdier iht. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 1625 af 19/12/2017. I tabel 2 er ligeledes vist 
den påkrævede fortynding anført. Som det fremgår, er der ikke behov for fortynding for at over-
holde de angivne grænseværdier. Ved udledning i 1-2 m dybde sikres en god fortynding af det 
udledte vand. Tabel 2 er fra ansøgningen.
Tabel 2 Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykvand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 19/12/2017 og 

påkrævet fortynding.

Stof Maksimal koncentra-
tion i udledningen 
(µg/l)*

Grænseværdi (Gene-
rel/maksimum) (BEK 
1625) (µg/l)

Påkrævet fortynding

Fe 653 - -
Mn   9,5 150 5) / 420 5) -
V 0,0 4,5 5) / 57,8 -
Nb 0,4 - -
Ti 0,3 - -
Cu 1,2 1 5) / 2 5)

4,9 6) / 4,9 6)

-

Ni 1,7 8,6 / 34 -
Cr VI
Cr III

0,3 3,4 / 17
3,4 / 124

-

Mo 0,0 6,7 5) / 587 -
B 0,0 94 5) / 2080 5) -
* Koncentration af stof i 12 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige sammensætning i 
”Inspection certificates” for leverede rør.
5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration
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I henhold til § 5 i Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 12/12 2017  skal udledning af 
forurenende stoffer begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi/teknik 
(BAT) jf. miljøbeskyttelseslovens § 3 stk. 1.
En supplerende indsats for yderligere at reducere/begrænse mængden af metaller i trykprøve-
vandet kunne være implementering af en fældning/sedimentation. Dette vil med de anvendte 
vandmængder og lave metalkoncentrationer med undtagelse af jern kræve etablering af et eller 
flere midlertidige sedimentationsbassiner af betydelig størrelse. Dertil eventuel tilførsel at stof-
fer/materialer til facilitering af sedimentationen (udfældning). Der er i området hvor udledningen 
af trykprøvevandet skal finde sted en række forhold der vanskeliggør etablering af sådanne 
sedimentationsbassin(er), såsom nærliggende skovområder samt særligt naturbeskyttede om-
råder (vandløb, søer, moser, enge og strandenge). 
Det vurderes af Energinet at miljøpåvirkningen ved etablering af en eller flere sedimentations-
bassiner at stå mål med opnåelig effekt af indsatsen. Med henvisning til en antaget merom-
kostning på adskillige millioner kroner vurderes det hverken miljømæssigt eller økonomisk pro-
portionalt med hvad der kan opnås omkring reduktions af metalkoncentrationer i udledningen til 
Storebælt.
                                                      
Da trykprøvevandet pumpes fra sektion til sektion, vil der sker en vis iltning af vandet og derfor 
forventes det ikke at iltkoncentrationen vil falde væsentligt. Der forventes derfor ikke nogen 
negativ påvirkning af iltkoncentrationen i udledningspunktet

Samlet vurdering

Koncentrationer for samtlige opløste metaller vil ligge under de miljøkvalitetskrav, der er angi-
vet i bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. For ilt og jern vil koncentrationerne ligeledes ligge 
under kvalitetskravene. Udledningen vurderes dermed ikke væsentlig. Det vurderes, at udled-
ningen af metaller i de angivne koncentrationer ikke vil påvirke havmiljøet, herunder også kvali-
tetselementerne klorofyl, ålegræs og bunddyr. Det vurderes samlet, at udledningen ikke inde-
bærer risiko for direkte eller indirekte påvirkning af vandforekomster, der medfører, at aktuel 
tilstand forringes, eller at fastlagte miljømål ikke kan opnås, jf. lov om vandplanlægning. Over-
holdelse af miljøkvalitetskravene sikrer derfor, at der ikke vil være en påvirkning uagtet tids-
punktet for udledningen. 

Udledningen af trykprøvevand sker inden for Natura 2000-område nr. 116, men uden for ud-
pegede habitatnaturtyper. Påvirkning af fuglebeskyttelsesområderne som følge af aktiviteter i 
forbindelse med udledningen af trykprøvevand uden metaller over grænseværdierne vurderes 
at kunne udelukkes på grund af afstanden på mindst 11 km. 

Udledningsvandet består af rent grundvand, der inden udledningen er filtreret gennem et 50 μm 
filter, og derfor er frit for partikler. Trykprøvevandet skal udledes på minimum 1-2 m vanddybde 
med en vandhastighed på 1 m/s i udløbspunktet og vil blive udledt på sandbund uden for de 
kortlagt stenrevsområder. For yderligere at sikre mod eroderende forhold i og omkring udled-
ningspunktet finder Nyborg Kommune at der må stilles krav om montering af vinkelrør/”knæ”, 
der sikre opadrettet vandstråle.

Afstanden til nærmeste kortlagte stenrevsområde er minimum 100 m. Trykprøvevandet forven-
tes at befinde sig i gasrørledningen i gennemsnitligt 20 dage og vil derfor indeholde en mindre 
mængde korrosionsprodukter fra eksponerede stålrør omkring svejsninger på gasrørets inder-
side. 
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Korrosionsproduktet i det udledte trykprøvevand vil indeholde en minimal mængde metaller i 
opløsning. De maksimale mængder af metaller er beregnet og ligger for alle stoffer under de 
gældende grænseværdier i Bek. Nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vand-
løb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. Tabel 2. 
Jævnfør BAT-vurderingen ses ingen væsentlig mulighed for miljømæssigt/økonomisk at gen-
nemføre yderligere tiltag eller ændret teknologi med henblik på at opnå lavere metalkoncentra-
tioner i udløbsvandet.

Det ses af tabellen, at der ikke er overskridelser af grænseværdierne for udledningen fra Østfyn 
til Storebælt, og det kan udelukkes at udledning af metaller til recipienten kan påvirke Natura 
2000-området væsentligt uanset om strømretningen i Storebælt er nord- eller sydgående. Da 
udledningen er af drikkevandskvalitet og er partikelfrit og udledes i et vegetationsfrit område 
med sandbund mindst 100 m fra kortlagte stenrev, vurderes det, at Natura 2000-området ikke 
vil blive påvirket væsentligt af det udledte trykprøvevand. 

Det vurderes, at udledningen ikke at være til hinder for opfyldelse af Vandplanens målsætnin-
ger for det berørte vandområde.

Høring

Udkastet til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger og der er indkommet følgende be-
mærkninger ……

Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis:

• der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg
• der skal gennemføres en anden spildevandsafledning som følge af en spildevandsplan   
• der er andre miljømæssige forhold, som gør, at udledningen ikke kan tillades længere 

Lovgrundlag og klagevejledning 

Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. For klagevejledning, se bilag. 

Lovhenvisning 

• Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttel-  
  se. 
• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 
  og grundvand, nr. 1625 af 19. december 2017. 
• Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internatio-
  nale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter. 

Klagevejledning

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter den x. oktober 2021, hvor afgørelsen bliver annonceret på 
Nyborg kommunes hjemmeside. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen se-
nest den z. november 2021.
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Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag.

Hvordan
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på kla-
geportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nyborg Kommune i 
Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Nyborg Kommune. Hvis 
Nyborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i næv-
net via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Nyborg Kommune, Nør-
revoldgade 9, 5800 Nyborg, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Nyborg Kommune videresender din anmodning til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/

Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via 
Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:
• afgørelsens adressat
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Sundhedsstyrelsen
• Danmark Fiskeriforening
• Ferskvandsfiskeriforeningen
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
• lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative
  interesser
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af 
  natur og miljø som hovedformål
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formå

Sagsanlæg
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at 
endelig afgørelse foreligger.

Bemærk, at tilladelsen ikke må udnyttes før klagefristens udløb. En evt. klage har opsættende 
virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Du vil blive underrettet 
hvis vi modtager en klage af anden side.

Aktindsigt
Nyborg Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, her-
under for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
http://www.naevneneshus.dk/
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Hvis I har spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Lars-Ole Christensen
Sagsbehandler, biolog

Bilag
Ansøgning inkl. bilag fra Energinet af 13. maj 2020
Brev fra Miljøstyrelsen af 18. juni 2021 incl. bilag.
Supplerende ansøgning  inkl. bilag fra Energinet af 15. september 2021  
Supplerende ansøgning af 8. oktober 2021 fra Energinet: præcisering vedr. gennemførelse af 
udledningen af trykprøvningsvandet.

Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, dnnyborg@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk og fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Østfyns museer (Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Bernt Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk

mailto:dn@dn.dk
mailto:dnnyborg@dn.dk
mailto:post@sportsfiskeren.dk
mailto:fyn@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

CVR 28980671 

Tilladelse til at udledning af vej-, overflade og tagvand til Krobækken 
fra vej og kompresserstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje. 

Matr.nr.: 1b, 1i o1p Tågeskov By, Everdrup 

Vi giver jer tilladelse til at udlede tag og overfladevand fra ny 
kompresserstation samt vejvand fra nyanlagt vej på Hestehavevej 2, 4733 
Tappernøje i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28 stk. 1. 

Vær opmærksom på 
Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år fra dags dato, ellers skal der 
søges på ny. 

Befæstelsen inden for området må ikke øges i forhold til oplysningerne i 
ansøgningen, uden forudgående tilladelse fra Næstved Kommune. 

Når arbejdet er afsluttet, skal I sende en tegning ”som udført” til os. 

KLAGEVEJLEDNING 
Kommunens afgørelse vedrørende tag- og overfladevand kan ikke 
påklages til anden administrativ myndighed jfr. § 18 stk.3 i 
spildevandsbekendtgørelsen2 

Kommunens afgørelse vedrørende vejvandet kan i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger og det betyder, at en eventuel klage skal være 
indgivet til klagenævnet senest den 25.11.2019. 

I skal klage digitalt via Klageportalen, som I finder på 
www.naevneneshus.dk. I vælger det nævn, I vil klage til og logger på 
klageportalen med Nemid. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. I skal betale et klagegebyr og en klage bliver 

1 LBK nr. 681 af 02. juli 2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
2 BEK nr. 951 af 13. september 2019 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

Center for Plan og Miljø 
Team Vand og Natur 

Næstved Kommune 
5588 5588 

www.naestved.dk 

Dato 
01-12-2021 

Sagsnr. 
06.01.05-P19-39-19 
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først registreret i Klageportalen, når det er indbetalt (se mere om 
gebyrordningen på www.naevneneshus.dk). 
 
Når vi har modtaget besked om, at der er indgivet klage, får I vores 
bemærkninger til klagen tilsendt. Vi indsender herefter vores 
bemærkninger til klagenævnet med de dokumenter, der er indgået ved 
sagens behandling. 
 
Tilladelsen kan også prøves hos domstolene indenfor 6 måneder ifølge § 
101 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Hvis I vil begynde anlægsarbejdet inden klagefristen udløber, så skal I 
være opmærksomme på, at det sker på eget ansvar. 
 
Desuden skal vi oplyse jer om, at I har ret til aktindsigt. 
 
VILKÅR 
Denne tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra et 
reduceret areal på 6,05 ha via regnvandsbassin 1 og vejvand fra et 
reduceret areal på 0,53 ha via regnvandsbassin 2 fra matr.nr. 1b, 1i o1p 
Tågeskov By, Everdrup til Krobæk i fælles udløbspunkt (DKTM3 
koordinater) x: 615213.5315, Y: 1120465.3958 jfr. ansøgning af 24-10-
2019. 
 
Generelle vilkår 
 
1. Anlægget skal dimensioneres og etableres som beskrevet i 

ansøgningen, hvis oplysningerne i ansøgningen strider mod nogle af 
nedenstående vilkår, skal du følge vilkårene. 
 

2. Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år, ellers skal der søges på ny. 
 

3. Der skal fremsendes færdigmelding og kloaktegning ”som udført” for 

det færdige kloakanlæg. Færdigmeldingerne sendes til Næstved 
Kommune. 

 
4. Et eksemplar af tilladelsen inklusiv opdaterede kloaktegninger skal 

findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 
 

5. Ved driftsuheld, spild eller andet, hvor der er fare for, at forurenende 
stoffer løber til Krobæk, skal virksomheden øjeblikkeligt  

• afproppe udløbet til Krobæk,  
• kontakte beredskabet (112), samt  
• hurtigst muligt orientere Næstved Kommunes vandløbsmyndighed. 

 
6. Næstved Kommune kan jf. §30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår 

fastsat i tilladelsen eller påbyde ændringer af anlægget, hvis 
udledningen giver anledning til forurening af vandløbet. 
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Indretning 
 
7. Inden udledning til Krobæk, skal vandet ledes gennem 

forsinkelsesbassiner. 
  

8. Beregningerne af bassinstørrelserne skal ske i Spildevandskomiteens 
opdaterede regneark til skrift 30 af 2016. 
Ved beregningerne skal nedenstående lægges til grund: 

• Koordinater for udledningspunktet. 
• Gentagelsesperiode: Hvert 5 år. 
• Sikkerhedsfaktor: 1,3.  
• Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8.  
• Afskærende ledningskapacitet: 0,33 l/s/red ha. 
• Effekten af koblede regn skal medregnes. 
 
9. Forsinkelsesbassinerne skal etableres, så de lever op til BAT. Det vil 

sige, at bassinerne skal have samme renseeffekt som bassiner 
dimensioneret i henhold til ”Faktablad om dimensionering af våde 

regnvandsbassiner” Ålborg Universitet 2012”.  
 
10. Forsinkelsesbassinerne skal etableres med et ”teknisk forbassiner”, 

som kan fungere som sandfang og olieudskiller. Udløbene fra 
”forbassinerne” eller ”hovedbassinerne” skal være dykket og de skal 

være placeret, så de ikke fryser om vinteren. 
 
11.Endelige beregninger af volumen på sandfangene/olieudskillerne og 

forsinkelsesbassinerne samt oplysninger om hvilke droslinger der 
vælges, skal sendes til Næstved Kommune, inden anlægget tages i 
anvendelse.  

 
12. Afløb fra bassinerne skal kunne afproppes i tilfælde af, at der sker uheld 

med miljøfremmede stoffer. 
 
13. Brinkerne og bunden i Krobækken skal i udledningspunktet sikres mod 

erosion med stensikring (natursten) af bund og anlæg. Vandløbets profil 
må ikke ændres. Forud for at udløbet etableres, skal, bygherre 
fremsende forslag til sikring til Næstved Kommunens 
vandløbsmyndighed. Næstved Kommune skal godkende forslaget.  

 
Drift 
 
14. Der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for 

forsinkelsesbassinerne og droslingen.  
 
15. Forsinkelsesbassinerne skal oprenses, når deres effektive volumen er 

reduceret til 90%, så deres effektive forsinkelses volumen og 
vanddybden i den permanente våde del af bassinet opretholdes.  
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Egenkontrol 
 
16. Den permanente vanddybde i forsinkelsesbassinerne og bassinernes 

effektive forsinkelsesvolumen skal kontrolleres minimum 1 gang om 
året og tiere, hvis der er behov for det. 

 
17. Der skal føres journal over tilsyn og tømning af forsinkelsesbassinerne. 

Journalen skal indeholde: 
• Navn på den tilsynsførende 
• Dato for tilsyn 
• Aktiviteter i forbindelse med tilsynet, f.eks. tømning af sandfang m.m. 
• Journalen skal opbevares mindst 5 år og skal være tilgængelig for 

tilsynsmyndigheden. 
 

GRUNDLAG 
Anvendt materiale 
 

• Revideret ansøgning af 24-10 2019  
• Supplerende oplysninger (herunder recipientvurdering) af 11-10 

2019  
• Supplerende oplysninger (herunder vurdering af behov for VVM- 

screening) af 21-10-2019  
• Landsplandirektivet for Baltic Pipe” af juli 2019. 

 
Vedlagt bilag til ansøgningen: 

• Kort over afløbsforhold 
• Ansøgningsskema for udledning af regnvand for udløbspunkt vest 

og øst 
• Udfyldt dimensioneringsark for bassin 1 og 2 
• Tværsnit af bassin 1 

 
 
BAGGRUND 
 
Projektet 
Energinet er ved at etablere en ny gastransmissionsledning gennem 
Danmark, kaldet Baltic Pipe. I den forbindelse skal der etableres en 
kompressorstation på adressen Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje ved 
Everdrup. Projektet er omfattet af ”Landsplandirektivet for Baltic Pipe” af 

juli 2019. 
  
Kompressorstationen opføres med tilhørende administrationsbygning. 
Herudover skal der etableres en ny-asfalteret adgangsvej fra Rønnedevej 
til kompressorstationen. 
 
I dag findes en landbrugsejendom på adressen. Denne rives ned i 
forbindelse med projektet.  
 
Området ligger udenfor NK-Forsynings kloakopland. Regn- og spildevand 
skal derfor håndteres lokalt og ledes til det nærliggende vandløb 
Krobækken.  
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Der ansøges om udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra området 
ved kompressorstationen samt adgangsvejen. Der ansøges om at etablere 
et nyt udledningspunkt til Krobækken fra vest siden. Udledningspunktet 
samler udledningen fra to bassiner. Bassinerne modtager vejvand samt 
tag- og overfladevand fra området ved kompressorstationen.  
 
 
 

 
 
 
Udløb 
Der etableres et nyt udløb til Krobækken. Udløbets koordinatsæt er angivet 
i nedenstående tabel. 

Udløbspunkt Udløbskoordinater 
X: 

Udløbskoordinater 
Y: 

Vest 615213.5315 1120465.3958 

Tabel 1.: Koordinater for udledningspunktet (DKTM3 koordinater) 
 
Udløbspunkterne sikres mod erosion ved at vinkle udløbet 45° medstrøms 
samt bund og sider sikres med stensætning og erosionsmåtter. 
 
Regnvand 
Der er i alt planlagt to bassiner. Bassin nr. 1 og 2 har udløb til Krobækken 
via et udløbspunkt på den vestlige side af Krobækken.  
 
Under projekteringen har det været undersøgt, om en del af regnvandet 
kunne nedsives lokalt indenfor projektområdet. De geotekniske 
undersøgelser viser et tykt lag af moræneler under mulden samt en våd 
jordmatrice. På denne baggrund er nedsivning ikke vurderet som en 
løsningsmulighed.  
 
Arealer 
Oplandsarealer til bassinerne er opmålt på projekttegningerne.  
Til bestemmelse af oplandenes samlede befæstelsesgrader er der anvendt 
følgende afløbskoefficienter afhængigt af arealanvendelsen. 
 
Tætte belægninger, φ = 1,0 
Grusbelægninger, φ = 0,6 
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Grønne arealer, φ = 0,1 
 
Det samlede bruttoareal, befæstelsesgrad og reduceret areal for 
oplandene til bassinerne fremgår af nedenstående tabel. 
 

Bassin nr. Bruttoareal [ha] Befæstelsesgrad Red. Areal [ha] 

Bassin nr. 1 15,82 0,38 6,05 

Bassin nr. 2 1,36 0,39 0,53 

Samlet 17,18 - 6,58 

Tabel 2 Arealer til udløbspunkt vest 
 
Renseforanstaltninger 
Inden regnvandet udledes til Krobækken, renses det gennem vådbassiner. 
Bassinerne opbygges efter Vejdirektoratets standarder og opdeles i for- og 
hovedbassin, som adskilles af et nøddestensfilter. Udløbsbygværket fra 
bassinet udføres med dykket afløb og har derved effekt af olieudskiller. 
Bassinerne udføres med tæt bund.  
 
Efter tidligere dialog med Næstved Kommune, er afløbstallet til Krobækken 
fastsat til 0,33 l/s/red ha. Alle bassiner dimensioneres efter en 
gentagelsesperiode på 5 år med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Til 
dimensionering benyttes Spildevandskomiteens regneark for bassin 
dimensionering.  
 
Når dimensioneringskriterierne overskrides, vil der ske et kontrolleret 
overløb over kronekant af bassinerne.  
 
Planforhold 
Kompressorstationen i Næstved Kommune er en del af Energinets 
landsplandirektiv for gastransmissionsledningen Baltic Pipe. 
Landsplandirektivet beskriver de retningslinjer, som kompressorstationen 
og adgangsvej anlægges efter. Landsplansdirektivet tillægges retsvirkning 
som kommuneplan og det er ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt 
lokalplan og landzonetilladelser for området. 
 
I landsplandirektivets kapitel 4 – Kompressorstation for Everdrup i 
Næstved Kommune - § 12 står:  
”§ 12. Reglerne i dette kapitel har til formål at udlægge et areal i landzone 
til en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune. 
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 13-16 tillægges retsvirkning som 
kommuneplan, og bygge- og anlægsarbejder, der er forudsat i §§ 14-16, 
kan iværksættes uden lokalplan og uden landzonetilladelse efter lovens § 
35, stk. 1.”    
 
Vandområde 
Recipienten er Krobækken. Vandløbet er på denne strækning et åben 
privat vandløb. Nedstrøms er Krobækken et offentligt vandløb. Krobækken 
har udløb i Præstø Fjord. 
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Krobækken er miljømålsat til god økologisk tilstand i Miljøstyrelsens 
vandområdeplan for Sjælland. Dette miljømål er opfyldt på nuværende 
tidspunkt.  
 
Data for kvalitetselementerne fisk og invertebrater viser, at der på 
delstrækninger af vandløbet er tale om høj tilstand (niveauet over god 
tilstand). Umiddelbart nedstrøms udledningspunktet ved Tågeskovvej har 
vandløbet f.eks. høj tilstand vurderet på både fisk og invertebrater med 
mere end 130 ørredyngel pr. 100 m2 og DVFI-målinger på 6 og 7. 
Vandløbet er desuden et af de mest produktive ørredvandløb på Sjælland. 
Ørredstammen er oprindelig og genetisk set unik. Samlet set er der tale om 
et særdeles godt og værdifuldt vandløb med stor fokus fra bl.a. lokale 
lystfiskere.  
 
Vandløbets gode biologiske tilstand hænger sammen med, at vandløbet er 
et skovvandløb med gode fysiske forhold. Der er målt et fysisk indeks efter 
metoden Dansk Fysisk Indeks (DFI) på 40-46 nedstrøms 
Bækkeskovstræde og DFI på 36 tæt på udløbet i Præstø Fjord. 
 
Tilstanden i Præstø Fjord er samlet set ringe, jf. vandområdeplanen. For 
kvalitetselementerne ålegræs og klorofyl er tilstanden hhv. moderat og 
ringe, mens den for bundfauna er høj. Den samlede målsætning for 
Præstø Fjord er god tilstand. I vandområdeplanen er der krav om at 
reducere N-belastningen af fjorden med knap 46 t/år, hvoraf 0,5 t/år skal 
komme fra spildevandsindsatser. 
 
Grundvandvand 
Projektområdet ligger hverken i boringsnære beskyttelsesområder, 
indvindingsoplande eller grundvandsdannende opland. Der er ingen 
drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed.  
 
VURDERING 
Næstved Kommunes vurdering af projektet tager udgangspunkt i NIRAS’s 

notat ”Kompressorstation Everdrup af 11. oktober (bilag 2). 
 
Hydraulik 
 
Næstved Kommunes vandløbsmyndighed har den 14. marts 2019 
gennemført en vandstandsmåling i Krobækken i punktet, hvor den løber 
under Rønnedevej ca. 700 m nedstrøms kompressorstationen. Ud fra, at 
vandstanden stod op til overkanten af rørgennemføringen under 
Rønnedevej, vurderer vandløbsmyndigheden at vandføringen er udtryk for 
kritisk belastning af vandløbet. Vandføringen svarer til 0,33 l/s/ha. 
 
På baggrund af ovenstående må der max udledes 0,33 l/s/red ha fra 
kompressorstationen og vejen. 
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Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
 
Jfr. bekendtgørelse3 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8 
skal myndigheder ”ved administration af lovgivningen i øvrigt forebygge 

forringelse af tilstanden for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er 
fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster, ikke forhindres.” 
 
Krobækken 
Med udgangspunkt Niras vurdering i bilag 2 afsnit 3.1 vurderer Næstved 
Kommune, at vandløbet på baggrund af de gode fysiske forhold fortsat vil 
kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand.  
 
Den procentuelle forøgelse af BOD umiddelbart nedstrøms for 
udledningspunktet (punkt 1) kan ikke udelukkes at have en lokal negativ 
effekt på smådyrsfaunaen, uden at det dog nødvendigvis vil medføre en 
reduktion af tilstandsklassen for kvalitetselementet smådyr eller de øvrige 
kvalitetselementer.  
 
Efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb (punkt 2) reduceres 
forøgelsen i BOD-koncentrationen og det vurderes, at der er ringe 
sandsynlighed for, at vandløbet smådyrsfauna eller andre 
kvalitetselementer i væsentlig grad påvirkes negativt. 
 
Præstø Fjord 
Det er især kvælstofbelastningen til Præstø Fjord som er særlig kritisk, 
men også fosfor kan have en betydning. Etableringen af anlægget 
medfører en udledning fra regn betingede udløb som er beregnet til 41 kg 
N/år. 
 
Som tidligere beskrevet ændres arealanvendelsen som følge af udtagning 
af landbrugsjord. Med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning4, er der 
på baggrund af arealanvendelsen i 2018 beregnet en nuværende 
udledning på 891 kg N/år på et samlet markareal på 19,14 ha. Idet der 
regnes med en kvælstofudledning på 5 kg N/ha/år, svarende til ikke 
dyrkede arealer, bliver den fremtidige årlige udledning fra kvælstof-
overskuddet på arealet på 96 kg N/år. Der er altså en reduktion i 
kvælstofudledningen som følge af ændringer i arealanvendelsen på 795 kg 
N/år. Anlægget medfører altså en samlet beregnet kvælstofreduktion på 
754 kg N.  
 
Den nuværende udledning fra Krobækken til Præstø Fjord er beregnet til 
8.600 kg N/år. Der er jf. Vandområdeplanen et samlet reduktionsbehov for 
tilførsel af kvælstof til Præstø Fjord på 46 ton.  
 

                                                      
3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter BEK nr. 449 af 
11. april 2019 
4 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
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Set på den baggrund er reduktionen et lille skridt i den rigtige retning. Det 
vurderes dog ikke at reduktionen på 754 kg N i sig selv har nogen målelig 
indvirkning på tilstanden i Præstø Fjord.  
 
Grundvand 
 
Næstved Kommune vurderer, at udledningen ikke vil påvirke grundvandet, 
dels er der tale om en udledning til recipient og dels sker udledningen 
udenfor boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsoplande og 
grundvandsdannende opland. 
 
Bilag IV arter og Natura 2000 områder 
 
Beskyttede dyr og planter – Bilag IV arter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen5 - de såkaldte 
bilag IV-arter. De danske dyr og planter fremgår af 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis projektet kan påvirke de beskyttede 
arter negativt. 
 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, 
markfirben, flagermus og hasselmus.  
 
Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet 
vandhuller eller våde områder med mere stillestående vand, så som 
moser. Arternes yngle- og rasteområde vil derfor ikke blive påvirket 
negativt af projektet med udledning af overfladevand til vandløbet Krobæk.  
 
Markfirben findes på åbne varme, solrige lokaliteter så som sten- og 
jorddiger og sandede bakkeområder, og artens yngle- og rasteområde 
vurderes på den baggrund ikke at blive negativ påvirket af projektet.   
 
Flagermus findes i skovområder, levende hegn, moser med gamle træer 
og lignende steder. Der sker ikke fældning af træer i forbindelse med 
udledning af overfladevand til Krobæk, og det vurderes derfor ikke, at 
projektet vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. 
 
Hasselmusen er tilknyttet områder, der har været bevokset med skov i 
meget lang tid, og er registreret nord for projektområdet, i Denderup 
Vænge. Hasselmus er sårbar over for anlægsarbejder på deres levesteder, 
specielt sommerperioden (1. juli – 30. september) er kritisk for arten. 
Beplantningen omkring kompressorstationen udformes, så den kan få 
værdi som levested for hasselmus. Beplantningsbæltet vil hovedsageligt 
bestå af løvfældende træer, buske og større urter. Beplantningen vil få 
karakter af et skovbryn og vurderes at kunne blive egnet for hasselmus. 
Det vurderes således, at disse foranstaltninger vil kunne have en positiv 

                                                      
5 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK nr. 1595 af 6. 
december 2018 
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virkning i forhold til hasselmus, og at projektet med udledning af 
overfladevand til vandløbet Krobæk ikke vil påvirke yngle- og rasteområder 
for hasselmus.  
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 
 
Natura 2000-område  
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 168, Havet og kysten mellem 
Præstø Fjord og Grønsund, Fuglebeskyttelsesområde nr. F89, 
habitatområde nr.  H147.  
 
Området er beliggende over 5 km fra Krobæk, hvor der sker udledning fra 
regnvandsbassinerne. Det fremgår af Energinets ansøgning, at der ikke 
sker en merudledning af næringsstoffer til Præstø Fjord. Vi har på den 
baggrund vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området.  
 
Øvrige bemærkninger 
Der gøres i forbindelse med habitatvurderingen opmærksom på, at 
Miljøstyrelsen har gennemført en habitatkonsekvens vurdering for hele 
landdelen af Baltic Pipe-projektet: ”Baltic Pipe Projekt – Landdel. Natura 
2000 områder og Bilag IV arter. Konsekvensvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsen (Bek. Nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter). Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Den 11. 
februar 2019”. 
 
VVM-vurdering 
 
De miljømæssige konsekvenser ved etablering af bassinerne er belyst i 
forbindelse med vedtagelsen af landsplandirektivet. 
 
Samlet vurdering 
 
Vi vurderer at udledningen af overflade- og vejvand til Krobækken hverken 
vil skade bækken eller Præstø Fjord. 
 
LOVGRUNDLAG 
• Tilladelsen meddeles i henhold til og § 28, stk. 1 i 

miljøbeskyttelsesloven. 
• Afgørelsen vedrørende Bilag IV arter og Natura 2000- områder er truffet 

efter § 10 og § 6 i habitatbekendtgørelsen. 
• Afgørelsen vedrørende vandområdernes målopfyldelse er truffet efter § 

8 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
• Afgørelsen vedrørende påvirkning af vandområder er truffet efter 

Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af 
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.   
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PLANGRUNDLAG 
Landsplandirektivet for Baltic Pipe  
 
OFFENTLIGGØRELSE 
Udledningstilladelsen offentliggøres på Næstved Kommunes hjemmeside 
den 28.10.2019. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Birgitte Jensen 
Spildevandsmedarbejder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Energinet, Joachim Raben-Levetzau, xjrl@energinet.dk 
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Styrelsen for patientsikkerhed, seost@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnnaestved-sager@dn.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk, sydvest@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
• Vandområdedistrikt II, cskotte@cas.org 
• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
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Bilag 1 Tegning af afløbsforhold 
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Bilag 2 
Kompressorstation Everdrup. NIRS’s ansøgning om udledningstilladelse af 
24-10-2019 
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1 Projektbeskrivelse 
Energinet er ved at etablere en ny gastransmissionsledning gennem Danmark, kaldet Baltic Pipe. I den 
forbindelse skal der etableres en kompressorstation på adressen Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje ved 
Everdrup.  
Kompressorstationen opføres med tilhørende administrationsbygning. Herudover skal der etableres en ny 
asfalteret adgangsvej fra Rønnedvej til kompressorstationen. 
I dag findes en landbrugsejendom på adressen. Denne rives ned i forbindelse med projektet.  
Området ligger udenfor Næstved Forsynings kloakopland. Regn- og spildevand skal derfor håndteres lokalt 
og ledes til det nærliggende vandløb Krobækken.  
Der ansøges om udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra området ved kompressorstationen samt 
adgangsvejen. Der ansøges om at etablere et nyt udledningspunkt til Krobækken fra vest siden. 
Udledningspunktet samler udledningen fra to bassiner. Bassinerne modtager vejvand samt tag- og 
overfladevand fra området ved kompressorstationen.  
   
Figur 1.1: Projektområde  

 

    
  

1.1 Eksisterende forhold 
Indenfor projektområdet er der i dag en landbrugsejendom med tilhørende landbrugsareal. Ejendommen, der 
bliver revet ned, og markarealet vil blive omdannet til bla. kompressorstation, mandskabsbygning, 
vaskeplads, minirenseanlæg, adgangsvej og bassinareal. 
Den nuværende kvælstofudledning fra landbrugsarealet reduceres i forbindelse med den ændrede 
arealanvendelse. Anlægget ligger beslag på 21,6 ha, hvoraf 19,14 ha udgøres af marker, jf. 
Landbrugsstyrelsen markkort fra 2018. På baggrund af de registrerede afgrøder er der beregnet en 
nuværende udledning fra markarealerne på 891 kg N/år, idet der er anvendt en kvælstofudledning for arealer 
i omdrift på 50 kg N ha-1 år-1, for permanent græs på 10 kg N ha-1 år-1 og for de øvrige arealer på 5 kg N ha-1 
år-1 i overensstemmelse med retningslinjerne for N-vådområdeprojekter 6. 
 
Tabel 1.1: Beregnet kvælstofudledning fra markarealer, der i 2018. 
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Afgrødekode Afgrøde Afgrødetype Areal (ha) 
Kvælstoftab 
(kg N/år) 

1 Vårbyg Omdrift 13,65 683 

5 
Majs til 
Modenhed 

Omdrift 0,49 25 

263 
Græs uden 
kløver 

Omdrift 3.37 169 

257 
Permanent græs 
uden kløver 

Permanent 
græs 

1,31 13 

276 
Permanent græs 
og kløvergræs 
uden norm 

Permanent 
græs 

0,15 1,5 

271 
Rekreative 
formål 

Andet 0.18 1 

 
 

1.2 Planforhold 
Kompressorstationen i Næstved Kommune er en del af Energinets landsplandirektiv for 
gastransmissionsledningen Baltic Pipe. Landsplandirektivet beskriver de retningslinjer, som 
kompressorstationen og adgangsvej anlægges efter. Landsplansdirektivet tillægges retsvirkning som 
kommuneplan og det er ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt lokalplan for området. 

1.3 Recipient 
Recipienten er Krobækken. Vandløbet er på denne strækning et åben privat vandløb. Nedstrøms er 
Krobækken et offentligt vandløb. Krobækken har udløb i Præstøfjord. 
 

1.3.1 Hydrologi 
Der er for stationer i Krobækken beregnet vandføringer svarende til en årsmiddel. Stationerne består af selve 
udledningspunktet (1), et punkt ca. 120 meter nedstrøms for udledningspunktet, som er beliggende efter 
sammenløbet med øvre del af Krobækken (2) samt udløbet til Præstø Fjord (3).  
De arealspecifikke afstrømninger, som anvendes til beregninger i Tabel 1.3, er fundet op baggrund af data fra 
målestation 600004, som er beliggende nedstrøms ved udløbet til Præstø Fjord. Data består af daglige 
middelvandføringer for perioden 1989-2005. Den beregnede arealspecifikke afstrømning for en årsmiddel er 
11,06 l/s/km2. Den beregnede arealspecifikke afstrømning for medianminimum er 0 l/s/km2, som deraf 
ligeledes medfører en medianminimum ved udledningspunktet på 0 l/s. 
I nedenstående Tabel 1.3 ses de beregnede vandføringer for en årsmiddel. 
Tabel 1.2: Oplandsstørrelser og afstrømninger svarende til årsmiddel for de 3 punkter i Krobækken. 

Punkt Topografisk opland [km2] Q – årsmiddel [l/s] 

1 0,99 11 

2 2,89 32 

3 9,86 109 

  

                                                      
6 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
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1.3.2 Vandkemi 
Der foreligger spredte vandkemimålinger fra st. 60000092 nedstrøms for Bækkeskovstræde for perioden 
2004-2018 (se Figur 1.2). Der er her kun anvendt data fra de tre prøvetagninger som er udført i 2018. 
   
Figur 1.2: St. 60000092 nedstrøms for 
Bækkeskovstræde (data fra 
Miljøportalen, ArealInfo). 

 

 

    
  
Tabel 1.3: Kemidata for fosfor  (p-total og P-opløst), kvælstof (N-total) og BOD  fra tre prøvetagninger i 2018 samt en middel for disse 

Prøvedato Ptotal (mg/l) Popløst (mg/l) BOD mg/l Ntotal (mg/l) 

19-03-2018 0,13 0,046 2,0 4,0 

27-06-2018 0,23 0,13 1,4 2,0 

10-10-2018 0,16 0,12 1,1 1,6 

Middel 0,17 0,10 1,5 2,5 

 
På baggrund af de beregnede vandføringer og de målte stofkoncentrationer, er stofbelastningen af Præstø 
Fjord fra Krobækken beregnet, se nedenstående Tabel 1.3 Tabel 1.3. Det er den midlede stofkoncentration 
fra Tabel 1.3, som anvendes i belastningsberegningen. 
Tabel 1.3: Årlige stofbelastning af Præstø Fjord fra Krobækken. 

Ptotal (kg/år) Popløst (kg/år) Ntotal (kg/år) 

584,36 343,74 8593,56 

 
  

1.3.3 Beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven 
Vandløbet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. I projektområdet findes der også 2 søer, som 
ligeledes er § 3 beskyttet. Disse bliver ikke berørt af projektet.  
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Figur 1.3: Beskyttet natur i området.  

 

    
  

1.3.4 Målsætninger efter vandområdeplanerne 2015-2021 
Krobækken er miljømålsat til god økologisk tilstand i Miljøstyrelsens vandområdeplan II for Sjælland. Dette 
miljømål er opfyldt på nuværende tidspunkt.  
Krobækken opfylder i dag statens fastsatte målsætning i vandområdeplanen om god økologisk tilstand. Data 
for kvalitetselementerne fisk og invertebrater viser, at der på delstrækninger af vandløbet er tale om høj 
tilstand (niveauet over god tilstand). Umiddelbart nedstrøms udledningspunktet ved Tågeskovvej har 
vandløbet f.eks. høj tilstand vurderet på både fisk og invertebrater med mere end 130 ørredyngel pr. 100 m2 
og DVFI målinger på 6 og 7. Vandløbet er desuden et af de mest produktive ørredvandløb på Sjælland. 
Ørredstammen er oprindelig og genetisk set unik. Samlet set er der tale om et særdeles godt og værdifuldt 
vandløb med stor fokus fra bl.a. lokale lystfiskere.  
Vandløbets gode biologiske tilstand hænger sammen at vandløbet er et skovvandløb med gode fysiske 
forhold. Der målt et fysisk indeks efter metoden Dansk Fysisk Indeks (DFI) på fra 40-46 nedstrøms 
Bækkeskovstræde og DFI=36 tæt på udløbet i Præstø Fjord. 
Tilstanden i Præstø Fjord er samlet set ringe, jf. vandområdeplanen. For kvalitetselementerne ålegræs og 
klorofyl er tilstanden hhv. moderat og ringe, mens den for bundfauna er høj. Den samlede målsætning for 
Præstø Fjord er god tilstand. I vandområdeplanen er der krav om at reducere N-belastningen af fjorden med 
knap 46 t/år, hvoraf 0,5 t/år skal komme fra spildevandsindsatser. 
Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er dog ingen 
drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed.  

1.4 Udløb 
Der etableres et nyt udløb til Krobækken. Udløbets koordinatsæt er angivet i Tabel 1.4 og kan ses i bilag 1. 
Udløbspunkterne sikres mod erosion ved at vinkle udløbet 45° medstrøms samt bund og sider sikres med 
stensætning og erosionsmåtter. 
Tabel 1.4: Koordinator for udledningspunktet (DKTM3 koordinater) 

Udløbspunkt 
Udløbskoordinater 
X: 

Udløbskoordinater 
Y: 

Vest 615213.5315 1120465.3958 

2 Regnvand 
Det projekterede regnvandssystem bestående af ledninger, brønde og bassiner er vist i bilag 1. 
Der er i alt planlagt to bassiner. Bassin nr. 1 og 2 har udløb til Krobækken via et udløbspunkt på den vestlige 
side af Krobækken.  
Ansøgningsskema for udledning af regnvand til recipient for udledningspunkt vest er vedlagt som bilag 2. 
Under projekteringen har det været undersøgt, om en del af regnvandet kunne nedsives lokalt indenfor 
projektområdet. De geotekniske undersøgelser viser et tykt lag af moræneler under mulden samt en våd 
jordmatrice. På denne baggrund er nedsivning ikke vurderet som en løsningsmulighed.  

Krobækken 
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2.1 Arealer 
Oplandsarealer til bassinerne er opmålt på projekttegningerne. Oplandsafgrænsningerne kan ses på bilag 1. 
Til bestemmelse af oplandenes samlede befæstelsesgrader er der anvendt følgende afløbskoefficienter 
afhængigt af arealanvendelsen. 
• Tætte belægninger, φ = 1,0 

• Grusbelægninger, φ = 0,6 

• Grønne arealer, φ = 0,1 

 

Det samlede bruttoareal, befæstelsesgrad og reduceret areal for oplandene til bassinerne fremgår af tabel 2.1.1. 

Tabel 2.1.1: Arealer til udløbspunkt vest 

Bassin nr. Bruttoareal [ha] Befæstelsesgrad Red. Areal [ha] 

Bassin nr. 1 15,82 0,38 6,05 

Bassin nr. 2 1,36 0,39 0,53 

Samlet 17,18 - 6,58 

 

2.2 Renseforanstaltninger 
Inden regnvandet udledes til Krobækken, renses det gennem vådbassiner. Bassinerne opbygges efter 
Vejdirektoratets standarder og opdeles i for- og hovedbassin, som adskilles af et nøddestensfilter. 
Udløbsbygværket fra bassinet udføres med dykket afløb og har derved effekt af olieudskiller. Bassinerne 
udføres med tæt bund. Tværsnit af bassin nr. 1 er vedlagt som bilag 4. 
Efter tidligere dialog med Næstved Kommune, er afløbstallet til Krobækken fastsat til 0,33 l/s∙ha. Alle 
bassiner dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 5 år med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Til 
dimensionering benyttes Spildevandskomiteens regneark for bassin dimensionering. Udfyldt 
dimensioneringsark for bassin nr. 1 og 2 er vedlagt som bilag 3.  
Når dimensioneringskriterierne overskrides, vil der ske et kontrolleret overløb over kronekant af bassinerne.  
Maksimalt afløb fra de enkelte bassiner er vist i tabel 2.2.1. 
Tabel 2.2.1: Udledningsmængde til udledningspunkt vest 

Bassin nr. 
Red. Areal 
[ha] 

Stuvningsvolumen 
[m3] 

Maksimalt 
afløb (T10) 
[l/s] 

Årlig udledt 
vandmængde 
[m3] 

Bassin 1 6,05 4084 5,22 31073 

Bassin 2 0,53 360 0,45 2722 

Udløb vest 6,58 4014 5,67 33.795 

Den beregnede årligt udledte vandmængde på 33.795 m3 svarer til den gennemsnitlige årlige nedbør (642 
mm) ganget med det reducerede areal (6,58 ha). Herfra fratrækkes 20%, da det ikke vil være alt nedbør, som 
i sidste ende havner som en udledning i vandløbet. De 20% modsvarer initialtabet på ca. 0,6 mm fra hver 
nedbørhændelse, før at regnen begynder at strømme af. Herudover vil der ske en fordampning fra de åbne 
bassiner.  

Udløbsmængden fra bassinerne reguleres ved vandbremser. Udløbet reguleres til samlet 5,67 l/s. 

2.3 Stofkoncentrationer 
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Stofkoncentrationerne i regnbetingede udledninger er at betragte som diffuse udledninger. Det vil sige, at 
koncentrationerne vil svinge meget afhængigt af oplandets sammensætning, og der vil være variation fra 
regnskyl til regnskyl.  
Aalborg Universitet har i 2012 sammenfattet viden omkring rensning af overfladevand i vådbassiner. 
Nedenstående tabel (Figur 2.1) er taget fra Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner. 
   
Figur 2.1: Tabel over renseeffekten af 
våde regnvandsbassiner, fra Faktablad 
om dimensionering af våde 
regnvandsbassiner. 

 

 

   
 
 
Baseret på de ovenstående erfaringstal, er de årligt udledte stofmængder beregnet (Tabel 2.1).  
Tabel 2.1: Beregnet årlig  

Udledning. 

 SS 
[kg] 

Ptotal 
[kg] 

Popløst 
[kg] 

COD 
[kg] 

BOD 
[kg] 

Ntotal 

[kg] 
Cutotal 

[kg] 
Zntotal 
[kg] 

Udløb 
vest 

406 
(169-676) 

3 
(1,7-6,8) 

1,7 
(1-3,4) 

1.014 
(338-2.028) 

135 
(34-270) 

41 
(24-68) 

169 
(68-270) 

1.014 
(169-2.028) 

 

3 Påvirkning af recipienter 
Udledningen sker til det mindre vandløb Krobækken. Nedstrøms er Præstø Fjord som er en del af et Natura 
2000 område.  

3.1 Påvirkning af Krobækken 
Den forventede stofkoncentration i udløbet og den målte middelkoncentration i vandløbet i 2018 er 
sammenstillet i nedenstående Tabel 3.1. 
    
Tabel 3.1: Kemidata for fosfor  (p-total og P-opløst), kvælstof (N-total) og BOD  i 2018 sammenholdt med den forventede koncentration i udledningspunktet. 
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Prøvedato Ptotal (mg/l) Popløst (mg/l) BOD mg/l Ntotal (mg/l) 

Udledning 0,09 0,05 4 1,2 

Krobækken 0,17 0,10 1,5 2,5 

 
Som tidligere beskrevet er vandføringen i Krobækken nedstrøms for udledningspunktet ved en 
medianminimums afstrømning 0 l/s eller tæt på 0 l/s. Det giver derfor ikke mening at beregne resulterende 
stofkoncentrationer i denne situation. Der er derfor kun beregnet resulterende middelstofkoncentrationer for 
BOD baseret på en samlet merudledning af BOD på 135 kg/år (Tabel 3.2). Beregningerne er udført for 
punkter beliggende  henholdsvis 120 m nedstrøms for udledningspunktet (punkt 1), nedstrøms for 
sammenløbet med Krobækken (punkt 2) og ved udløbet til Præstø Fjord (punkt 3). Endvidere er 
koncentrationsforøgelsen beregnet i forhold til den nuværende middelkoncentration på 1,5 mg/l.  
Tabel 3.2: Fremtidig middelkoncentration for BOD baseret på en årlig estimeret udledning på 135 kg/år samt en beregnet koncentrationsforøgelse i forhold til status. 

Punkt 
Middel BOD-koncentration 

 (mg/l) 
Koncentrationsforøgelse i 
forhold til status (mg/l / %) 

1 1,89 0,39 / 26 

2 1,63 0,13 / 9 

3 1,54 0,04 / 3 

 
Som Tabel 3.2 viser vil der være en aftagende stofpåvirkning ned igennem vandløbet med de største 
resulterende koncentrationsforøgelser umiddelbart nedstrøms for udledningspunktet og ned til udløbet i 
Præstø Fjord, hvor der vil være en lille beregningsmæssig stigning. 
Der er i vandplan 2010-20157 angivet vejledende kravværdier for BOD i vandløb, som er på <1,4 mg/l for 
vandløb med høj økologisk tilstand og <1,8 mg/l for god økologisk tilstand. Intervallet fra høj til god tilstand er 
således snævert. Krobækken har nuværende en tilstand for smådyr, der er høj svarende til DVFI på 6 eller 7, 
samtidig med at den vejledende kravværdi for høj økologisk tilstand med baggrund i en beregnet 
middelkoncentration i 2018 på 1,5 mg/l allerede er overskredet i den nuværende situation. Vandløbets 
nuværende tilstand for kvalitetselementet smådyr kan derfor at være sårbart i forhold til en forøget BOD 
påvirkning. 
Omvendt er vandløbet et skovvandløb, hvor der kan forventes at være en høj tilførsel af organisk stof, som 
kan bidrage til et højere naturligt baggrundsniveau for BOD. Da vandløbet endvidere har gode fysiske forhold 
kan vandløbet være relativt robust overfor en forøget belastning med BOD8. Den større robusthed fremgår af,   
at vandløb med gode fysiske forhold, med DFI i intervallet 35-54 som Krobækken, har en påvist høj 
sandsynlighed for at opnå målopfyldelse selv med meget høje BOD-koncentrationer. 
   

                                                      
7 Vandplan 2010-2015. Østersøen. Hovedvandopland 2.6. Vanddistrikt Sjælland. 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 2011. 
8 Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Videnskabelig rapport 
fra DCE nr. 86. 2014 
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Figur 3.3.1: Kopi af figur fra refereret 
DCE-rapport8 

 

 

   
 
Umiddelbart nedstrøms for udledningspunktet medfører udledningen, at middelkoncentrationen forøges med 
26 % og at den vejledende kravværdi for både høj og god økologisk tilstand overskrides i punkt 1. Allerede 
umiddelbart nedstrøms herfor efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb reduceres påvirkningen til en 
koncentrationsforøgelse på 9 %. Herefter aftager forøgelsen gradvist indtil udløbet hvor den 
beregningsmæssige koncentrationsforøgelse er på knap 3 % jf. Tabel 3.2. 
Det vurderes på baggrund af vandløbets gode fysiske forhold at vandløbet fortsat vil kunne opfylde 
målsætningen om god økologisk tilstand. Den procentuelle forøgelse af BOD umiddelbart nedstrøms for 
udledningspunktet (punkt 1) kan ikke udelukkes at have en lokal negativ effekt på smådyrsfaunaen, uden at 
det dog nødvendigvis vil medføre en reduktion af tilstandsklassen for kvalitetselementet smådyr eller de 
øvrige kvalitetselementer. Efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb (punkt 2) reduceres forøgelsen i 
BOD-koncentrationen og det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for, at vandløbet smådyrsfauna eller 
andre kvalitetselementer i væsentlig grad påvirkes negativt. 

3.2 Påvirkning af Præstøfjord 
Det er især kvælstofbelastningen til Præstø Fjord som er særlig kritisk, men også fosfor kan have en 
betydning. Etableringen af anlægget medføre en udledning fra regn betingede udløb som er beregnet til 41 
kg N/år. 
Som tidligere beskrevet ændres arealanvendelsen som følge af udtagning af landbrugsjord. Med 
udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning9, er der på baggrund af arealanvendelsen i 2018 beregnet en 
nuværende udledning på 891 kg N/år på et samlet markareal på 19,14 ha.  Idet der regnes med en 
kvælstofudledning på 5 kg N ha-1 år-1, svarende til ikke dyrkede arealer, bliver den fremtidige årlige udledning 
fra kvælstofoverskuddet på arealet på 96 kg N/år. Der er altså en reduktion i kvælstofudledningen som følge 
af den ændringer i arealanvendelsen på 795 kg N/år. 
Anlægget medføre altså en samlet beregnet kvælstofreduktion på 754 kg N.  
Den nuværende udledning fra Krobækken til Præstø Fjord er beregnet til 8.600 kg N/år. Der er jf. 
Vandområdeplanen et samlet reduktionsbehov for tilførsel af kvælstof til Præstø Fjord på 46 ton. Set på den 
baggrund er reduktionen et lille skridt i den rigtige retning. Det vurderes dog ikke at reduktionen på 754 kg N i 
sig selv har nogen målelig indvirkning på tilstanden i Præstø Fjord.  

4 Væsentlighedsvurdering i forhold til påvirkning af Natura 2000-område 
Natura 2000-områderne er udlagt som en del af implementeringen af EU’s habitat10- og 
fuglebeskyttelsesdirektiver11. Ifølge habitatbekendtgørelsen12 skal der laves en konsekvensvurdering af 
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planer og projekter, som vil være placeret inden for de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de 
beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Det skal vurderes, om projektets påvirkning af Natura 
2000-området er væsentlig (”foreløbig konsekvensvurdering”). Hvis påvirkningen ikke er væsentlig, kan 
projektet gennemføres efter indhentning af nødvendige tilladelser. Er påvirkningen væsentlig, skal det 
vurderes, om den kan skade Natura 2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger 
(”nærmere konsekvensvurdering”).  
Vurderingen skal også omfatte mulige kumulative påvirkninger, som typisk ses som en forstærkning af 
påvirkningen af en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyrrelse af en artsgruppe), men det kan også være 
mere komplekse påvirkninger ved at samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye 
påvirkninger. 
Dette afsnit er en ”nærmere konsekvensvurdering ” også kaldet en væsentlighedsvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1. Indholdet af denne væsentlighedsvurdering modsvarer de krav og 
retningslinjer, som fremgår af habitatbekendtgørelsen. Vurderingen er lavet ud fra den gældende 
afgrænsning af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. 
Af Vejledning til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011) fremgår at der er en tæt sammenhæng 
mellem en påvirkning af vandforekomstens tilstand og en væsentlighedsvurdering og at en forringelse af en 
målsat vandforekomst (jf. Vandområdeplanerne) i udgangspunktet er uforeneligt med både beskyttelsen af 
vandforekomsten og af det Natura 2000-område denne er beliggende i. Vandkvaliteten i de akvatiske miljøer 
realiseres igennem indsatsen i vandplanlægningen (Vandområdeplanerne m.m.) og der opsættes derfor ikke 
egentlige handleplaner for dette i Natura 2000-handleplanerne. 

4.1 Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 
Præstø Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 168 der omfatter et habitatområde H147 og to 
fuglebeskyttelsesområder F84 og F89. Området ligger ca. 5 km nedstrøms fra udledningspunkterne til 
Krobækken (se Figur 4.1).  

                                                      
9 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
10 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 

samt vilde dyr og planter. 
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 

2009 om beskyttelse af vilde fugle. 
12 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Figur 4.1: Oversigtskort med udsnit af 
Natura 2000-område nr. 168, 
projektområde og Krobækken.  

 

  
Natura 2000-området er i alt 32.872 ha stort og hovedparten af området er marint. Landarealet udgør kun ca. 
4.200 ha. Området er desuden et af de Natura 2000-områder i Danmark der er rigest på internationalt 
beskyttelseskrævende naturtyper og arter, særligt de lavvandede kystnære farvande er internationalt vigtige 
fødesøgningsområde for store flokke af bl.a. knopsvane, blishøne, hvinand, toppet skallesluger og stor 
skallesluger.  
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af Figur 4.2. 
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Figur 4.2: Udpegningsgrundlag   

 

En ændret udledning til Krobækken vil potentielt kunne påvirke både den marine del af Natura 2000-området 
og de arter der er tilknyttet her, ved at påvirke vandkvalitet og næringsstofsammensætningen i området. 
Natura 2000-planen for området (Naturstyrelsen, 2014) opsætter mål for området, b.la. er der opsat et mål 
om forbedret vandkvalitet.  

4.2 Væsentlighedsvurdering 
En øget tilførsel af næringsstoffer i vandløb, søer og kystvande kan stimulere planteproduktion (alger m.m.), 
som under nedbrydning sammen med andet organisk stof vil kunne forringe iltforholdene til skade for dyre og 
planteliv.  
I de danske fjordvande er det primært kvælstof der er den begrænsende faktor, hvorfor der er i 
vandområdeplanerne kun er opsat mål for reduktion af kvælstof i fjordene. Dette betyder ikke, at en øget 
fosfor tilførsel ikke også vil kunne medføre en øget algeopvækst i fjordene.  
Når et areal befæstes og regnvand opsamles og udledes til et vandområde (i dette tilfælde vandløb) vil der 
ske en ændring i næringsstoftilførslen. Landbrugsarealer bidrager i høj grad til udledning af kvælstof og fosfor 
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til vores vandområder, dog er bidraget af kvælstof fra landsbrugsjorde i den samlede udledning mere 
afgørende end fosfor bidraget. Dette hænger sammen med, at fosfor i langt højere grad binder sig til jorden 
og derved begrænses udvaskningen.  
Næringsstoffer som kvælstof og fosfor tilføres befæstede arealer som følge af atmosfærisk nedfald, hvor i 
mod størstedelen af tilførslen til landbrugsarealer sker direkte ved tilsætning, som næringsstoffer. Hvor 
kvælstoftilførslen til vandløb fra landbrugsarealerne er større end fra befæstede arealer er udledningen af 
fosfor fra landbrugsarealer markant mindre fra landbrugsjord end befæstede arealer.  
Ændring i kvælstoftilførslen: 
Som det fremgår af afsnit 3.2 er det beregnet at den samlede udledning af kvælstof til Præstø Fjord 
reduceres med 754 kg N/år. Det skal her nævnes at værdien er beregnet med udgangspunkt i den 
gennemsnitlige udledningsværdi fra vejvand efter rensebassin (se Figur 2.1). Ifølge målsætningen i 
vandområdeplanen er dette et skridt i den rigtige retning, men det vurderes ikke at være væsentligt for den 
samlede tilstand i fjorden. Ændringen af kvælstofudledningen fra projektet vurderes derfor ikke at kunne 
medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget for dette.  
Ændring i fosfortilførslen: 
I vandområdeplanerne fremgår der ikke krav i forhold til fosfor i kystområder, men dette er ikke ensbetydende 
med at fosfor ikke kan udgøre et problem for disse vandområder. Fosforudledningen til vandløb m.m. fra 
jordarealer er dog begrænset og udledningen stammer derfor typisk fra spildevand og andre punktkilder af 
overfladevand, så som vand fra befæstede arealer, veje m.m. 
I oversigten over udledt vand (Tabel 2.1) fremgår det at der som udgangspunkt kan forventes en udledning af 
fosfor fra arealet på omkring 3 kg P/år. Dette er dog med udgangspunkt i den gennemsnitlige 
udledningsværdi på 0,09 mg/L. I værste tilfælde kan en dårlig renseeffekt medføre en udledning op til 6,8 kg 
P/år. 
Udledningen fra 19,14 ha, som er det område der omlægges fra landbrugsjord til befæstede arealer m.m., vil 
jf. Landeovervågningsoplande 2016 rapporten fra 201813 medføre en årlig udledning på omkring 5,8-9,6 kg 
P/år (0,3-0,5 kg P/ha/år).  
Forskellen mellem den nuværende forventede udledning til Krobækken og derved også Præstø Fjord er 
derfor sammenlignelig eller lidt højere end den udledning der vil være når projektet er gennemført. Forholdet 
her vurderes derfor ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget for dette.   
Andre parametre: 

Koncentrationen af tungmetaller eller andre uønskede stoffer i det udledte vand vil når det udledes formentligt 
have en høje koncentration end de værdier der fremgår af miljøkvalitetskravene14 jf. Figur 2.1. Den udledte 
vandmængde fra projekt området er dog så lille set i forhold til den samlede vandmængde i Præstø Fjord at 
dette ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på den samlede vandkvalitet i fjorden. Det vurderes derfor ikke 
at udledningen på anden vis vil kunne påvirke målsætningen for Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget for dette. 
Opsummering: 

Samlet set vurderes en udledning af regnvand fra de befæstede arealer i projektområdet til Krobækken ikke at kunne medføre en væsentlig 

påvirkning Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund eller udpegningsgrundlaget for dette.  

 

Projektet omfatter også en udledning af renset spildevand, den kumulative effekt heraf vil blive behandlet i en særskilt ansøgning. Da en 

udledning af regnvand ikke vurderes at have en væsentlig påvirkning vurderes dette forhold alene ikke at være afgørende for en fremtidig 

udledning af spildevand.  

  

Appendix 1: Bilagsliste  

Bilag 1: Afløbsforhold med oplandsafgrænsninger  

                                                      
13 Landeovervågningsoplande 2016, NOVANA, Blicher-Mathiesen et. al. 2018. 
14 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for 
vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.   
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Bilag 2: Ansøgningsskema for udledning af regnvand til recipient for udledningspunkt vest 
Bilag 3: Udfyldt dimensioneringsark for bassin nr. 1 og 2  
Bilag 4: Tværsnit af bassin nr. 1 
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Udkast: Spildevandstilladelse til skylning af gasrør fra 
landdelen (Jylland og Fyn) – Baltic Pipe projektet 
 

Ansøgningsgrundlag 

Inden den planlagte rørledning kan sættes i drift er det nødvendigt at gennemføre en række tests og 

undersøgelser af rørledningssystemet. Dette gøres med henblik på at sikre, at rørledningen ikke har 

lækager og at svejsninger mm., er korrekt udført. Disse test involverer inspektion med rensegrise og en 

trykprøvning af rørsystemet. Trykprøvningen foretages ved vandfyldning, tryksætning og efterfølgende 

tømning af rørledningen. Vandfyldning planlægges foretaget med ferskvand og sker fra Egtved til Lillebælt 

og fra Nyborg til Lillebælt. Tømning vil ske i Lillebælt fra Kolding-siden. Testen tager ca. 20 dage pr. 

sektion. 

 

 

Fig. 1: De to teststrækninger fra Egtved til Stenderup og tilsvarende fra Nyborg til Middelfart. 

 
  

https://www.kolding.dk/
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Lovhenvisning 

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1) § 28, stk. 1 (direkte udledning til recipient). 

 

Miljømæssige og tekniske forhold 

Stålrøret renses i sektioner af ca. 10 km. Først renses røret ved gennemkørsel af en rensegris og en 

mindre mængde vand.  Alt dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Dernæst fyldes røret 

med ca. 6.000 m3 filtreret vand til tryktest. Der tilsættes ingen kemikalier til vandet. Vandet skal være i 

røret ca. 20 dage. Efter testen sendes vandet videre til næste sektion. Det er således de samme 6.000 m3 

vand der genbruges og til sidst udledes i Lillebælt efter en filtrering der fjerner eventuelle svejserester og 

sand m.m. Udledningen tager ca. 6 timer og vil ske på 5 m dybde. 

Samme proces vil ske på Fyn hvorefter vandet pumpes under Lillebælt og ind på byggepladsen ved 

Stenderup. Her filtreres det og udledes som beskrevet ovenfor. 

 

Med udgangspunkt i strømforholdene i Lillebælt vurderes det mest hensigtsmæssigt at foretage udledning 

af vandet fra trykprøvningen fra Jyllandssiden, da strømmen her er kraftigst og således sikrer en hurtigere 

opblanding af testvandet. Der arbejdes derfor ikke med udledning fra fynssiden.  

 
 

Der meddeles hermed éngangstilladelse til udledning af vand fra gasledningen til Lillebælt ud for 

Gl. Ålbo med følgende vilkår: 

 

1. Udledningen skal følge den beskrivelse der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne tilladelse. 

Udledningen må kun ske med udgangspunkt i de beregnede scenarier fremsendt i ansøgningen, hvor 

der udlægges en blandingszone på 7 x 11 m i enten nord eller sydgående retning afhængigt af 

strømmen. Kriterierne (jf. tabel 3-1 i ansøgningsmaterialet) der ligger til grund for beregningen af 

scenarierne skal være overholdt. Blandingszonen skal aftage over tid. Uden for blandingszonen må 

koncentrationen af metaller ikke overstige de fastsatte kravværdier i Bekendtgørelse om fastlæggelse 

af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017). 

 

1. Første hold skyllevand fra rensning skal opsamles og må ikke udledes. 

 

2. Vandet skal filtreres ved indsugning og udledning, som udgangspunkt med filter på 50 µm. 

 

3. Der skal inden udledning udtages en spildevandsprøve der analyseres for følgende 10 metaller samt 

ilt: Mn, V, Nb, Ti, Cu, Ni, Cr, Mo, B og Fe. Vandet må ikke udledes før kommunen har accepteret 

analysen. 

 

4. Der skal udledes i område med min. 5 meters dybde. 
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5. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det beskrevne, skal 

Energinet straks ringe 112. Energinet skal straks søge at standse udledningen. Energinet skal 

desuden udarbejde en redegørelse over hændelsen. 

 

 

Baggrund 

Der er foretaget en beregning af indholdet af forskellige metaller og iltindhold i det udledte vand. 

Beregningen er udarbejdet af COWI i forbindelse med den opdaterede ansøgning. 

 

Koncentrationerne er sammenholdt med miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

Koncentrationerne er sammenholdt med de maksimale grænseværdier, da udledningen kun sker én 

enkelt gang, og den maksimalt varer 1 døgn. 

 

Fyn:  
Tabel 2: Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykprøvevand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 
19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal 

koncentration i 

udledningen (µg/l)* 

Grænseværdi 

(Generel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet 

fortynding 

Fe 4409 - - 

Mn 64,4 150 5) / 420 5) - 

V 0,2 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 2,5 - - 

Ti 1,8 - - 

Cu 8,3 1 5) / 2 5) 

4,9 6) / 4,9 6) 

3 

Ni 11,6 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

1,5 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,2 6,7 5) / 587 - 

B 0,2 94 5) / 2080 - 

* Koncentration af stof i 27 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige 

sammensætning i ”Inspection certificates” for leverede rør. 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration 

6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration 

 

Jylland: 
Tabel 2: Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykvand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 
19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal 

koncentration i 

udledningen (µg/l)* 

Grænseværdi 

(Generel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet 

fortynding 

Fe 2600 - - 
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Mn 38,1 150 5) / 420 5) - 

V 0,1 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 1,5 - - 

Ti 1,0 - - 

Cu 4,9 1 5) / 2 5) 

4,9 6) / 4,9 6) 

- 

Ni 6,9 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

0,9 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,1 6,7 5) / 587 - 

B 0,1 5,8 5) / 145 - 

* Koncentration af stof i 16 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige 

sammensætning i ”Inspection certificates” for leverede rør. 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration 

6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration 

 

 

Vurdering af miljømæssig påvirkning af recipienten Lillebælt 

Kolding Kommune vurderer, at der, ved overholdelse af vilkårene, ikke vil ske væsentlige 

tilstandsændringer af Lillebælt eller væsentlig påvirkning af biologien. Projektet har en meget kortvarig 

karakter. Udpumpning sker i løbet af højest 1 dag og det er sandsynliggjort at indholdet af metaller i 

skyllevandet er minimalt. Filtrering vurderes at være bedste rensning til så store mængder vand. 

Sammenlignet med udledningen fra renseanlæg og afsmitning fra skibe m.m. er denne påvirkning meget 

lille. 

 

Udledningen vil ske ca. 900 meter fra Natura-2000 området og da blandingszonen kun er ca. 10 x 10 

meter, vil der ikke kunne ske en målbar påvirkning af Natura-2000 området. Der bliver meget hurtigt dybt 

ud for Gl. Ålbo og strømmen er kraftig, deraf navnet Snævringen.  

 

BAT 

I forbindelse med udledningen af trykprøvevand foretages en filtrering for partikulært materiale inden 

udledning. Herved fjernes en vis mængde af de metaller, der findes i det udledte vand. I de 

koncentrationsberegninger, der er foretaget, er, som beskrevet i teksten, denne fjernelse dog ikke 

indregnet i de koncentrationer, der sammenlignes med miljøkvalitetskriterierne. Her er forudsat at alt 

materialet findes opløst i det vand der udledes. Den filtrering, der foretages er ikke BAT. BAT ville kræve 

at der blev etableret midlertidige sedimentationsbassiner, til udfældning af materiale. Dette foretages ikke, 

da miljøpåvirkningen fra etablering af et eller flere sådanne bassiner ikke vurderes at stå mål med 

effekten. Der ville endvidere være tale om en voldsom meromkostning, hvilket hverken vurderes 

miljømæssigt eller økonomisk proportionalt med den beskrevne udledning, der som beskrevet udleder 

meget små mængder metaller.  

 

Habitatvurdering 

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 skal der, før der kan gives spildevandstilladelse efter 
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miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningspunktet er habitatområdet 

Lillebælt, der ligger 900 meter væk i sydøstlig retning. Der er ikke aktiviteter ved tryktesten, der medfører 

emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en 

nærmere konsekvensvurdering. 

 

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af aktiviteten ikke vil medføre væsentlig 

påvirkning af Natura-2000 området, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter. 

 

Venlig hilsen 

Christian Dahl Jacobsen 

Biolog 

 

 

 

Kopimodtagere af afgørelsen: 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, hoved afd.: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace Danmark: info@nordic.greenpeace.org 

 

KLAGEVEJLEDNING           
 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 

har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://naevneneshus.dk 

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 

spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 

5600.  

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnkolding-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 

XX.  2022.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 

anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 

år. 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
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ENERGINET 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik og Miljø 
Bytoften 2, 6800 Varde 
Tlf. 79946800 
teknik@varde.dk 

13.12.2020 

Marius Gronenberg 
Direkte tlf. 79947469 
magr@varde.dk 

Sag 19/10336 
Dok 163868/21 

 
Revideret tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand ifm. anlæg af EPII 
Terminal, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestj. 

Ansøgning 

Miljørådgiver COWI har den 17.04.2020 på Energinets vejene sendt en ansøgning om grundvandssænkning 
og bortledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk i forbindelse med etablering af en ny gasmodtage-
terminal (EPII Terminal) på Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestjylland, matrikel 
23 Kærup By, Janderup. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted, som også ejer matrikel 23 Kærup By, Janderup. Energinet er 
ansvarlig for etablering af EPII Terminalen. Den nye terminal er en del af Baltic Pipe projektet, som skal 
tilføre store mængder gas fra Norge til Polen via Danmark. 

Tilladelse 

I forbindelse med etablering af EPII Gasmodtageterminalen meddeler Varde Kommune jævnfør § 26 i 
vandforsyningsloven1 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på matrikel 23 Kærup By, Janderup. 

Samtidigt giver Varde Kommune tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens2 § 27 til udledning af i alt 250.000 
m3 oppumpet grundvand til Søvig Bæk med en flow på maksimalt 14,5 l/s. 

Vilkår 

Tilladelsen til grundvandssænkning, afledning og nedsivning gives under følgende vilkår: 

Vilkår for grundvandssænkning 

1. Der må oppumpes i alt maksimalt 250.000 m3. 

2. Oppumpningen af grundvand må kun ske i forbindelse med etablering af den nye EPII Terminal m.v. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, nr. 299 af 08.06.1978, jævnfør lovbek. nr. 118 af 22.02.2018 

2 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 06.06.1991, jævnfør lovbek. nr. 1218 af 25.11.2019 
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3. Grundvandssænkning i projektområdet må ikke føre til væsentlig grundvandssænkning i de nærmeste 
omgivelser.  

4. Der må maksimalt grundvandsænkes til 1 m under de for de enkelte delprojekter angivne dybder (bilag 
2).  

5. Der skal anvendes optimale grundvandssænkningsstrategier for at minimere udledningsmængder af 
grundvand mest muligt.  

6. Grundvandssænkning skal foretages sektionsvis og om muligt i korte perioder, således at risikoen for 
større spredning af grundvandet minimeres. 

Vilkår for udledning af grundvand til Søvig Bæk 

7. Der må udledes i alt maksimalt 250.000 m3. 

8. Udledning til Søvig Bæk må ske med en maksimal flow på 14,5 l/s. 

9. Indhold af miljøskadelige stoffer i vandet som skal udledes til Søvig Bæk, må ikke overstige 
kvalitetskravene i bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v.3. 

10.  Totalindhold af kulbrinter i vandet må ikke overstige 500 µg/l. 

11.  Hvis totalindhold af kulbrinter ikke overholder kravet om maksimal 500 µg/l, skal der straks aftales de 
nødvendige tiltag til reducering af oliestoffer i vandet med Varde Kommune, som fx kan være krav om 
tilkobling af koalescensudskiller evt. med kulfilter, hvorefter moniteringen gentages.  

12.  Indhold af opløst jern i vandet må ikke overstige 0,5 g/l. 

13.  Der skal ske fjernelse af okker ved anvendelse af et beluftningsanlæg med sandfilter. 

14.  Hvis indhold af opløst jern i vandet ikke overholder kravet om maksimal 0,5 g/l, skal der straks aftales 
de nødvendige tiltag til reducering af jern i vandet med Varde Kommune, som fx kan ske ved tilkobling 
af lud-anlæg for at øge pH. 

15.  Bortledning til recipienten skal foretages på en måde, således der ikke sker beskadigelse af brinken. 

16.  Udledningen af oppumpet grundvand må ikke ske via det eksisterende regnvandsbassin, men skal ske 
direkte til Søvig Bæk nord for projektområdet og nedstrøms for eksisterende udledning fra 
regnvandsbassinet. Placeringen af udledningspunktet ved Søvig Bæk skal forhåndsgodkendes af Varde 
Kommune. 

17. Ved udledningspunktet ved Søvig Bæk skal der etableres en fast prøvetagningsstuds for analyse af 
vandprøver. 

Vilkår for supplerende grundvandsundersøgelse 

18.  Der skal udføres yderligere boringer til analyse af grundvandet med henblik på en nærmere 
undersøgelse af grundvandet i projektområdet ved den konstaterede forurening af vandet med 
kulbrinter og toluen ved boring B101 og B102. De yderligere grundvandsundersøgelser skal godkendes 
af Varde Kommune. 

Vilkår for monitering af grundvand 

19.  Alle boringer samt vandet fra prøvetagningsstudsen ved udledningsstedet skal undersøges for 
totalindhold af kulbrinter, BTEXN, pH, ilt, jern (ufiltreret) og jern (filtreret). 

 
3 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvand og grundvand, nr. 1625 af 
19.12.2017 
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20.  Prøvetagning og prøveanalyse skal ske som beskrevet i projektbeskrivelsen i nærværende tilladelse, og 
prøvefrekvensen skal aftales med Varde Kommune. 

21.  Grundvandsspejlet skal pejles før, under og efter grundvandssænkningen. Pejlingsfrekvensen skal 
aftales med Varde Kommune. 

22.  Analyse- og pejledata sendes løbende til Varde Kommune via mail til teknik@varde.dk med kopi til 
magr@varde.dk.  

23. Alle boringer skal sløjfes efter endt entreprise iht. brøndborerbekendtgørelsen. 

Generelle vilkår 

24.  Der skal fremsendes en tidsplan forud for entrepriseopstart til Varde Kommune. 

25.  Der skal udarbejdes en kontrolplan for bortledning og sænkning af grundvand som skal godkendes af 
Varde Kommune inden opstart af grundvandssænkning. 

26.  Der udarbejdes slutdokumentation for prøvetagninger, frekvenser, analyseresultater, koter for 
sænkning af grundvand og eventuelle tiltag til nedbringelse af indhold – fx anlæg til fjernelse af indhold 
af kulbrinter eller okker. 

Tilladelsen gælder indtil 31.12.2022. 

Forudsætninger og supplerende bemærkninger 

Denne tilladelse forudsætter accept af anlægsarbejder og grundvandssænkning fra Ørsted, som er 
grundejer af matrikel 23 Kærup By, Janderup. 

Ansøger er jævnfør § 23 i vandforsyningsloven erstatningspligtig for skade, som forvoldes på bestående 
forhold ved forandring af grundvandsstanden under grundvandssænkningen. 

Alle vilkår i denne tilladelse skal overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 26 stk. 3 kan tilladelsen tilbage-
kaldes uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig at være urigtige 
eller ændres væsentligt. 

Miljøvurdering 

Energinet har til projekt Baltic Pipe udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvensvurderingen 
indeholder beskrivelser og vurderinger af bl.a. anlægsarbejder, herunder behovet for midlertidige grund-
vandssænkninger ved anlægsarbejderne. Miljøkonsekvensrapporten er godkendt og VVM-tilladelsen 
meddelt i 2019 i henhold til § 25 stk. 1 i miljøvurderingsloven4. Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist 
VVM-tilladelsen fra 2019 og Miljøstyrelsen er ved at gennemføre en ny miljøvurderingsproces for Baltic 
Pipe-projektet. Hjemvisning af VVM-tilladelsen er sket først og fremmest pga. en utilstrækkelig vurdering af 
projektets påvirkning af bilag 4-arter. 

Varde Kommune har på baggrund af en miljømæssig evaluering vurderet, at den midlertidige grundvands-
sænkning ved Nybro Gasbehandlingsanlæg og udledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt. Varde Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en særskilt 
VVM-redegørelse. Afgørelsen om, at tilladelsen ikke er VVM-pligtig, er truffet efter VVM-loven. 
 

 
4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 28.05.2016, jf. lovbek. nr. 
1225 af 25.10.2018 
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Klagevejledning og aktindsigt 

Afgørelsen efter vandforsyningslovens kan ifølge lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøger, klageberettigede, herunder enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald.  

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 27 kan ifølge lovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen samt af enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

I klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klagepor-
talen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. 
Når I klager, skal I betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i 
sagen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som I finder via Nævnenes 
Hus – www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber den 11.01.2022, som er 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes 
hjemmeside. 

En klage over en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven har jf. lovens § 96 ikke opsættende virkning. Det er 
ikke beskrevet i vandforsyningsloven, at en tilladelse jf. lovens § 75 har opsættende virkning. Hvis arbejdet 
påbegyndes i høringsperioden, sker dette på egen risiko. 

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan jævnfør lovens § 101 indbringes for domstolene. Søgsmålet 
skal være anlagt senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt. Afgørelsen efter vandforsynings-
loven kan indbringes for domstolene efter reglerne i forvaltningsloven5. 

Varde Kommune gør opmærksom på, at I har ret til aktindsigt ifølge forvaltningsloven. 

 

I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller e-mail magr@varde.dk. 

Venlig hilsen 

Marius Gronenberg 
Geolog 

 

Denne tilladelse er sendt til: 

Energinet, Louise Bolving Hubschmann xlhb@energinet.dk, Brian Kastbjerg Petersen btp@energinet.dk og 
Jens Sejersgård Jakobsen jjo@energinet.dk 
Ørsted, Per Korshøj pekor@orsted.dk 
COWI, Anders Pørksen anpn@cowi.com  
Region Syddanmark, Anette Hansen anh@rsyd.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

 
5 Forvaltningslov (Forvaltningsloven), nr. 571 af 19. december 1985, jævnfør lovbek. nr. 433 af 22.04.2014 
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Projektbeskrivelse 

Baltic Pipe-projekt Europipe II (EPII) 

Projekt EPII Terminal er en del af Baltic Pipe-projektet, som skal tilføre store mængder gas fra Norge til 
Polen via Danmark. 

Gassen kommer fra den eksisterende pipeline Europipe II (EPII) fra Nordsøen. En ny pipeline skal forbinde 
EPII til den danske vestkyst og derfra videre til Nybro Gasbehandlingsanlæg beliggende nordvest for Varde. 

Operationstrykket fra den nye pipeline er højere end operationstrykket i det danske lednings- og 
distributionsnet. På Nybro Gasbehandlingsanlæg skal derfor etableres en ny terminal (EPII Terminal) som 
filtrerer, måler, opvarmer og reducerer operationstrykket i det danske ledningsnet. 

Anlægsarbejder 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted. Energinet er ansvarlig for etablering af EPII Terminal. 

EPII Terminal omfatter i hovedtræk følgende delentrepriser: 
- Etablering af bygværker og elinstallationer – udgravning til 0,6-1,2 m u.t. 
- Ledningsarbejder; brand, vand og gasledninger – udgravning til 1,0-1,6 m u.t. 
- Gasledning frem til EPII-anlæg – udgravning til 2,1-3,9 m u.t. 
- Nye udvendige tekniske anlæg – udgravning til 1,5-1,8 m u.t. 
- Nye vejanlæg – udgravning ti 0,8-1,0 m u.t. 
- Afvandingsarbejder; afløb og kloak – udgravning til 1,0-4,0 m u.t. 

De angivne gravedybder er vejledende. Der henvises til bilag 2 for detaljer om gravedybder og 
jordmængder og kortbilaget bilag 4 og 5. 

En overordnet tidsplan er anlægsarbejder fra juni 2020 til oktober 2020. 

Grundvandssænkning 

Formålet med grundvandssænkningen er at sørge for, at der kan foregå etableringen af EPII Terminalen og 
de dermed forbundne anlægsarbejder til de foroven beskrevne gravedybder.  

De midlertidige grundvandssænkninger vil ske sektionsvis og kan ske ved at anvende sugespidsanlæg, 
pumpebrønde og/eller vandboringer. 

Det vurderes, at der samlet skal bortledes i størrelsesordenen ca. 150.000-215.000 m3 vand fordelt på 
nedenstående delentrepriser: 
- Bygninger UB2/1B10, AB5 og AB6 – 30.000-35.000 m3 
- Udvendige tekniske anlæg – 80.000-120.000 m3 
- Udgravning gaspipeline frem til behandlingsanlæg – 15.000-20000 m3 
- Brandvand, vand, gasledninger mv. – 10.000-15.000 m3 
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- Elinstallationer – ca. 5.000 m3 
- Afløb og kloak – 5.000-10.000 m3 
- Vejanlæg 5.000-10.000 m3 

Indvinding af grundvand > 100.000 m3/år i forbindelse med anlægsarbejder kræver tilladelse til 
grundvandssænkning jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 2. 

Udledning af vand til Søvig Bæk 

Udledning af regn- og overfladevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg foregår via et godkendt regnvands-
bassin med tilkoblet olieudskiller til Søvig Bæk. Der bortledes i størrelsesordenen ca. 150.000 m3/år. 

Den samlede udledning af oppumpet grundvand ifm. den midlertidige grundvandssænkning samt bortled-
ning af regn- og overfladevand er i tilladelsen fastlagt på maksimum 250.000 m3 for anlægsperioden på 2 
år. 

Udledning af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg foretages til det offentlige spildevandssystem med 
baggrund i en tilslutnings- og spildevandstilladelse. Der bortledes i størrelsesordenen ca. 25.000 m3/år. 
Afløbene fra brandøvelsespladsen er ifølge Ørsted og den eksisterende miljøgodkendelse6 tilkoblet det 
offentlige spildevandssystem, som også omfatter overfladevand fra proces- og tankområder. 

Udledning af oppumpet grundvand må ikke ske via det eksisterende regnvandsbassin men skal ske direkte 
til Søvig Bæk nord for projektområdet og nedstrøms for eksisterende udledning fra regnvandsbassinet. 
Placeringen af udledningspunktet ved Søvig Bæk skal forhåndsgodkendes af Varde Kommune.  

Flowet for bortledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk er fastsat til maksimalt 14,5 l/s, svarende til 
det fastsatte maksimale flow for udledning af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg til vandløbet i 
den gældende spildevandstilladelse. 

Flowet af udledningen til Søvig Bæk må jf. spildevandstilladelsen overskride 14,5 l/s, når nedbør i særlige 
tilfælde vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko for driften af Nybro Gasbehandlingsanlæg. 

Bortledningen til Søvig Bæk skal foretages på en måde, således der ikke sker beskadigelse af brinken. 

Dette skal foretages ved at vandet udledes med risling af vandet ud over et udlagt lag af skærver og grus. 

Entreprenøren har et beredskab til simpel fjernelse af okker bestående af et beluftningsanlæg med sand-
filter. Kan kriteriet for bortledning af opløst jern på 0,5 mg/l ikke overholdes ved ludledningspunktet til 
recipienten, skal der fremsendes forslag til Varde Kommune til yderligere reduktion, fx tilkobling af lud-
anlæg for at øge pH til omkring 8. 

Undersøgelse af grundvandet 

Grundvandsforureningen, som blev påvist ved den indledende grundvandsundersøgelse (bilag 3) skal 
nærmere kvantificeres i det område, hvor der forventes at foregå grundvandssænkningen. 

Risikovurderingen for udledning af miljøfremmede stoffer og okker tager udgangspunkt i resultaterne fra 
den indledende grundvandsundersøgelse, hvor der blev påvist indhold af kulbrinter og toluen. Den 
indledende undersøgelse har ikke ført til, at der blev fundet kilden/hotspot til forureningen, og forurening 
blev ikke nærmere kvantificeret eller afgrænset. 

Der er aftalt med COWI, at der udføres yderligere boringer til analyse af grundvandet med henblik på en 
nærmere undersøgelse af grundvandet i projektområdet ved den konstaterede forurening af vandet med 
kulbrinter og toluen ved boring B101 og B102.  

 
6 Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Miljøministeriet. Miljøcenter 
Odense. Oktober 2009 
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Der udtages vandprøver til analyse før, under og efter grundvandssænkningen og prøvefrekvensen aftales 
med Varde Kommune. 

Frekvensen for prøvetagning af vandprøver til analyseprogrammet skal godkendes af Varde Kommune og 
skal beskrives i entreprenørens kontrolplan. Som minimum skal der udføres prøvetagning ved hver 
delentreprise (etape) før opstart, under udførelse og ved afslutning. 

Grundvandsspejlet skal pejles før og under grundvandssænkningen. Pejlingsfrekvensen aftales med Varde 
Kommune. 

Alt prøvetagning foretages af et firma med miljøundersøgelser som speciale og alle analyser skal foretages 
af et akkrediteret analyselaboratorium. Der analyseres som minimum for pH, ilt, jern (ufiltreret), jern 
(filtreret), totalindhold af kulbrinter og BTEXN. Analyseresultaterne fremsendes løbende til Varde 
Kommune. 

Alle boringer sløjfes efter endt entreprise iht. brøndborerbekendtgørelsen. 

Miljømæssig vurdering 

Grundvandssænkning samt afledning af oppumpet grundvand kan være til risiko for forurening eller anden 
negativ påvirkning af jord, grundvand, overfladevand og naturområder. Derfor skal Varde Kommune vur-
dere om projektet indebærer uacceptable risici overfor naturen og miljøet.  

Der er gennemført en konfliktscreening og miljømæssig vurdering, som har vist, at lokaliteten i nogen grad 
er følsom overfor natur og miljømæssige faktorer, og at den største trussel er risikoen for spredning af 
forurenet jord og grundvand samt forurening af grundvand og vandløb. 

Jordforurening 

Nybro Gasbehandlingsanlæg er kortlagt på V1, lok. 573-99015, da der har været gasbehandlingsanlæg 
siden 1984. Før 1984 blev ejendommen anvendt som landbrugsjord. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted. Gasbehandlingsanlægget er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer7, idet anlægget rummer store 
mængder af brandfarlige produkter. 

Som forureningskilder med potentiel risiko for forurening af grundvand angives spild af glykol, sulfinol, 
diesel, smøre-/kølemidler, kondensat fra gas (kulbrinter), utætheder fra olieudskiller samt spild af olie og 
kemikaliedepot. 

Ørsted har meddelt, at der ved brandøvelsespladsen beliggende i den nordvestlige del af projektområdet 
ikke blev anvendt perfluorerede stoffer (PFAS-forbindelser). 

En mere detaljerede beskrivelse af forureningskilder og mulige forureningsstoffer kan ses i den eksiste-
rende miljøgodkendelse4 og den tekniske redegørelse for EPII Terminal fra COWI fra 17.04.2020 (bilag 3). 

Varde Kommune har den 20.04.2020 givet en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 for anlægsarbejder i 
forbindelse med EPII Terminalen. Formålet med § 8-tilladelsen er at sikre, at anlægsarbejder og jord-
håndtering ikke kan føre til en spredning af eventuel forurenet jord og ikke bliver til miljømæssig risiko for 
grundvand og vandløb. 

Grundvandssænkningen kan føre til en spredning af eventuelle forureninger. Det er derfor vigtigt at der 
anvendes optimale grundvandssænkningsstrategier for at minimere grundvandvandssænkningen mest 

 
7 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlig stoffer, nr. 372 af 25.04.2016 
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muligt. Grundvandssænkningen skal fx foretages sektionsvis og om muligt i korte perioder, således at 
spredning af grundvandet minimeres. 

Geologi 

Nybro Gasbehandlingsanlæg ligger ifølge Per Smeds landskabskortet geologisk på den sydvestlige del af 
Varde Bakkeø. GEUS’ jordartskort beskriver de terrænnære sedimenter i området som smeltevandssand og 
ved Søvig Bæk og Skallebæk som ferskvandssedimenter. 

Boringsprofilerne fra de gennemførte geotekniske undersøgelser og fra vandindvindingsboringerne på 
gasbehandlingsanlægget viser en stratigrafi bestående af smeltevandssand med varierende lag af smelte-
vandssilt og -ler ned til 78 m u.t. ved den dybeste boring.  

Grundvand 

Grundvandsspejlet ved projektområdet forventes jævnfør pejledata fra boringerne ved lokaliteten og 
potentialekort fra området at være omkring 1-3 m u.t. Feltobservationerne og filterstrækninger fra den 
indledende grundvandsundersøgelse fra april 2020 (bilag 3) tyder også på en grundvandsstand omkring 1-3 
m u.t. 

Den generelle strømningsretning af det primære grundvand er mod vest. Strømningsretningen af det 
terrænnære sekundære grundvand er ifølge de magasinspecifikke potentialedata fra Miljøstyrelsens 
grundvandskortlægning (afrapporteret 2015) mod nordvest mod Søvig Bæk. 

Varde Kommune ikke oplysninger over, om området ved lokaliteten er grundvandsdannende, eller om det 
øverste grundvand infiltrerer en af recipienterne. COWI vurderer i den tekniske redegørelse, at der er en 
svag nedadrettet trykgradient mellem det øvre terrænnære grundvand og de underliggende 
sekundære/primære magasiner på lokaliteten. 

Projektområdet er af Miljøstyrelsen udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD-område). 

Lokaliteten er beliggende indenfor indvindingsoplandet (IOL) til en almen vandforsyning (Jegum-Vrøgum 
Vandværk) se bilag 6. Indvindingsoplandet er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI) og indsats-
område for grundvandsbeskyttelse (ION) direkte nord for matrikel 23 Kærup By, Janderup, som er ca. 400 
m opstrøms for projektområdet. Indvindingsoplandet er ikke udpeget som FI eller ION nedstrøms for 
gasbehandlingsanlægget. Nærmeste grundvandsdannende opland indenfor IOL ligger mere end 5 km NØ 
for (opstrøms) lokaliteten. Kildefeltet til Jegum-Vrøgum Vandværk med indvindingsboringerne og BNBO 
befinder sig ca. 3 km VSV for lokaliteten. Varde Kommune vurderer, at EPII Terminal-projektet pga. den 
store afstand til Jegum-Vrøgums kildeplads og det grundvandsdannende opland ikke kan være til nogen 
miljømæssig risiko for vandværkets drikkevandsindvinding. 

Der er ingen private drikkevandsforsyninger i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Alle ejendomme i 
lokalområdet bliver forsynet med drikkevand fra enten Outrup Vandværk, Janderup Vandværk eller DIN 
Forsyning. 

Jævnfør vandforsyningslovens § 26 stk. 2 er der krav om tilladelse til grundvandssænkning, såfremt der 
findes indvindingsboringer beliggende inden for en radius på 300 m. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg har 4 indvindingsboringer i drift beliggende inden for en radius af ca. 300 m 
fra den centrale del af projektområdet, DGU 112.623, DGU 112.624, DGU 112.626 og DGU 112.934. 
Boringerne anvendes til forsyningsformål dog ikke til drikkevandsformål. Boringerne indvinder vand fra lag 
af smelte- og saltvandssand beliggende fra ca. 20-30 og 50-60 m u.t. Magasinerne er overlejret af ca. 10-25 
m smeltevandssilt. Grundvandsspejlet ved boringerne er beliggende omkring 3 m u.t. Den midlertidige 
grundvandssænkning vurderes overordnet ikke at have en negativ effekt på indvindingsboringerne pga. de 
relative mindre gravedybder og de dybereliggende indvindinger. 
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Derudover er 2 aktive markvandsboringer ca. 300 m fra projektområdet, DGU 112.585 og DGU 112.943. 
Markvandsboringernes er filtersat i henholdsvis ≥ 23 m og ≥ 15 m dybe. Derfor vurderes det, at 
grundvandssænkningen ikke vil have nogen indflydelse på markvandsboringernes vandindvinding. 

COWI har udført en indledende grundvandsundersøgelse med 5 grundvandsboringer for at kunne 
dokumentere indhold af jern (okker) og eventuelt indhold af miljøfremmede stoffer (kulbrinter/BTEXN) i 
grundvandet i projektområdet, se teknisk notat fra 17.04.2020, bilag 3. 

Der er i en boring påvist et moderat totalindhold af kulbrinter på 12 µg/l, som overstiger Miljøstyrelsens 
grundvandskriteriet for kulbrinter på 9 µg/l. I en anden boring er der påvist indhold af toluen på 0,24 µg/l. 
Grundvandskriteriet for toluen er 5 µg/l. Der er ikke påvist indhold af kulbrinter eller BTEXN i nogen af de 
andre boringer. 

Jernindholdet i grundvandet varierer fra boring til boring. Indhold af opløst jern målt i de 5 boringer er 0.20-
4,50 mg/l, og indhold af totalt jern (ufiltreret) er 0,54-8,8 mg/l. 

Vandløb 

De nærliggende recipienter er henholdsvis Skallebæk og Søvig Bæk. 

Søvig Bæk har DVFI faunaindeks 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet) og Skallebæk har DVFI 
faunaindeks 5 (god biologisk vandløbskvalitet). 

Vandløbene Skallebæk og Søvig Bæk er begge målsat og medtaget i Vandområdeplanerne 2015-2021. Den 
samlede tilstand for Skallebæk er ukendt på viste strækning, for Søvig Bæk er den moderat økologisk 
tilstand. Vandløbene er begge målsat til god økologisk tilstand. 

Lavbundsarealerne langs Søvig Bæk og Skallebæk er udpeget som okkerbelastede områder i Klasse 1 (stor 
risiko for okkerudledning). 

Oplandsstørrelse af Søvig Bæk ved Nybro Gasbehandlingsanlæg er ca. 39,4 km2 (oplandspunkter 38,95-
39,92 km2). Gennemstrømning (års middel) i Varde Kommune beregnes af forvaltningen med 15,43 l/s/km2 
opland. Gennemstrømning i Søvig Bæk ved Nybro Gasbehandlingsanlæg beregnes således med 608,5 l/s. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være nogen væsentlig kvantitativ påvirkning af den naturlige 
gennemstrømning i Søvig Bæk, hvis den samlede udledning af overfladevand og midlertidig udledning af 
grundvand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg ikke overstiger den i spildevandstilladelsen fastlagte maksimale 
udledning på 14,5 l/s. 

Næringsstoffer 

Naturcenteret ved Varde Kommune vurderer, at udledningen af grundvand ti Søvig Bæk ikke fører til en 
væsentlig merudledning af kvælstof og andre næringsstoffer. Det kan nævnes, at projektområdet ikke er 
dyrket landbrugsområde, og der forventes derfor ikke noget væsentligt input af næringsstoffer. Periodiske 
egenkontrol-analyser af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg viser generelt moderate indhold af N, P 
og organiske samleparametre. Der henvises også til den store fortyndningsfaktor ved udledning af vand til 
Søvig Bæk. 

Jern 

Varde Kommunes har fastsat et udledningskrav til recipienter på 0,5 mg/l opløst jern. Ansøgeren er 
ansvarligt for, at indhold af opløst jern ikke overstiger 0,5 mg/l.  

Der udføres supplerende målinger for okker med feltmålinger for temperatur, pH og iltindhold under 
prøvetagninger, for at dokumentere, at udledningskravet for 0,5 mg/l opløst jern overholdes. 

Eventuelle afhjælpende tiltag for at udledningskravet for okker kan overholdes er beskrevet i projektbeskri-
velsen, se afsnit ”Udledningen af vand til Søvig Bæk”. 
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Miljøfremmede stoffer 

Der er konstateret indhold af kulbrinter (12 µg/l) og BTEXN (0,24 µg/l toluen) i grundvandet ved boring 
B101 og B102.  

Der er ikke lovmæssigt fastsat et kriterium for bortledning af totalt indhold af kulbrinter til recipienter. 
Varde Kommune fastlægger for denne tilladelse et udledningskrav på maksimum 500 µg/l. Det i boring 
B101 målte indhold af toluen er under grænseværdierne i bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål, 
som er henholdsvis 74 µg/l (generelt krav) og 380 µg/l (maksimalværdi) for indlandsvand. 

Der foretages akkrediterede kemiske analyser før, under og efter bortledning af vandet for at sikre, at 
indhold af kulbrinter og BTEXN ikke overstiger de målte koncentrationer. 

Indhold af miljøskadelige stoffer i overløbsvandet må ikke overstige kvalitetskravene i bekendtgørelsen om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke er en væsentlig risiko for bortledning til recipienten med miljø-
fremmede stoffer i de tilladte koncentrationer. Der henvises til en fortynding af miljøfremmed stoffer i den 
maksimalt tilladte udledningsmængde på 14,5 l/s til Søvig Bæk, som har en beregnet gennemsnitlig årlig 
vandføring på ca. 600 l/s. 

Naturcenteret vurderer derfor samlet set, at udledningen af grundvandet ikke er i konflikt med 
bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster8. 

Naturinteresser 

Der ikke udpeget beskyttede naturområder indenfor gasbehandlingsanlægget. Lavningen ved Søvig Bæk og 
Skallebæk er udpeget som § 3-beskyttede mose- og engområder med enkelte § 3-beskyttede søer. 

Søvig Bæk og Skallebæk er § 3-beskyttede og målsatte som B-vandløb. Varde Kommune vurderer at der 
ikke vil være nogen væsentlig risiko overfor recipienterne og naturarealer ved vandløbet, hvis alle vilkår i 
forbindelse med udledningen af vand overholdes. 

Varde Kommune vurderer desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter om-
fattet af habitatdirektivets bilag IV.  

Konklusion af den miljømæssige vurdering 

Samlet set og under hensyntagen af konfliktscreeningen, den for oven beskrevne miljømæssige vurdering, 
rådgiver-redegørelser og gennemførte miljøundersøgelser samt den for Baltic Pipe-projektet udførte 
miljøkonsekvensvurdering er Varde Kommune kommet til den opfattelse, at den midlertidige grund-
vandssænkning og udledning af det oppumpede grundvand til Søvig Bæk ikke vil forårsage væsentlige 
negative påvirkninger af omgivelserne og risici for forurening af natur, jord, grundvand og recipienter, hvis 
anlægsarbejderne m.v. foregår som beskrevet under projektbeskrivelsen, og hvis vilkårene i denne 
tilladelse overholdes. 
 

 
8 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, nr. 448 af 11.04.2019 
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By- og Udviklingsforvaltningen  
Industri, Jord og Grundvand 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 
 

 
Christian Dahl Jacobsen 

79 79 74 62 
cdaj@kolding.dk 

Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

 

9. december 2021 - Sagsnr. 18/32163     

Udkast: Spildevandstilladelse til skylning af gasrør i Lillebælt 
– Baltic Pipe projektet 
 

Ansøgningsgrundlag 

OBS: denne tilladelse er en præcisering af tømmetiden for testen som blev foretaget i oktober 2020. 

Tømningen tog 19 timer. 

 

Inden den planlagte rørledning kan sættes i drift er det nødvendigt at gennemføre en række tests og 

undersøgelser af rørledningssystemet. Dette gøres med henblik på at sikre, at rørledningen ikke har 

lækager og at svejsninger mm., er korrekt udført. Disse test involverer inspektion med rensegrise og en 

trykprøvning af rørsystemet. Trykprøvningen foretages ved vandfyldning, tryksætning og efterfølgende 

tømning af rørledningen. Vandfyldning planlægges foretaget med vand fra Lillebælt og tømning 

planlægges ligeledes foretaget til Lillebælt. Testen tager 1-2 dage, men man ønsker at røret skal stå med 

vand i 1-2 mdr. 

https://www.kolding.dk/
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Lovhenvisning 

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1) § 28, stk. 1 (direkte udledning til recipient). 

 

Miljømæssige og tekniske forhold 

Ledningen kommer til at ligge fra Gl. Ålbo, syd om Fænø og ind til Fyn. Dette område ligger i Kolding 

Kommune tæt på Natura-2000 området der starter syd for ledningen. Denne del af Lillebælt er meget 

strømfyldt og med en dybde på op til ca. 40 meter. 

Stålrøret på ca. 4000 meter renses først ved gennemkøring af en rensegris samt ca. 20 m3 rensegel og 

lidt havvand.  Alt dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Dernæst fyldes røret med ca. 3000 

m3 havvand til tryktest. Det planlægges at indsuge havvand tæt på Jyllandssiden med en hastighed på 

250 – 1000 m3/t. Det tager ca. 12 timer at fylde røret. Der vil være filter foran sugearealet for at undgå 

indsug af sediment og dyr. Der tilsættes ingen kemikalier til vandet. Vandet skal være i røret 1-2 mdr. 

 

Der vil blive foretaget udledning af trykprøvevand én enkelt gang. Udledningen af trykprøvevand 

planlægges foretaget direkte til Lillebælt. Med udgangspunkt i strømforholdene i Lillebælt vurderes det 

mest hensigtsmæssigt at foretage udledning af vandet fra trykprøvningen fra Jyllandssiden, da strømmen 

her er kraftigst og således sikrer en hurtigere opblanding af testvandet. Der arbejdes derfor ikke med 

udledning fra fynssiden.  

 

Der planlægges etableret et midlertidig udløbsrør fra enden af rørledningen ved Stenderup Hage/Gl. Ålbo 

og ud i Lillebælt. Der vil blive udledt på minimum 8 meters dybde for at sikre god opblanding.  

Der vil ligeledes blive sat en diffuser eller lignende på udløbsrøret, så opblandingen af det udledte 

trykprøvevand sker hurtigt og effektivt. Vandet vil ved overgangen fra rørledningen til udløbsrøret blive 

filtreret (typisk filterstørrelse på 50 μm) for eventuelle partikler, som kan være tilbage i trykprøvevandet. 
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Udledning planlægges foretaget ved 250 – 300 m3 pr. time, når strømmen i Lillebælt er nordgående og 

dermed væk fra Natura 2000 området ”Lillebælt” (nr. 112).  

 
 

Der meddeles hermed éngangstilladelse til udledning af havvand fra gasledningen til Lillebælt ud 

for Gl. Ålbo med følgende vilkår: 

 

1. Udledningen skal følge den beskrivelse der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne tilladelse. 

 

2. Gel DP og første hold skyllevand fra rensning skal opsamles og må ikke udledes. 

 

3. Vandet skal filtreres ved indsugning og udledning, som udgangspunkt med filter på 50 µm. 

 

4. Inden udledning skal iltkoncentrationen i rørvandet måles og værdien oplyses til kommunen. 

 

5. Der skal udledes i område med min. 8 meters dybde. 

 

6. Når der udledes skal strømretningen være nordgående og dermed væk fra Natura-2000 området. 

 

7. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det beskrevne, skal 

Energinet straks ringe 112. Energinet skal straks søge at standse udledningen. Energinet skal 

desuden udarbejde en redegørelse over hændelsen. 

 

 

Baggrund 

Der er foretaget en beregning af indholdet af forskellige metaller og iltindhold i det udledte vand. 

Beregningen er udarbejdet af COWI den 29. januar 2018. 

 

Koncentrationerne er sammenholdt med miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

Koncentrationerne er sammenholdt med de maksimale grænseværdier, da udledningen kun sker én 

enkelt gang, og den maksimalt varer 2 døgn. 

 

De kritiske metaller er kobber og krom(VI). Fortyndingskravet for disse stoffer er henholdsvis 9 og 0,2 

gange. Desuden kan iltkoncentrationen og jernkoncentrationen blive kritiske og kræve en fortynding på 

10. Iltkoncentrationen kan i værste fald være 0 mg/l i det udledte vand, men efter blandingszonen vil den 

ikke være kritisk. 

 

Efter en blandingszone på ca. 36 x 65 meter vil miljøkvalitetskravene være overholdt. Værdierne fremgår 

af tabel 1. 

 



 

 

 

— 
Side 4 

 

 

 

Vurdering af miljømæssig påvirkning af recipienten Lillebælt 

 

Kolding Kommune vurderer, at der, ved overholdelse af vilkårene, ikke vil ske væsentlige 

tilstandsændringer af Lillebælt eller væsentlig påvirkning af biologien. Projektet har en meget kortvarig 

karakter. Ind- og udpumpning sker i løbet af 1-2 dage og det er sandsynliggjort at indholdet af metaller i 

skyllevandet er minimalt. Sammenlignet med udledningen fra renseanlæg og afsmitning fra skibe m.m. er 

denne påvirkning meget lille. 

 

Udledningen vil ske ca. 900 meter fra Natura-2000 området og på tidspunkter hvor strømretningen fører 

væk fra området. Der bliver meget hurtigt dybt ud for Gl. Ålbo og strømmen er kraftig, deraf navnet 

Snævringen.  

 

BAT 

I forbindelse med udledningen af trykprøvevand foretages en filtrering for partikulært materiale inden 

udledning. Herved fjernes en vis mængde af de metaller, der findes i det udledte vand. I de 

koncentrationsberegninger, der er foretaget, er, som beskrevet i teksten, denne fjernelse dog ikke 

indregnet i de koncentrationer, der sammenlignes med miljøkvalitetskriterierne. Her er forudsat at alt 

materialet findes opløst i det vand der udledes. Den filtrering, der foretages er ikke BAT. BAT ville kræve 

at der blev etableret midlertidige sedimentationsbassiner, til udfældning af materiale. Dette foretages ikke, 

da miljøpåvirkningen fra etablering af et eller flere sådanne bassiner ikke vurderes at stå mål med 

effekten. Der ville endvidere være tale om en voldsom meromkostning, hvilket hverken vurderes 
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miljømæssigt eller økonomisk proportionalt med den beskrevne udledning, der som beskrevet udleder 

meget små mængder metaller.  

 

Habitatvurdering 

 

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 skal der, før der kan gives spildevandstilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningspunktet er habitatområdet 

Lillebælt, der ligger 900 meter væk i sydøstlig retning. Der er ikke aktiviteter ved tryktesten, der medfører 

emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en 

nærmere konsekvensvurdering. 

 

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af aktiviteten ikke vil medføre væsentlig 

påvirkning af Natura-2000 området, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter. 

 

Efterfølgende måling viste, at det tog 19 timer at tømme røret og vandet havde en iltmætning på ca. 73 %.  

 

Venlig hilsen 

Christian Dahl Jacobsen 

Biolog 

 

Øvrigt 

Denne afgørelse offentliggøres sammen med miljøvurderingsafgørelsen (VVM).  

Miljøstyrelsen er berørt myndighed i denne sag og der er ikke indgået bemærkninger i høringsperioden. 

 

Kopimodtagere 

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, hoved afd.: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace Danmark: info@nordic.greenpeace.org 

 

KLAGEVEJLEDNING           
 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 

har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnkolding-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
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Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://naevneneshus.dk 

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 

spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 

5600.  

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest xx.  

2022.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 

anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 

år. 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 

 

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Nytorv 11 
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Lars Hede Hansen 

79 79 47 86 
flars@kolding.dk 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Att.: Anni Berndsen  

 

18. oktober 2021 - Sagsnr. 21/23812 - Løbenr. 226476/21   

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra 
grundvandssænkning til Drabæks Mølleå i forbindelse med 
anlæg af Baltic Pipe 
 
Energinet ansøger om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig 
grundvandssænkning, i forbindelse med anlægget af en ny gasrørledning, Baltic Pipe. Der ansøges om en 
tilladelse til udledning af op til 480.000 m3 vand i løbet af en periode på ca. 40 dage, fordelt på 20-30 
boringer der oppumper op til 1.000 m3/t. Det oppumpede grundvand ønskes ledt til Drabæks Mølleå. 
Inden udledning ledes vandet gennem et sæt containere, hvori den første container ilter vandet, mens den 
anden container fungerer som en sedimentationscontainer. Der etableres 5-6 sæt containere, der 
placeres med ca. 50 meters afstand, som illustreret herunder. Udledningen sker over geotekstil fastgjort 
på vandløbets skråninger, så risikoen for erosion minimeres.   
 

  
Oversigtskortet viser strækningen (orange linje) med den forventede placering af 
sedimentationscontainere (Blå/hvide kasser). Udledningen sker til vandløbet fra hver enkelt 
sedimentationscontainer.  
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Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nummer 133.1043, beliggende ca. 400 meter fra 
grundvandssænkningen. Det forventes ikke, at grundvandssænkningen vil have en indvirkning på 
vandforsyningsboringen. 
 
Vurdering af vandløbet 
Der vil samlet set maksimalt blive udledt 280 l/s til vandløbet, - fordelt over 5-6 udledningssteder, - fordelt 
over en strækning på 200 – 250 meter. Ved hvert udledningssted vil der således maksimalt blive udledt 
mellem 45 og 56 l/s. 
 
De karakteristiske afstrømninger i Drabæks Mølleå på det pågældende sted er beregnet til følgende: 
 
Sommermedianminimum: 15,5 l/s 
Sommermedianmaksimum: 155,5 l/s 
Vintermedianmaksimum: 778 l/s 
 
Der er således tale om et vandløb, hvor vandføringen over året svinger meget. På trods af dette er der 
ved tidligere besigtigelser af vandløbet ikke observeret erosion af brinkerne eller andre tegn på hydraulisk 
overbelastning. Det vurderes derfor, at vandløbet på den givne strækning er relativt robust. 
 
Det vurderes derfor, at ovenstående midlertidige udledninger af vand fra afværgepumpningen, hvis 
nedenstående vilkår overholdes, vil kunne ske uden væsentlig merbelastning af vandløbet. Udledningerne 
vurderes heller ikke at forøge risikoen væsentligt for at vandløbet neden for udledningerne svømmer over. 
 
Det oppumpede grundvand er terrænnært grundvand, med en svagt forhøjet mængde FE-total (ca. 
0,87mg/l) sammenlignet med Drabæks Mølleå (0,49mg/l). Det vurderes ikke, at FE-koncentrationen i det 
oppumpede grundvand vil have en miljømæssig påvirkning af Drabæks Mølleå. 
 
Der er i boring P3 konstateret en relativt høj koncentration (5,5 mg nitrogen/l), sammenlignet med 
Drabæks Mølleås 1,8 mg nitrogen/l. Grundvandet forventes at blive blandet med vand fra boring P4, og 
ved antagelse af en lineær gradient mellem de to boringer, forventes en koncentration på 2,98 mg nitrat/l. 
Koncentrationen vurderes af Kolding Kommunes Vandløbsteam, at være på niveau med den typiske 
koncentration i flere af kommunens andre vandløb. Da der er tale om en relativt lav koncentration i en 
begrænset periode, kombineret med en lav koncentration af fosfor, vurderer Vandløbsteamet ikke, at 
udledningen vil være problematisk for dyre- og planteliv i vandløbet. Den samlede udledning af kvælstof 
vil i perioden udgøre 1.430 kg nitrogen, der udgør ca. 0,26% af den samlede årlige udledning til Kolding 
Fjord. Kolding Kommune vurderer ikke, at udledningen vil have en væsentlig betydelig negativ effekt på 
Kolding Fjord.    
 
Temperaturen på det oppumpede grundvand vil formentlig være under 10 grader. Gennem vandets vej 
gennem de to ovennævnte containere vil temperaturen stige noget, hvis lufttemperaturen er højere end 10 
grader. Selv ved lufttemperaturer på 20 grader vurderes det, at det udledte vand ikke overstiger 15 grader. 
Og dette vurderes til ikke at være kritisk i forhold til fiske- og smådyrslivet i vandløbet. 
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Tilladelse til udledning af vand fra afværgepumpning 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Drabæks Mølleå. 

Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 281. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må maksimalt udledes 480.000 m3 oppumpet grundvand over en periode på 40 dage.   
 

2. Udledning sker via 5-6 sæt af containere, der forestår iltning og sedimentation.  
  

3. Der må ikke udledes andet end vandet fra afværgepumpningen. Vandet må ikke have en anden 
sammensætning end hvad der normalt kan forventes på baggrund af de fremsendte 
vandanalyser.  

 
4. Udledningen må ikke indeholde suspenderede partikler. Eventuelle suspenderede partikler skal 

sedimenteres inden udledningen.  
 

5. Der må ikke ske skader på vandløb, brinker eller vandløbet. Udledningen skal ske således, at 
erosion af vandløbet undgås.  
  

6. Der må ikke forekomme synlige aflejringer eller udfældninger af okker. 
 

7. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening eller udledning 
af sand, grus, ler, olie eller andet uønsket materiale til Drabæks Mølleå.  
 

8. 14 dage inden udledningen af vandet fra afværgepumpningen påbegyndes udledt til Drabæks 
Mølleå skal Energinet via mail give besked til Kolding Kommune. Mail sendes til hhv. 
vandloeb@kolding.dk og spildevand@kolding.dk 
 

9. Energinet er ansvarlig for drift og vedligehold af ledninger der anvendes til afværgepumpningen 
med tilhørende udløb. Der skal dagligt føres tilsyn med containere, udledningspunkter og 
vandløbet. I det tilfælde der observeres skader på brinker, vandløb eller lignende eller anlægget 
ikke fungerer som tiltænkt, skal Kolding Kommune straks kontaktes, med henblik på vurdering af 
om grundvandssænkningen bør standses. Kolding Kommunes Spildevandsteam kan kontakte på 
79 79 69 99 inden for kommunens normale arbejdstider.  

 
 
 

  

 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse  



 

— 
Side 4 

KLAGEVEJLEDNING   
 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 
 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet 
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 
spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 
5600.  
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 
tirsdag d. 7. december 2021, kl. 12.00.  
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 
1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 
år. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 
af fristen, afvises klagen. 
 
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
 
– 
Venlig hilsen 
 
Lars Hede Hansen 
Miljømedarbejder

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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23. september 2021 - Sagsnr. 21/23812 - Løbenr. 226469/21   

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra 
grundvandssænkning til Spidshøj Sø i forbindelse med 
anlæg af Baltic Pipe 
 
Beskrivelse 
Energinet ansøger om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig 
grundvandssænkning, i forbindelse med anlægget af en ny gasrørledning, Baltic Pipe. Der ansøges om en 
tilladelse til udledning af ca. 50.000 – 100.000 m3 vand i løbet af en periode på ca. 21 dage, fordelt på 5-6 
drænstrenge der oppumper ca. 100-200 m3/t. Det oppumpede grundvand forventes udledt til Spidshøj Sø 
ved udledning til søen. Ledningsstræk og udledningspunkter kan ses på illustrationen herunder:  
 

  
Oversigtskortet viser placeringen af udledningspunkterne (gul) til Spidshøj Sø. 
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Udledningen til Spidshøj Sø sker ved udledningen i brinken. Brinken sikres med geotekstil, der dækkes 
med sten eller grus som erosionssikring. Udledningen sker over stensætningen, så vandet iltes ved løb 
over stenene.   
 
Det oppumpede grundvand er terrænnært grundvand, med en svagt forhøjet mængde FE-total (ca. 
0,095mg/l) sammenlignet med søens (0,036mg/l). Det vurderes ikke, at FE-koncentrationen i det 
oppumpede grundvand vil have en miljømæssig påvirkning af Spidshøj Sø. 
 
Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nummer 133.606, beliggende ca. 200 meter fra 
grundvandssænkningen. Det forventes ikke, at grundvandssænkningen vil have en indvirkning på 
vandforsyningsboringen. 
 
Vurdering af Spidshøj Sø fra Natur og Vand 
Udledningen af oppumpet grundvand til Spidshøj Sø vil ske i sommerhalvåret, hvor vandtemperaturen er 
betydeligt højere end det oppumpede grundvand (ca. 8 grader). Kommunen vurderer imidlertid, at den 
forventede sænkning af vandtemperaturen i søen ikke vil få afgørende betydning for søens økologi, da 
temperatursænkningen er midlertidig. Med den ansøgte udledningsmetode vurderes søens tilstand i øvrigt 
ikke at forringes. 
 
Tilladelse til udledning af vand fra afværgepumpning 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Spidshøj sø. 

Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 281. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må maksimalt udledes 100.000 m3 oppumpet grundvand over en periode på 21 dage.   
 

2. Udledning sker i brinken ved Spidshøj Sø, efter at være ledt gennem en sedimentationscontainer, 
over ovennævnte erosionssikring.  
  

3. Der må ikke udledes andet end vandet fra afværgepumpningen. Vandet må ikke have en anden 
sammensætning end hvad der normalt kan forventes på baggrund af de fremsendte 
vandanalyser.  

 
4. Udledningen må ikke indeholde suspenderede partikler. Eventuelle suspenderede partikler skal 

sedimenteres inden udledningen.  
 

5. Der må ikke ske skader på brinken eller søen.  
  

6. Der må ikke forekomme synlige aflejringer eller udfældninger af okker. 
 

7. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening eller udledning 
af sand, grus, ler, olie eller andet uønsket materiale til Spidshøj Sø.  
 

 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse  



 

— 
Side 3 

8. Energinet er ansvarlig for drift og vedligehold af ledninger der anvendes til afværgepumpningen 
med tilhørende udløb. Der skal dagligt føres tilsyn med containere, udledningspunkter og søen. I 
det tilfælde der observeres skader på brinker, sø eller lignende eller anlægget ikke fungerer som 
tiltænkt, skal Kolding Kommune straks kontaktes, med henblik på vurdering af om 
grundvandssænkningen bør standses. Kolding Kommunes Spildevandsteam kan kontakte på 79 
79 69 99 inden for kommunens normale arbejdstider.  
  

  



 

— 
Side 4 

KLAGEVEJLEDNING          
 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 
 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet 
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 
spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 
5600.  
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 
tirsdag d. 7 december 2021, kl. 12.00.  
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 
1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 
år. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 
af fristen, afvises klagen. 
 
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
 
– 
Venlig hilsen 
 
Lars Hede Hansen 
Miljømedarbejder

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Tilladelse til udledning af trykprøvevand til Storebælt 

I forbindelse med etablering af Baltic Pipe, skal en ny gasrørledning mellem Skellerup og Nor-
denhuse i Nyborg Kommune sættes i drift. Vandet fra denne trykprøvning af rørledningen øn-
skes afledt til Storebælt.

Nyborg Kommune modtog den 19. marts 2020  ansøgning fra Energinet om udledning af 
trykprøvevand til Storebælt samt korrigeret udgave af ansøgningen den 13. maj 2020.

Den 15. september 2021 fremsender Energinet en ny ansøgning om tilladelse til udledning af 
trykprøvningsvandet da den detaljerede planlægning viser, at der vil være tale om en større 
vandmængde end tidligere ansøgt og dertil fra en kortere strækning.  

På foranledning af en henvendelse fra Miljøstyrelsen den 7. december 2021, hvor der fore-
spørges på nærmere redegørelse for anvendelse af BAT, udarbejder Nyborg Kommune nær-
værende revideret udkast til ”Tilladelse til udledning af trykprøvevand til Storebælt”.

Nyborg Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til udledning af trykprøvevand fra gasrør-
ledning på en 36 km lang strækning fra Brylle og frem til Storebælt.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. Tilladelsen meddeles på 
følgende vilkår:

1.  Tilladelsen er midlertidig og udløber den 31. december 2022.

2.  Den udledte vandmængde må maksimalt udgøre 18.000 m³ med en pumpeydelse på mak-
simalt 175 m³/t.

3.  Den samlede udledningen skal være afsluttet senest 10 døgn efter at udledningen er påbe-
gyndt.

3.  Udledning skal finde sted på en vanddybde på min 1,5 m i Storebælt og indrettet med en 
opadrette stråle (montering af et ”knæ” på udløbsledningen).

4.  Udledningen må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt        
omfang eller uæstetiske forhold ved udledningspunktet.

5.  Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund eller ophobning af sand eller andre 
partikler i Storebælt.

6.  Hvis udledningen af trykprøvevand efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører uaccep-
table effekter i berørte vandområde kan tilsynsmyndigheden kræve, at der skal gennemføres 
afhjælpende foranstaltninger.

6. Trykprøvevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der er beskrevet i ansøgnings-
materialet.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

mailto:xjrl@energinet.dk
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7.  Nyborg Kommune skal orienteres skriftligt om udledningstidspunktet, når dato og tidspunkt 
er fastlagt og når udledningen er afsluttet. Der skal ligeledes fremsendes et kort med angi-
velse af udledningspunktet i Storebælt.

8.  Det skal sikres at offentligheden ikke bliver afskåret fra at benytte stranden i perioden for 
udledningen. Muligheden for at passere området skal udføres forsvarligt.

9.  Grundejere og offentligheden skal orienteres om udledningen ved opslag på informations- 
tavler i området.      

10.Der skal indhentes accept fra de enkelte grundejere, hvis de påvirkes af udledningen, her      
under ved udlægning af slange m.v.

Beskrivelse og vurdering
Som en del af Baltic Pipe projektet er Energinet i gang med at udbygge det danske naturgasnet 
i forhold til forventningen om at skulle transportere op til 10 BCM (milliarder af Nm³) gas om 
året fra gasfelterne i Nordsøen tværs over Danmark til den planlagte offshore ledning til Polen.

Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen over Fyn, herunder en ledning fra 
Skellerup og frem til Nordenhuse i Nyborg Kommune.

Inden den planlagte gasrørledning fra Skellerup til Nordenhuse kan sættes i drift, er det nød-
vendigt at gennemføre klargøring af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, 
trykprøvning og efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvningen foretages for at verifice-
re rørledningssystemets tæthed og styrke.

Rørledningen består af 18 m lange sammensvejsede rør, der indvendigt er belagt med hærdet 
epoxy. Hvor rørstykkerne sammensvejses, vil stållegeringen indvendigt være blottet over et 
kort stykke på ca. 10 cm. På hele strækningen i alt 36 km udgør det samlede areal af blottet 
stållegering således i alt ca. 574 m2.

Trykprøvningen finder sted ved en proces, der består i vandpåfyldning, rensning, trykprøvning 
og tømning. Der skal bruges rent partikelfrit ferskvand til trykprøvningen, og der tilsættes ikke 
stoffer til vandet. Der forventes benyttet råvand fra vandværk eller fra grusgrav. Vandfyldningen 
med ferskvand og trykprøvning vil blive foretaget i sektioner af varierende længde og derfor 
med varierende vandvolumener.. På grund af den pressede tidsplan vil der være behov for at 
flere sektioner trykprøves inden for samme tidsrum. Dette betyder at der vil være behov for en 
samlet udledt vandmængde på 18.000 m3 og ikke som tidligere anført i alt 6.000 m3.

Inden påfyldning af vand til trykprøvningen renses rørledningen for partikulært materiale så 
som jordpartikler og støv, der kan være blæst ind i rørene inden sammensvejsningen, samt 
svejseslagger.

Vandkvaliteten i form af måling for partikler bestemmes ved første påfyldning. To rørsektioner 
af ca. 10-12 km fyldes op parallelt. Efterfølgende rørsektioner fyldes med vand fra foregående 
sektioner og toppes op med efter behov til det maksimale vandvolumen på 10.000 m3 (afhæn-
gig af sektionernes længde). Der foretages filtrering inde viderepumpning til næste rørsektioner 
for at fjerne partikler/slagge. På grundlag heraf er estimeret at den samlede vandmængde fra 
samtlige rørsektioner vil være omkring 18.000 m3.

Efter trykprøvningen af en rørsektion pumpes vandet videre til næste sektion, således at vand-
volumenet i videst muligt omfang genbruges. Udledningen skal/vil eventuelt ske i flere portio-
ner.

Vandmængden udledes på minimum 1-2 meters vanddybde hvilket vil sikre en god opblanding 
i udledningspunktet.
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Inden udledning af trykvandet til havet finder sted, fjernes partikulært materiale ved filtrering 
gennem et 50 μm filter.

Mængden af vand, der skal bruges til trykprøvningen, er som tidligere anført omkring 18.000 
m3. Selve udledningen forventes gennemført i flere portioner – i størrelsesordenen 2-3 stk. af-
hængig af tidspunkt for endelig godkendelse af de udførte tests. Hver udledning vil ske med en 
forventet pumpeydelse på maks. 175 m3/t via et udløbsledning med en diameter på 25 cm 
(Ø250), alternativet anvendes en udløbsledning med en diameter på 20 cm (Ø200) hvor pum-
peydelsen så bliver 115 m3/t. Med de maksimale angivne pumpeydelser er det beregnet at 
udledningshastigheden fra begge typer ledninger maksimalt vil udgøre 1 m/s. En vandstråle der 
udledes ved 1 m/s vil nå overfladen efter 1-2 m, hvorefter der ikke forventes at kunne ske no-
gen form for eroderende virkning fra udledningen.  

Udledningen kan såfremt alle 18.000 m3 udledes sammenhængende uden afbrydelser  vil dette 
kunne ske mellem 4½ døgn (Ø250 og 175 m3/t) og 6½ døgn (Ø200 og 115 m3/t). Det er dog 
mest sandsynligt jf. det oplyste i ansøgningsmaterialet at udledningen vil blive gennemført i 
flere mindre portioner.

Der vil foregå en vis grad af korrosion af stållegeringen, hvor denne er blottet i svejsningerne. 
Korrosionen betyder, at der vil være et mindre indhold af opløste stoffer fra stållegeringen i 
vandvolumenet.

Udledningen til Storebælt forventes at finde sted inden for perioden oktober – til december 
2021. Grundet projektets tidsmæssige udfordringer og den igangværende tilladelsesproces 
ansøges imidlertid om tilladelse til udledning trykprøvevandet helt frem til udgangen af 2022.

Vandområdeplan 2015-2021
I Vandområdeplan 2015 – 2021 er målsætningen, nuværende tilstand samt indsatskrav for Sto-
rebælt:

Målsætning

God økologisk tilstand

God kemisk tilstand

Nuværende tilstand (nordlige Storebælt)

Moderat økologisk tilstand

God kemisk tilstand

Natura 2000
Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, at der skal foretages en 
vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gæl-
der også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000 områder, men som kan have betyd-
ning ind i Natura 2000 området.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H100 ”Det centrale Storebælt og Vresen”, 
hvor udpegningsgrundlaget er stenrev og marsvin. Udledning af trykprøvevand skal finde sted i 
den nordligste afgræsning af Habitatområdet, som det fremgår af nedenstående oversigtskort.  
Længere mod nord ca. 10 km fra udledningslokaliteten er Habitatområde 93: ”Havet mellem 
Romsø og Hindsholm samt Romsø” beliggende. Området er et fuglebeskyttelsesområde.
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Oversigtskort: Udledningspunkt ved Nordenhuse, 5800 Nyborg. (Habitatområde H100 er angivet med 
grøn skravering).

Nyborg Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver anledning til uacceptable følgevirkninger for 
omgivelserne på baggrund af den relative lille udledning og minimale forureningsniveau. 

Dertil at der sikres en betydelig fortynding og dermed en meget begrænset blandingszone ved 
maksimal udledning af 175 m3/t  d.v.s en udledning af trykprøvevandet over minimum 6-7 døgn.

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves 
dog ikke.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport inklusiv Natura 2000 konsekvensvurdering og 
givet en VVM-tilladelse til projektet. Miljøkonsekvensrapporten, VVM-tilladelsen, samt øvrige 
dokumenter fra den samlede miljøvurderingsproces kan ses her: https://mst.dk/natur-
vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 31. juli ophævet og hjemvist § 25-tilladelsen for Baltic 
Pipe projektet til fornyet behandling. Miljøstyrelsen har efterfølgende givet tilladelse til, at arbej-
det med etablering af rørledningen kan fortsætte på konkrete strækninger herunder stræknin-
gen over det østlige Fyn fra Brylle til Nyborg linjeventilstation.

Trykprøvning af rørledningen er en integreret del af anlægsarbejdet, og det er efterfølgende 
nødvendigt at komme af med trykprøvevandet. På forespørgsel fra Energinet har Miljøstyrelsen 
oplyst, at det er kommunerne, der er myndighed for udledninger til havet, og at Energinet derfor 
skal ansøge kommunen om tilladelse til udledning. 
Nyborg kommune agter at udstede en tilladelse, som kan træde i kraft samtidigt med den nye § 
25-tilladelse, da en udledningstilladelse træder i stedet for § 25-tilladelsen, hvad angår den 
konkrete udledning. Miljøstyrelsen ønsker således at se udkastet til udledningstilladelsen inden 
de udarbejder en ny § 25-tilladelse.

Miljøvurdering
Da rørledningen er renset inden vandfyldning og filtreret inden udledning, så vil trykprøvevan-
det kun indeholde de opløste restprodukter, som kan dannes ved korrosion af rørledningen 
lokalt ved sammensvejsningerne, hvor der ikke er indvendig epoxybelægning.

NORDENHUSE

DINESTRUP

BOVENSE

SKALKENDRUP

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/
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Det vurderes at den samlede korrosion for hele strækningen på ca. 36 km mellem Brylle og 
Nordenhuse/Storebælt, hvor hver ny strækning eksponeres i op til 20 døgn, resulterer i frigivel-
se af op til ca.12 kg korrosionsprodukter.

Stållegeringen består primært af jern, men har et indhold af andre stoffer. De forventede mak-
simale koncentrationer af opløste metaller i trykprøvevandet er beregnet på baggrund af sam-
mensætningen af stållegeringen for leverede rør til rørledningen og mængden af frigivne korro-
sionsprodukter på 12 kg. Resultatet af beregningen er gengivet i Tabel 1 nedenfor, tabel 1 er 
fra ansøgningen.
Tabel 1 Beregnet maksimal koncentration af stoffer fra 12 kg korrosionsprodukt i 18.000 m3 vand til ud-
ledning. Indholdet af stoffer i rørenes stållegering er baseret på rørenes medfølgende inspektionscertifi-
kater

Mn V Nb Ti Cu Ni Cr Mo B Fe

Wt % 1,43 0,004 0,056 0,039 0,185 0,257 0,034 0,005 0,005 97,985

g i 12 kg 172 0,48 6,72 4,68 22,2 30,84 4,08 0,6 0,6 11758,2

Konc i 18.000 m3 
(g/l)

9,5E-06 2,7E-08 3,7E-07 2,6E-07 1,2E-06 1,7E-06 2,3E-07 3,1E-08 3,3E-08 0,7E-3

µg/l  9,5 0,0 0,4 0,3 1,2 1,7 0,2 0,0 0,0   653,2

I tabel 2 fremgår det beregnede indhold af stoffer i udledningsvandet sammenholdt med de 
anførte grænseværdier iht. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 1625 af 19/12/2017. I tabel 2 er ligeledes vist 
den påkrævede fortynding anført. Som det fremgår, er der ikke behov for fortynding for at over-
holde de angivne grænseværdier. Ved udledning i 1-2 m dybde sikres en god fortynding af det 
udledte vand. Tabel 2 er fra ansøgningen.
Tabel 2 Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykvand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 19/12/2017 og 

påkrævet fortynding.

Stof Maksimal koncentra-
tion i udledningen 
(µg/l)*

Grænseværdi (Gene-
rel/maksimum) (BEK 
1625) (µg/l)

Påkrævet fortynding

Fe 653 - -
Mn   9,5 150 5) / 420 5) -
V 0,0 4,5 5) / 57,8 -
Nb 0,4 - -
Ti 0,3 - -
Cu 1,2 1 5) / 2 5)

4,9 6) / 4,9 6)

-

Ni 1,7 8,6 / 34 -
Cr VI
Cr III

0,3 3,4 / 17
3,4 / 124

-

Mo 0,0 6,7 5) / 587 -
B 0,0 94 5) / 2080 5) -
* Koncentration af stof i 12 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige sammensætning i 
”Inspection certificates” for leverede rør.
5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration
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I henhold til § 5 i Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 12/12 2017  skal udledning af 
forurenende stoffer begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi/teknik 
(BAT) jf. miljøbeskyttelseslovens § 3 stk. 1.
En supplerende indsats for yderligere at reducere/begrænse mængden af metaller i trykprøve-
vandet kunne være implementering af en fældning/sedimentation. Dette vil med de anvendte 
vandmængder og lave metalkoncentrationer med undtagelse af jern kræve etablering af et eller 
flere midlertidige sedimentationsbassiner af betydelig størrelse. Dertil eventuel tilførsel at stof-
fer/materialer til facilitering af sedimentationen (udfældning). Der er i området hvor udledningen 
af trykprøvevandet skal finde sted en række forhold der vanskeliggør etablering af sådanne 
sedimentationsbassin(er), såsom nærliggende skovområder samt særligt naturbeskyttede om-
råder (vandløb, søer, moser, enge og strandenge). 
Det vurderes af Energinet at miljøpåvirkningen ved etablering af en eller flere sedimentations-
bassiner at stå mål med opnåelig effekt af indsatsen. Med henvisning til en antaget merom-
kostning på adskillige millioner kroner vurderes det hverken miljømæssigt eller økonomisk pro-
portionalt med hvad der kan opnås omkring reduktions af metalkoncentrationer i udledningen til 
Storebælt.
                                                      
Da trykprøvevandet pumpes fra sektion til sektion, vil der sker en vis iltning af vandet og derfor 
forventes det ikke at iltkoncentrationen vil falde væsentligt. Der forventes derfor ikke nogen 
negativ påvirkning af iltkoncentrationen i udledningspunktet

Samlet vurdering

Koncentrationer for samtlige opløste metaller vil ligge under de miljøkvalitetskrav, der er angi-
vet i bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. For ilt og jern vil koncentrationerne ligeledes ligge 
under kvalitetskravene. Udledningen vurderes dermed ikke væsentlig. Det vurderes, at udled-
ningen af metaller i de angivne koncentrationer ikke vil påvirke havmiljøet, herunder også kvali-
tetselementerne klorofyl, ålegræs og bunddyr. Det vurderes samlet, at udledningen ikke inde-
bærer risiko for direkte eller indirekte påvirkning af vandforekomster, der medfører, at aktuel 
tilstand forringes, eller at fastlagte miljømål ikke kan opnås, jf. lov om vandplanlægning. Over-
holdelse af miljøkvalitetskravene sikrer derfor, at der ikke vil være en påvirkning uagtet tids-
punktet for udledningen. 

Udledningen af trykprøvevand sker inden for Natura 2000-område nr. 116, men uden for ud-
pegede habitatnaturtyper. Påvirkning af fuglebeskyttelsesområderne som følge af aktiviteter i 
forbindelse med udledningen af trykprøvevand uden metaller over grænseværdierne vurderes 
at kunne udelukkes på grund af afstanden på mindst 11 km. 

Udledningsvandet består af rent grundvand, der inden udledningen er filtreret gennem et 50 μm 
filter, og derfor er frit for partikler. Trykprøvevandet skal udledes på minimum 1-2 m vanddybde 
med en vandhastighed på 1 m/s i udløbspunktet og vil blive udledt på sandbund uden for de 
kortlagt stenrevsområder. For yderligere at sikre mod eroderende forhold i og omkring udled-
ningspunktet finder Nyborg Kommune at der må stilles krav om montering af vinkelrør/”knæ”, 
der sikre opadrettet vandstråle.

Afstanden til nærmeste kortlagte stenrevsområde er minimum 100 m. Trykprøvevandet forven-
tes at befinde sig i gasrørledningen i gennemsnitligt 20 dage og vil derfor indeholde en mindre 
mængde korrosionsprodukter fra eksponerede stålrør omkring svejsninger på gasrørets inder-
side. 
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Korrosionsproduktet i det udledte trykprøvevand vil indeholde en minimal mængde metaller i 
opløsning. De maksimale mængder af metaller er beregnet og ligger for alle stoffer under de 
gældende grænseværdier i Bek. Nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vand-
løb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. Tabel 2. 
Jævnfør BAT-vurderingen ses ingen væsentlig mulighed for miljømæssigt/økonomisk at gen-
nemføre yderligere tiltag eller ændret teknologi med henblik på at opnå lavere metalkoncentra-
tioner i udløbsvandet.

Det ses af tabellen, at der ikke er overskridelser af grænseværdierne for udledningen fra Østfyn 
til Storebælt, og det kan udelukkes at udledning af metaller til recipienten kan påvirke Natura 
2000-området væsentligt uanset om strømretningen i Storebælt er nord- eller sydgående. Da 
udledningen er af drikkevandskvalitet og er partikelfrit og udledes i et vegetationsfrit område 
med sandbund mindst 100 m fra kortlagte stenrev, vurderes det, at Natura 2000-området ikke 
vil blive påvirket væsentligt af det udledte trykprøvevand. 

Det vurderes, at udledningen ikke at være til hinder for opfyldelse af Vandplanens målsætnin-
ger for det berørte vandområde.

Høring

Udkastet til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger og der er indkommet følgende be-
mærkninger ……

Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis:

• der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg
• der skal gennemføres en anden spildevandsafledning som følge af en spildevandsplan   
• der er andre miljømæssige forhold, som gør, at udledningen ikke kan tillades længere 

Lovgrundlag og klagevejledning 

Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. For klagevejledning, se bilag. 

Lovhenvisning 

• Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttel-  
  se. 
• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 
  og grundvand, nr. 1625 af 19. december 2017. 
• Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internatio-
  nale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter. 

Klagevejledning

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter den x. oktober 2021, hvor afgørelsen bliver annonceret på 
Nyborg kommunes hjemmeside. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen se-
nest den z. november 2021.
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Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag.

Hvordan
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på kla-
geportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nyborg Kommune i 
Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Nyborg Kommune. Hvis 
Nyborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i næv-
net via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Nyborg Kommune, Nør-
revoldgade 9, 5800 Nyborg, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Nyborg Kommune videresender din anmodning til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/

Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via 
Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:
• afgørelsens adressat
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Sundhedsstyrelsen
• Danmark Fiskeriforening
• Ferskvandsfiskeriforeningen
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
• lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative
  interesser
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af 
  natur og miljø som hovedformål
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formå

Sagsanlæg
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at 
endelig afgørelse foreligger.

Bemærk, at tilladelsen ikke må udnyttes før klagefristens udløb. En evt. klage har opsættende 
virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Du vil blive underrettet 
hvis vi modtager en klage af anden side.

Aktindsigt
Nyborg Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, her-
under for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
http://www.naevneneshus.dk/
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Hvis I har spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Lars-Ole Christensen
Sagsbehandler, biolog

Bilag
Ansøgning inkl. bilag fra Energinet af 13. maj 2020
Brev fra Miljøstyrelsen af 18. juni 2021 incl. bilag.
Supplerende ansøgning  inkl. bilag fra Energinet af 15. september 2021  
Supplerende ansøgning af 8. oktober 2021 fra Energinet: præcisering vedr. gennemførelse af 
udledningen af trykprøvningsvandet.

Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, dnnyborg@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk og fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Østfyns museer (Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Bernt Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk

mailto:dn@dn.dk
mailto:dnnyborg@dn.dk
mailto:post@sportsfiskeren.dk
mailto:fyn@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

CVR 28980671 

Tilladelse til at udledning af vej-, overflade og tagvand til Krobækken 
fra vej og kompresserstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje. 

Matr.nr.: 1b, 1i o1p Tågeskov By, Everdrup 

Vi giver jer tilladelse til at udlede tag og overfladevand fra ny 
kompresserstation samt vejvand fra nyanlagt vej på Hestehavevej 2, 4733 
Tappernøje i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28 stk. 1. 

Vær opmærksom på 
Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år fra dags dato, ellers skal der 
søges på ny. 

Befæstelsen inden for området må ikke øges i forhold til oplysningerne i 
ansøgningen, uden forudgående tilladelse fra Næstved Kommune. 

Når arbejdet er afsluttet, skal I sende en tegning ”som udført” til os. 

KLAGEVEJLEDNING 
Kommunens afgørelse vedrørende tag- og overfladevand kan ikke 
påklages til anden administrativ myndighed jfr. § 18 stk.3 i 
spildevandsbekendtgørelsen2 

Kommunens afgørelse vedrørende vejvandet kan i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger og det betyder, at en eventuel klage skal være 
indgivet til klagenævnet senest den 25.11.2019. 

I skal klage digitalt via Klageportalen, som I finder på 
www.naevneneshus.dk. I vælger det nævn, I vil klage til og logger på 
klageportalen med Nemid. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. I skal betale et klagegebyr og en klage bliver 

1 LBK nr. 681 af 02. juli 2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
2 BEK nr. 951 af 13. september 2019 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

Center for Plan og Miljø 
Team Vand og Natur 

Næstved Kommune 
5588 5588 

www.naestved.dk 

Dato 
01-12-2021 

Sagsnr. 
06.01.05-P19-39-19 
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først registreret i Klageportalen, når det er indbetalt (se mere om 
gebyrordningen på www.naevneneshus.dk). 
 
Når vi har modtaget besked om, at der er indgivet klage, får I vores 
bemærkninger til klagen tilsendt. Vi indsender herefter vores 
bemærkninger til klagenævnet med de dokumenter, der er indgået ved 
sagens behandling. 
 
Tilladelsen kan også prøves hos domstolene indenfor 6 måneder ifølge § 
101 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Hvis I vil begynde anlægsarbejdet inden klagefristen udløber, så skal I 
være opmærksomme på, at det sker på eget ansvar. 
 
Desuden skal vi oplyse jer om, at I har ret til aktindsigt. 
 
VILKÅR 
Denne tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra et 
reduceret areal på 6,05 ha via regnvandsbassin 1 og vejvand fra et 
reduceret areal på 0,53 ha via regnvandsbassin 2 fra matr.nr. 1b, 1i o1p 
Tågeskov By, Everdrup til Krobæk i fælles udløbspunkt (DKTM3 
koordinater) x: 615213.5315, Y: 1120465.3958 jfr. ansøgning af 24-10-
2019. 
 
Generelle vilkår 
 
1. Anlægget skal dimensioneres og etableres som beskrevet i 

ansøgningen, hvis oplysningerne i ansøgningen strider mod nogle af 
nedenstående vilkår, skal du følge vilkårene. 
 

2. Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år, ellers skal der søges på ny. 
 

3. Der skal fremsendes færdigmelding og kloaktegning ”som udført” for 

det færdige kloakanlæg. Færdigmeldingerne sendes til Næstved 
Kommune. 

 
4. Et eksemplar af tilladelsen inklusiv opdaterede kloaktegninger skal 

findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 
 

5. Ved driftsuheld, spild eller andet, hvor der er fare for, at forurenende 
stoffer løber til Krobæk, skal virksomheden øjeblikkeligt  

• afproppe udløbet til Krobæk,  
• kontakte beredskabet (112), samt  
• hurtigst muligt orientere Næstved Kommunes vandløbsmyndighed. 

 
6. Næstved Kommune kan jf. §30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår 

fastsat i tilladelsen eller påbyde ændringer af anlægget, hvis 
udledningen giver anledning til forurening af vandløbet. 
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Indretning 
 
7. Inden udledning til Krobæk, skal vandet ledes gennem 

forsinkelsesbassiner. 
  

8. Beregningerne af bassinstørrelserne skal ske i Spildevandskomiteens 
opdaterede regneark til skrift 30 af 2016. 
Ved beregningerne skal nedenstående lægges til grund: 

• Koordinater for udledningspunktet. 
• Gentagelsesperiode: Hvert 5 år. 
• Sikkerhedsfaktor: 1,3.  
• Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8.  
• Afskærende ledningskapacitet: 0,33 l/s/red ha. 
• Effekten af koblede regn skal medregnes. 
 
9. Forsinkelsesbassinerne skal etableres, så de lever op til BAT. Det vil 

sige, at bassinerne skal have samme renseeffekt som bassiner 
dimensioneret i henhold til ”Faktablad om dimensionering af våde 

regnvandsbassiner” Ålborg Universitet 2012”.  
 
10. Forsinkelsesbassinerne skal etableres med et ”teknisk forbassiner”, 

som kan fungere som sandfang og olieudskiller. Udløbene fra 
”forbassinerne” eller ”hovedbassinerne” skal være dykket og de skal 

være placeret, så de ikke fryser om vinteren. 
 
11.Endelige beregninger af volumen på sandfangene/olieudskillerne og 

forsinkelsesbassinerne samt oplysninger om hvilke droslinger der 
vælges, skal sendes til Næstved Kommune, inden anlægget tages i 
anvendelse.  

 
12. Afløb fra bassinerne skal kunne afproppes i tilfælde af, at der sker uheld 

med miljøfremmede stoffer. 
 
13. Brinkerne og bunden i Krobækken skal i udledningspunktet sikres mod 

erosion med stensikring (natursten) af bund og anlæg. Vandløbets profil 
må ikke ændres. Forud for at udløbet etableres, skal, bygherre 
fremsende forslag til sikring til Næstved Kommunens 
vandløbsmyndighed. Næstved Kommune skal godkende forslaget.  

 
Drift 
 
14. Der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for 

forsinkelsesbassinerne og droslingen.  
 
15. Forsinkelsesbassinerne skal oprenses, når deres effektive volumen er 

reduceret til 90%, så deres effektive forsinkelses volumen og 
vanddybden i den permanente våde del af bassinet opretholdes.  
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Egenkontrol 
 
16. Den permanente vanddybde i forsinkelsesbassinerne og bassinernes 

effektive forsinkelsesvolumen skal kontrolleres minimum 1 gang om 
året og tiere, hvis der er behov for det. 

 
17. Der skal føres journal over tilsyn og tømning af forsinkelsesbassinerne. 

Journalen skal indeholde: 
• Navn på den tilsynsførende 
• Dato for tilsyn 
• Aktiviteter i forbindelse med tilsynet, f.eks. tømning af sandfang m.m. 
• Journalen skal opbevares mindst 5 år og skal være tilgængelig for 

tilsynsmyndigheden. 
 

GRUNDLAG 
Anvendt materiale 
 

• Revideret ansøgning af 24-10 2019  
• Supplerende oplysninger (herunder recipientvurdering) af 11-10 

2019  
• Supplerende oplysninger (herunder vurdering af behov for VVM- 

screening) af 21-10-2019  
• Landsplandirektivet for Baltic Pipe” af juli 2019. 

 
Vedlagt bilag til ansøgningen: 

• Kort over afløbsforhold 
• Ansøgningsskema for udledning af regnvand for udløbspunkt vest 

og øst 
• Udfyldt dimensioneringsark for bassin 1 og 2 
• Tværsnit af bassin 1 

 
 
BAGGRUND 
 
Projektet 
Energinet er ved at etablere en ny gastransmissionsledning gennem 
Danmark, kaldet Baltic Pipe. I den forbindelse skal der etableres en 
kompressorstation på adressen Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje ved 
Everdrup. Projektet er omfattet af ”Landsplandirektivet for Baltic Pipe” af 

juli 2019. 
  
Kompressorstationen opføres med tilhørende administrationsbygning. 
Herudover skal der etableres en ny-asfalteret adgangsvej fra Rønnedevej 
til kompressorstationen. 
 
I dag findes en landbrugsejendom på adressen. Denne rives ned i 
forbindelse med projektet.  
 
Området ligger udenfor NK-Forsynings kloakopland. Regn- og spildevand 
skal derfor håndteres lokalt og ledes til det nærliggende vandløb 
Krobækken.  
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Der ansøges om udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra området 
ved kompressorstationen samt adgangsvejen. Der ansøges om at etablere 
et nyt udledningspunkt til Krobækken fra vest siden. Udledningspunktet 
samler udledningen fra to bassiner. Bassinerne modtager vejvand samt 
tag- og overfladevand fra området ved kompressorstationen.  
 
 
 

 
 
 
Udløb 
Der etableres et nyt udløb til Krobækken. Udløbets koordinatsæt er angivet 
i nedenstående tabel. 

Udløbspunkt Udløbskoordinater 
X: 

Udløbskoordinater 
Y: 

Vest 615213.5315 1120465.3958 

Tabel 1.: Koordinater for udledningspunktet (DKTM3 koordinater) 
 
Udløbspunkterne sikres mod erosion ved at vinkle udløbet 45° medstrøms 
samt bund og sider sikres med stensætning og erosionsmåtter. 
 
Regnvand 
Der er i alt planlagt to bassiner. Bassin nr. 1 og 2 har udløb til Krobækken 
via et udløbspunkt på den vestlige side af Krobækken.  
 
Under projekteringen har det været undersøgt, om en del af regnvandet 
kunne nedsives lokalt indenfor projektområdet. De geotekniske 
undersøgelser viser et tykt lag af moræneler under mulden samt en våd 
jordmatrice. På denne baggrund er nedsivning ikke vurderet som en 
løsningsmulighed.  
 
Arealer 
Oplandsarealer til bassinerne er opmålt på projekttegningerne.  
Til bestemmelse af oplandenes samlede befæstelsesgrader er der anvendt 
følgende afløbskoefficienter afhængigt af arealanvendelsen. 
 
Tætte belægninger, φ = 1,0 
Grusbelægninger, φ = 0,6 
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Grønne arealer, φ = 0,1 
 
Det samlede bruttoareal, befæstelsesgrad og reduceret areal for 
oplandene til bassinerne fremgår af nedenstående tabel. 
 

Bassin nr. Bruttoareal [ha] Befæstelsesgrad Red. Areal [ha] 

Bassin nr. 1 15,82 0,38 6,05 

Bassin nr. 2 1,36 0,39 0,53 

Samlet 17,18 - 6,58 

Tabel 2 Arealer til udløbspunkt vest 
 
Renseforanstaltninger 
Inden regnvandet udledes til Krobækken, renses det gennem vådbassiner. 
Bassinerne opbygges efter Vejdirektoratets standarder og opdeles i for- og 
hovedbassin, som adskilles af et nøddestensfilter. Udløbsbygværket fra 
bassinet udføres med dykket afløb og har derved effekt af olieudskiller. 
Bassinerne udføres med tæt bund.  
 
Efter tidligere dialog med Næstved Kommune, er afløbstallet til Krobækken 
fastsat til 0,33 l/s/red ha. Alle bassiner dimensioneres efter en 
gentagelsesperiode på 5 år med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Til 
dimensionering benyttes Spildevandskomiteens regneark for bassin 
dimensionering.  
 
Når dimensioneringskriterierne overskrides, vil der ske et kontrolleret 
overløb over kronekant af bassinerne.  
 
Planforhold 
Kompressorstationen i Næstved Kommune er en del af Energinets 
landsplandirektiv for gastransmissionsledningen Baltic Pipe. 
Landsplandirektivet beskriver de retningslinjer, som kompressorstationen 
og adgangsvej anlægges efter. Landsplansdirektivet tillægges retsvirkning 
som kommuneplan og det er ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt 
lokalplan og landzonetilladelser for området. 
 
I landsplandirektivets kapitel 4 – Kompressorstation for Everdrup i 
Næstved Kommune - § 12 står:  
”§ 12. Reglerne i dette kapitel har til formål at udlægge et areal i landzone 
til en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune. 
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 13-16 tillægges retsvirkning som 
kommuneplan, og bygge- og anlægsarbejder, der er forudsat i §§ 14-16, 
kan iværksættes uden lokalplan og uden landzonetilladelse efter lovens § 
35, stk. 1.”    
 
Vandområde 
Recipienten er Krobækken. Vandløbet er på denne strækning et åben 
privat vandløb. Nedstrøms er Krobækken et offentligt vandløb. Krobækken 
har udløb i Præstø Fjord. 
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Krobækken er miljømålsat til god økologisk tilstand i Miljøstyrelsens 
vandområdeplan for Sjælland. Dette miljømål er opfyldt på nuværende 
tidspunkt.  
 
Data for kvalitetselementerne fisk og invertebrater viser, at der på 
delstrækninger af vandløbet er tale om høj tilstand (niveauet over god 
tilstand). Umiddelbart nedstrøms udledningspunktet ved Tågeskovvej har 
vandløbet f.eks. høj tilstand vurderet på både fisk og invertebrater med 
mere end 130 ørredyngel pr. 100 m2 og DVFI-målinger på 6 og 7. 
Vandløbet er desuden et af de mest produktive ørredvandløb på Sjælland. 
Ørredstammen er oprindelig og genetisk set unik. Samlet set er der tale om 
et særdeles godt og værdifuldt vandløb med stor fokus fra bl.a. lokale 
lystfiskere.  
 
Vandløbets gode biologiske tilstand hænger sammen med, at vandløbet er 
et skovvandløb med gode fysiske forhold. Der er målt et fysisk indeks efter 
metoden Dansk Fysisk Indeks (DFI) på 40-46 nedstrøms 
Bækkeskovstræde og DFI på 36 tæt på udløbet i Præstø Fjord. 
 
Tilstanden i Præstø Fjord er samlet set ringe, jf. vandområdeplanen. For 
kvalitetselementerne ålegræs og klorofyl er tilstanden hhv. moderat og 
ringe, mens den for bundfauna er høj. Den samlede målsætning for 
Præstø Fjord er god tilstand. I vandområdeplanen er der krav om at 
reducere N-belastningen af fjorden med knap 46 t/år, hvoraf 0,5 t/år skal 
komme fra spildevandsindsatser. 
 
Grundvandvand 
Projektområdet ligger hverken i boringsnære beskyttelsesområder, 
indvindingsoplande eller grundvandsdannende opland. Der er ingen 
drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed.  
 
VURDERING 
Næstved Kommunes vurdering af projektet tager udgangspunkt i NIRAS’s 

notat ”Kompressorstation Everdrup af 11. oktober (bilag 2). 
 
Hydraulik 
 
Næstved Kommunes vandløbsmyndighed har den 14. marts 2019 
gennemført en vandstandsmåling i Krobækken i punktet, hvor den løber 
under Rønnedevej ca. 700 m nedstrøms kompressorstationen. Ud fra, at 
vandstanden stod op til overkanten af rørgennemføringen under 
Rønnedevej, vurderer vandløbsmyndigheden at vandføringen er udtryk for 
kritisk belastning af vandløbet. Vandføringen svarer til 0,33 l/s/ha. 
 
På baggrund af ovenstående må der max udledes 0,33 l/s/red ha fra 
kompressorstationen og vejen. 
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Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
 
Jfr. bekendtgørelse3 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8 
skal myndigheder ”ved administration af lovgivningen i øvrigt forebygge 

forringelse af tilstanden for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er 
fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster, ikke forhindres.” 
 
Krobækken 
Med udgangspunkt Niras vurdering i bilag 2 afsnit 3.1 vurderer Næstved 
Kommune, at vandløbet på baggrund af de gode fysiske forhold fortsat vil 
kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand.  
 
Den procentuelle forøgelse af BOD umiddelbart nedstrøms for 
udledningspunktet (punkt 1) kan ikke udelukkes at have en lokal negativ 
effekt på smådyrsfaunaen, uden at det dog nødvendigvis vil medføre en 
reduktion af tilstandsklassen for kvalitetselementet smådyr eller de øvrige 
kvalitetselementer.  
 
Efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb (punkt 2) reduceres 
forøgelsen i BOD-koncentrationen og det vurderes, at der er ringe 
sandsynlighed for, at vandløbet smådyrsfauna eller andre 
kvalitetselementer i væsentlig grad påvirkes negativt. 
 
Præstø Fjord 
Det er især kvælstofbelastningen til Præstø Fjord som er særlig kritisk, 
men også fosfor kan have en betydning. Etableringen af anlægget 
medfører en udledning fra regn betingede udløb som er beregnet til 41 kg 
N/år. 
 
Som tidligere beskrevet ændres arealanvendelsen som følge af udtagning 
af landbrugsjord. Med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning4, er der 
på baggrund af arealanvendelsen i 2018 beregnet en nuværende 
udledning på 891 kg N/år på et samlet markareal på 19,14 ha. Idet der 
regnes med en kvælstofudledning på 5 kg N/ha/år, svarende til ikke 
dyrkede arealer, bliver den fremtidige årlige udledning fra kvælstof-
overskuddet på arealet på 96 kg N/år. Der er altså en reduktion i 
kvælstofudledningen som følge af ændringer i arealanvendelsen på 795 kg 
N/år. Anlægget medfører altså en samlet beregnet kvælstofreduktion på 
754 kg N.  
 
Den nuværende udledning fra Krobækken til Præstø Fjord er beregnet til 
8.600 kg N/år. Der er jf. Vandområdeplanen et samlet reduktionsbehov for 
tilførsel af kvælstof til Præstø Fjord på 46 ton.  
 

                                                      
3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter BEK nr. 449 af 
11. april 2019 
4 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
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Set på den baggrund er reduktionen et lille skridt i den rigtige retning. Det 
vurderes dog ikke at reduktionen på 754 kg N i sig selv har nogen målelig 
indvirkning på tilstanden i Præstø Fjord.  
 
Grundvand 
 
Næstved Kommune vurderer, at udledningen ikke vil påvirke grundvandet, 
dels er der tale om en udledning til recipient og dels sker udledningen 
udenfor boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsoplande og 
grundvandsdannende opland. 
 
Bilag IV arter og Natura 2000 områder 
 
Beskyttede dyr og planter – Bilag IV arter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen5 - de såkaldte 
bilag IV-arter. De danske dyr og planter fremgår af 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis projektet kan påvirke de beskyttede 
arter negativt. 
 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, 
markfirben, flagermus og hasselmus.  
 
Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet 
vandhuller eller våde områder med mere stillestående vand, så som 
moser. Arternes yngle- og rasteområde vil derfor ikke blive påvirket 
negativt af projektet med udledning af overfladevand til vandløbet Krobæk.  
 
Markfirben findes på åbne varme, solrige lokaliteter så som sten- og 
jorddiger og sandede bakkeområder, og artens yngle- og rasteområde 
vurderes på den baggrund ikke at blive negativ påvirket af projektet.   
 
Flagermus findes i skovområder, levende hegn, moser med gamle træer 
og lignende steder. Der sker ikke fældning af træer i forbindelse med 
udledning af overfladevand til Krobæk, og det vurderes derfor ikke, at 
projektet vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. 
 
Hasselmusen er tilknyttet områder, der har været bevokset med skov i 
meget lang tid, og er registreret nord for projektområdet, i Denderup 
Vænge. Hasselmus er sårbar over for anlægsarbejder på deres levesteder, 
specielt sommerperioden (1. juli – 30. september) er kritisk for arten. 
Beplantningen omkring kompressorstationen udformes, så den kan få 
værdi som levested for hasselmus. Beplantningsbæltet vil hovedsageligt 
bestå af løvfældende træer, buske og større urter. Beplantningen vil få 
karakter af et skovbryn og vurderes at kunne blive egnet for hasselmus. 
Det vurderes således, at disse foranstaltninger vil kunne have en positiv 

                                                      
5 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK nr. 1595 af 6. 
december 2018 
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virkning i forhold til hasselmus, og at projektet med udledning af 
overfladevand til vandløbet Krobæk ikke vil påvirke yngle- og rasteområder 
for hasselmus.  
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 
 
Natura 2000-område  
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 168, Havet og kysten mellem 
Præstø Fjord og Grønsund, Fuglebeskyttelsesområde nr. F89, 
habitatområde nr.  H147.  
 
Området er beliggende over 5 km fra Krobæk, hvor der sker udledning fra 
regnvandsbassinerne. Det fremgår af Energinets ansøgning, at der ikke 
sker en merudledning af næringsstoffer til Præstø Fjord. Vi har på den 
baggrund vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området.  
 
Øvrige bemærkninger 
Der gøres i forbindelse med habitatvurderingen opmærksom på, at 
Miljøstyrelsen har gennemført en habitatkonsekvens vurdering for hele 
landdelen af Baltic Pipe-projektet: ”Baltic Pipe Projekt – Landdel. Natura 
2000 områder og Bilag IV arter. Konsekvensvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsen (Bek. Nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter). Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Den 11. 
februar 2019”. 
 
VVM-vurdering 
 
De miljømæssige konsekvenser ved etablering af bassinerne er belyst i 
forbindelse med vedtagelsen af landsplandirektivet. 
 
Samlet vurdering 
 
Vi vurderer at udledningen af overflade- og vejvand til Krobækken hverken 
vil skade bækken eller Præstø Fjord. 
 
LOVGRUNDLAG 
• Tilladelsen meddeles i henhold til og § 28, stk. 1 i 

miljøbeskyttelsesloven. 
• Afgørelsen vedrørende Bilag IV arter og Natura 2000- områder er truffet 

efter § 10 og § 6 i habitatbekendtgørelsen. 
• Afgørelsen vedrørende vandområdernes målopfyldelse er truffet efter § 

8 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
• Afgørelsen vedrørende påvirkning af vandområder er truffet efter 

Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af 
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.   
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PLANGRUNDLAG 
Landsplandirektivet for Baltic Pipe  
 
OFFENTLIGGØRELSE 
Udledningstilladelsen offentliggøres på Næstved Kommunes hjemmeside 
den 28.10.2019. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Birgitte Jensen 
Spildevandsmedarbejder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Energinet, Joachim Raben-Levetzau, xjrl@energinet.dk 
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Styrelsen for patientsikkerhed, seost@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnnaestved-sager@dn.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk, sydvest@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
• Vandområdedistrikt II, cskotte@cas.org 
• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
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Bilag 1 Tegning af afløbsforhold 
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Bilag 2 
Kompressorstation Everdrup. NIRS’s ansøgning om udledningstilladelse af 
24-10-2019 
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1 Projektbeskrivelse 
Energinet er ved at etablere en ny gastransmissionsledning gennem Danmark, kaldet Baltic Pipe. I den 
forbindelse skal der etableres en kompressorstation på adressen Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje ved 
Everdrup.  
Kompressorstationen opføres med tilhørende administrationsbygning. Herudover skal der etableres en ny 
asfalteret adgangsvej fra Rønnedvej til kompressorstationen. 
I dag findes en landbrugsejendom på adressen. Denne rives ned i forbindelse med projektet.  
Området ligger udenfor Næstved Forsynings kloakopland. Regn- og spildevand skal derfor håndteres lokalt 
og ledes til det nærliggende vandløb Krobækken.  
Der ansøges om udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra området ved kompressorstationen samt 
adgangsvejen. Der ansøges om at etablere et nyt udledningspunkt til Krobækken fra vest siden. 
Udledningspunktet samler udledningen fra to bassiner. Bassinerne modtager vejvand samt tag- og 
overfladevand fra området ved kompressorstationen.  
   
Figur 1.1: Projektområde  

 

    
  

1.1 Eksisterende forhold 
Indenfor projektområdet er der i dag en landbrugsejendom med tilhørende landbrugsareal. Ejendommen, der 
bliver revet ned, og markarealet vil blive omdannet til bla. kompressorstation, mandskabsbygning, 
vaskeplads, minirenseanlæg, adgangsvej og bassinareal. 
Den nuværende kvælstofudledning fra landbrugsarealet reduceres i forbindelse med den ændrede 
arealanvendelse. Anlægget ligger beslag på 21,6 ha, hvoraf 19,14 ha udgøres af marker, jf. 
Landbrugsstyrelsen markkort fra 2018. På baggrund af de registrerede afgrøder er der beregnet en 
nuværende udledning fra markarealerne på 891 kg N/år, idet der er anvendt en kvælstofudledning for arealer 
i omdrift på 50 kg N ha-1 år-1, for permanent græs på 10 kg N ha-1 år-1 og for de øvrige arealer på 5 kg N ha-1 
år-1 i overensstemmelse med retningslinjerne for N-vådområdeprojekter 6. 
 
Tabel 1.1: Beregnet kvælstofudledning fra markarealer, der i 2018. 
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Afgrødekode Afgrøde Afgrødetype Areal (ha) 
Kvælstoftab 
(kg N/år) 

1 Vårbyg Omdrift 13,65 683 

5 
Majs til 
Modenhed 

Omdrift 0,49 25 

263 
Græs uden 
kløver 

Omdrift 3.37 169 

257 
Permanent græs 
uden kløver 

Permanent 
græs 

1,31 13 

276 
Permanent græs 
og kløvergræs 
uden norm 

Permanent 
græs 

0,15 1,5 

271 
Rekreative 
formål 

Andet 0.18 1 

 
 

1.2 Planforhold 
Kompressorstationen i Næstved Kommune er en del af Energinets landsplandirektiv for 
gastransmissionsledningen Baltic Pipe. Landsplandirektivet beskriver de retningslinjer, som 
kompressorstationen og adgangsvej anlægges efter. Landsplansdirektivet tillægges retsvirkning som 
kommuneplan og det er ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt lokalplan for området. 

1.3 Recipient 
Recipienten er Krobækken. Vandløbet er på denne strækning et åben privat vandløb. Nedstrøms er 
Krobækken et offentligt vandløb. Krobækken har udløb i Præstøfjord. 
 

1.3.1 Hydrologi 
Der er for stationer i Krobækken beregnet vandføringer svarende til en årsmiddel. Stationerne består af selve 
udledningspunktet (1), et punkt ca. 120 meter nedstrøms for udledningspunktet, som er beliggende efter 
sammenløbet med øvre del af Krobækken (2) samt udløbet til Præstø Fjord (3).  
De arealspecifikke afstrømninger, som anvendes til beregninger i Tabel 1.3, er fundet op baggrund af data fra 
målestation 600004, som er beliggende nedstrøms ved udløbet til Præstø Fjord. Data består af daglige 
middelvandføringer for perioden 1989-2005. Den beregnede arealspecifikke afstrømning for en årsmiddel er 
11,06 l/s/km2. Den beregnede arealspecifikke afstrømning for medianminimum er 0 l/s/km2, som deraf 
ligeledes medfører en medianminimum ved udledningspunktet på 0 l/s. 
I nedenstående Tabel 1.3 ses de beregnede vandføringer for en årsmiddel. 
Tabel 1.2: Oplandsstørrelser og afstrømninger svarende til årsmiddel for de 3 punkter i Krobækken. 

Punkt Topografisk opland [km2] Q – årsmiddel [l/s] 

1 0,99 11 

2 2,89 32 

3 9,86 109 

  

                                                      
6 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
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1.3.2 Vandkemi 
Der foreligger spredte vandkemimålinger fra st. 60000092 nedstrøms for Bækkeskovstræde for perioden 
2004-2018 (se Figur 1.2). Der er her kun anvendt data fra de tre prøvetagninger som er udført i 2018. 
   
Figur 1.2: St. 60000092 nedstrøms for 
Bækkeskovstræde (data fra 
Miljøportalen, ArealInfo). 

 

 

    
  
Tabel 1.3: Kemidata for fosfor  (p-total og P-opløst), kvælstof (N-total) og BOD  fra tre prøvetagninger i 2018 samt en middel for disse 

Prøvedato Ptotal (mg/l) Popløst (mg/l) BOD mg/l Ntotal (mg/l) 

19-03-2018 0,13 0,046 2,0 4,0 

27-06-2018 0,23 0,13 1,4 2,0 

10-10-2018 0,16 0,12 1,1 1,6 

Middel 0,17 0,10 1,5 2,5 

 
På baggrund af de beregnede vandføringer og de målte stofkoncentrationer, er stofbelastningen af Præstø 
Fjord fra Krobækken beregnet, se nedenstående Tabel 1.3 Tabel 1.3. Det er den midlede stofkoncentration 
fra Tabel 1.3, som anvendes i belastningsberegningen. 
Tabel 1.3: Årlige stofbelastning af Præstø Fjord fra Krobækken. 

Ptotal (kg/år) Popløst (kg/år) Ntotal (kg/år) 

584,36 343,74 8593,56 

 
  

1.3.3 Beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven 
Vandløbet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. I projektområdet findes der også 2 søer, som 
ligeledes er § 3 beskyttet. Disse bliver ikke berørt af projektet.  
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Figur 1.3: Beskyttet natur i området.  

 

    
  

1.3.4 Målsætninger efter vandområdeplanerne 2015-2021 
Krobækken er miljømålsat til god økologisk tilstand i Miljøstyrelsens vandområdeplan II for Sjælland. Dette 
miljømål er opfyldt på nuværende tidspunkt.  
Krobækken opfylder i dag statens fastsatte målsætning i vandområdeplanen om god økologisk tilstand. Data 
for kvalitetselementerne fisk og invertebrater viser, at der på delstrækninger af vandløbet er tale om høj 
tilstand (niveauet over god tilstand). Umiddelbart nedstrøms udledningspunktet ved Tågeskovvej har 
vandløbet f.eks. høj tilstand vurderet på både fisk og invertebrater med mere end 130 ørredyngel pr. 100 m2 
og DVFI målinger på 6 og 7. Vandløbet er desuden et af de mest produktive ørredvandløb på Sjælland. 
Ørredstammen er oprindelig og genetisk set unik. Samlet set er der tale om et særdeles godt og værdifuldt 
vandløb med stor fokus fra bl.a. lokale lystfiskere.  
Vandløbets gode biologiske tilstand hænger sammen at vandløbet er et skovvandløb med gode fysiske 
forhold. Der målt et fysisk indeks efter metoden Dansk Fysisk Indeks (DFI) på fra 40-46 nedstrøms 
Bækkeskovstræde og DFI=36 tæt på udløbet i Præstø Fjord. 
Tilstanden i Præstø Fjord er samlet set ringe, jf. vandområdeplanen. For kvalitetselementerne ålegræs og 
klorofyl er tilstanden hhv. moderat og ringe, mens den for bundfauna er høj. Den samlede målsætning for 
Præstø Fjord er god tilstand. I vandområdeplanen er der krav om at reducere N-belastningen af fjorden med 
knap 46 t/år, hvoraf 0,5 t/år skal komme fra spildevandsindsatser. 
Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er dog ingen 
drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed.  

1.4 Udløb 
Der etableres et nyt udløb til Krobækken. Udløbets koordinatsæt er angivet i Tabel 1.4 og kan ses i bilag 1. 
Udløbspunkterne sikres mod erosion ved at vinkle udløbet 45° medstrøms samt bund og sider sikres med 
stensætning og erosionsmåtter. 
Tabel 1.4: Koordinator for udledningspunktet (DKTM3 koordinater) 

Udløbspunkt 
Udløbskoordinater 
X: 

Udløbskoordinater 
Y: 

Vest 615213.5315 1120465.3958 

2 Regnvand 
Det projekterede regnvandssystem bestående af ledninger, brønde og bassiner er vist i bilag 1. 
Der er i alt planlagt to bassiner. Bassin nr. 1 og 2 har udløb til Krobækken via et udløbspunkt på den vestlige 
side af Krobækken.  
Ansøgningsskema for udledning af regnvand til recipient for udledningspunkt vest er vedlagt som bilag 2. 
Under projekteringen har det været undersøgt, om en del af regnvandet kunne nedsives lokalt indenfor 
projektområdet. De geotekniske undersøgelser viser et tykt lag af moræneler under mulden samt en våd 
jordmatrice. På denne baggrund er nedsivning ikke vurderet som en løsningsmulighed.  

Krobækken 
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2.1 Arealer 
Oplandsarealer til bassinerne er opmålt på projekttegningerne. Oplandsafgrænsningerne kan ses på bilag 1. 
Til bestemmelse af oplandenes samlede befæstelsesgrader er der anvendt følgende afløbskoefficienter 
afhængigt af arealanvendelsen. 
• Tætte belægninger, φ = 1,0 

• Grusbelægninger, φ = 0,6 

• Grønne arealer, φ = 0,1 

 

Det samlede bruttoareal, befæstelsesgrad og reduceret areal for oplandene til bassinerne fremgår af tabel 2.1.1. 

Tabel 2.1.1: Arealer til udløbspunkt vest 

Bassin nr. Bruttoareal [ha] Befæstelsesgrad Red. Areal [ha] 

Bassin nr. 1 15,82 0,38 6,05 

Bassin nr. 2 1,36 0,39 0,53 

Samlet 17,18 - 6,58 

 

2.2 Renseforanstaltninger 
Inden regnvandet udledes til Krobækken, renses det gennem vådbassiner. Bassinerne opbygges efter 
Vejdirektoratets standarder og opdeles i for- og hovedbassin, som adskilles af et nøddestensfilter. 
Udløbsbygværket fra bassinet udføres med dykket afløb og har derved effekt af olieudskiller. Bassinerne 
udføres med tæt bund. Tværsnit af bassin nr. 1 er vedlagt som bilag 4. 
Efter tidligere dialog med Næstved Kommune, er afløbstallet til Krobækken fastsat til 0,33 l/s∙ha. Alle 
bassiner dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 5 år med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Til 
dimensionering benyttes Spildevandskomiteens regneark for bassin dimensionering. Udfyldt 
dimensioneringsark for bassin nr. 1 og 2 er vedlagt som bilag 3.  
Når dimensioneringskriterierne overskrides, vil der ske et kontrolleret overløb over kronekant af bassinerne.  
Maksimalt afløb fra de enkelte bassiner er vist i tabel 2.2.1. 
Tabel 2.2.1: Udledningsmængde til udledningspunkt vest 

Bassin nr. 
Red. Areal 
[ha] 

Stuvningsvolumen 
[m3] 

Maksimalt 
afløb (T10) 
[l/s] 

Årlig udledt 
vandmængde 
[m3] 

Bassin 1 6,05 4084 5,22 31073 

Bassin 2 0,53 360 0,45 2722 

Udløb vest 6,58 4014 5,67 33.795 

Den beregnede årligt udledte vandmængde på 33.795 m3 svarer til den gennemsnitlige årlige nedbør (642 
mm) ganget med det reducerede areal (6,58 ha). Herfra fratrækkes 20%, da det ikke vil være alt nedbør, som 
i sidste ende havner som en udledning i vandløbet. De 20% modsvarer initialtabet på ca. 0,6 mm fra hver 
nedbørhændelse, før at regnen begynder at strømme af. Herudover vil der ske en fordampning fra de åbne 
bassiner.  

Udløbsmængden fra bassinerne reguleres ved vandbremser. Udløbet reguleres til samlet 5,67 l/s. 

2.3 Stofkoncentrationer 
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Stofkoncentrationerne i regnbetingede udledninger er at betragte som diffuse udledninger. Det vil sige, at 
koncentrationerne vil svinge meget afhængigt af oplandets sammensætning, og der vil være variation fra 
regnskyl til regnskyl.  
Aalborg Universitet har i 2012 sammenfattet viden omkring rensning af overfladevand i vådbassiner. 
Nedenstående tabel (Figur 2.1) er taget fra Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner. 
   
Figur 2.1: Tabel over renseeffekten af 
våde regnvandsbassiner, fra Faktablad 
om dimensionering af våde 
regnvandsbassiner. 

 

 

   
 
 
Baseret på de ovenstående erfaringstal, er de årligt udledte stofmængder beregnet (Tabel 2.1).  
Tabel 2.1: Beregnet årlig  

Udledning. 

 SS 
[kg] 

Ptotal 
[kg] 

Popløst 
[kg] 

COD 
[kg] 

BOD 
[kg] 

Ntotal 

[kg] 
Cutotal 

[kg] 
Zntotal 
[kg] 

Udløb 
vest 

406 
(169-676) 

3 
(1,7-6,8) 

1,7 
(1-3,4) 

1.014 
(338-2.028) 

135 
(34-270) 

41 
(24-68) 

169 
(68-270) 

1.014 
(169-2.028) 

 

3 Påvirkning af recipienter 
Udledningen sker til det mindre vandløb Krobækken. Nedstrøms er Præstø Fjord som er en del af et Natura 
2000 område.  

3.1 Påvirkning af Krobækken 
Den forventede stofkoncentration i udløbet og den målte middelkoncentration i vandløbet i 2018 er 
sammenstillet i nedenstående Tabel 3.1. 
    
Tabel 3.1: Kemidata for fosfor  (p-total og P-opløst), kvælstof (N-total) og BOD  i 2018 sammenholdt med den forventede koncentration i udledningspunktet. 
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Prøvedato Ptotal (mg/l) Popløst (mg/l) BOD mg/l Ntotal (mg/l) 

Udledning 0,09 0,05 4 1,2 

Krobækken 0,17 0,10 1,5 2,5 

 
Som tidligere beskrevet er vandføringen i Krobækken nedstrøms for udledningspunktet ved en 
medianminimums afstrømning 0 l/s eller tæt på 0 l/s. Det giver derfor ikke mening at beregne resulterende 
stofkoncentrationer i denne situation. Der er derfor kun beregnet resulterende middelstofkoncentrationer for 
BOD baseret på en samlet merudledning af BOD på 135 kg/år (Tabel 3.2). Beregningerne er udført for 
punkter beliggende  henholdsvis 120 m nedstrøms for udledningspunktet (punkt 1), nedstrøms for 
sammenløbet med Krobækken (punkt 2) og ved udløbet til Præstø Fjord (punkt 3). Endvidere er 
koncentrationsforøgelsen beregnet i forhold til den nuværende middelkoncentration på 1,5 mg/l.  
Tabel 3.2: Fremtidig middelkoncentration for BOD baseret på en årlig estimeret udledning på 135 kg/år samt en beregnet koncentrationsforøgelse i forhold til status. 

Punkt 
Middel BOD-koncentration 

 (mg/l) 
Koncentrationsforøgelse i 
forhold til status (mg/l / %) 

1 1,89 0,39 / 26 

2 1,63 0,13 / 9 

3 1,54 0,04 / 3 

 
Som Tabel 3.2 viser vil der være en aftagende stofpåvirkning ned igennem vandløbet med de største 
resulterende koncentrationsforøgelser umiddelbart nedstrøms for udledningspunktet og ned til udløbet i 
Præstø Fjord, hvor der vil være en lille beregningsmæssig stigning. 
Der er i vandplan 2010-20157 angivet vejledende kravværdier for BOD i vandløb, som er på <1,4 mg/l for 
vandløb med høj økologisk tilstand og <1,8 mg/l for god økologisk tilstand. Intervallet fra høj til god tilstand er 
således snævert. Krobækken har nuværende en tilstand for smådyr, der er høj svarende til DVFI på 6 eller 7, 
samtidig med at den vejledende kravværdi for høj økologisk tilstand med baggrund i en beregnet 
middelkoncentration i 2018 på 1,5 mg/l allerede er overskredet i den nuværende situation. Vandløbets 
nuværende tilstand for kvalitetselementet smådyr kan derfor at være sårbart i forhold til en forøget BOD 
påvirkning. 
Omvendt er vandløbet et skovvandløb, hvor der kan forventes at være en høj tilførsel af organisk stof, som 
kan bidrage til et højere naturligt baggrundsniveau for BOD. Da vandløbet endvidere har gode fysiske forhold 
kan vandløbet være relativt robust overfor en forøget belastning med BOD8. Den større robusthed fremgår af,   
at vandløb med gode fysiske forhold, med DFI i intervallet 35-54 som Krobækken, har en påvist høj 
sandsynlighed for at opnå målopfyldelse selv med meget høje BOD-koncentrationer. 
   

                                                      
7 Vandplan 2010-2015. Østersøen. Hovedvandopland 2.6. Vanddistrikt Sjælland. 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 2011. 
8 Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Videnskabelig rapport 
fra DCE nr. 86. 2014 
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Figur 3.3.1: Kopi af figur fra refereret 
DCE-rapport8 

 

 

   
 
Umiddelbart nedstrøms for udledningspunktet medfører udledningen, at middelkoncentrationen forøges med 
26 % og at den vejledende kravværdi for både høj og god økologisk tilstand overskrides i punkt 1. Allerede 
umiddelbart nedstrøms herfor efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb reduceres påvirkningen til en 
koncentrationsforøgelse på 9 %. Herefter aftager forøgelsen gradvist indtil udløbet hvor den 
beregningsmæssige koncentrationsforøgelse er på knap 3 % jf. Tabel 3.2. 
Det vurderes på baggrund af vandløbets gode fysiske forhold at vandløbet fortsat vil kunne opfylde 
målsætningen om god økologisk tilstand. Den procentuelle forøgelse af BOD umiddelbart nedstrøms for 
udledningspunktet (punkt 1) kan ikke udelukkes at have en lokal negativ effekt på smådyrsfaunaen, uden at 
det dog nødvendigvis vil medføre en reduktion af tilstandsklassen for kvalitetselementet smådyr eller de 
øvrige kvalitetselementer. Efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb (punkt 2) reduceres forøgelsen i 
BOD-koncentrationen og det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for, at vandløbet smådyrsfauna eller 
andre kvalitetselementer i væsentlig grad påvirkes negativt. 

3.2 Påvirkning af Præstøfjord 
Det er især kvælstofbelastningen til Præstø Fjord som er særlig kritisk, men også fosfor kan have en 
betydning. Etableringen af anlægget medføre en udledning fra regn betingede udløb som er beregnet til 41 
kg N/år. 
Som tidligere beskrevet ændres arealanvendelsen som følge af udtagning af landbrugsjord. Med 
udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning9, er der på baggrund af arealanvendelsen i 2018 beregnet en 
nuværende udledning på 891 kg N/år på et samlet markareal på 19,14 ha.  Idet der regnes med en 
kvælstofudledning på 5 kg N ha-1 år-1, svarende til ikke dyrkede arealer, bliver den fremtidige årlige udledning 
fra kvælstofoverskuddet på arealet på 96 kg N/år. Der er altså en reduktion i kvælstofudledningen som følge 
af den ændringer i arealanvendelsen på 795 kg N/år. 
Anlægget medføre altså en samlet beregnet kvælstofreduktion på 754 kg N.  
Den nuværende udledning fra Krobækken til Præstø Fjord er beregnet til 8.600 kg N/år. Der er jf. 
Vandområdeplanen et samlet reduktionsbehov for tilførsel af kvælstof til Præstø Fjord på 46 ton. Set på den 
baggrund er reduktionen et lille skridt i den rigtige retning. Det vurderes dog ikke at reduktionen på 754 kg N i 
sig selv har nogen målelig indvirkning på tilstanden i Præstø Fjord.  

4 Væsentlighedsvurdering i forhold til påvirkning af Natura 2000-område 
Natura 2000-områderne er udlagt som en del af implementeringen af EU’s habitat10- og 
fuglebeskyttelsesdirektiver11. Ifølge habitatbekendtgørelsen12 skal der laves en konsekvensvurdering af 
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planer og projekter, som vil være placeret inden for de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de 
beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Det skal vurderes, om projektets påvirkning af Natura 
2000-området er væsentlig (”foreløbig konsekvensvurdering”). Hvis påvirkningen ikke er væsentlig, kan 
projektet gennemføres efter indhentning af nødvendige tilladelser. Er påvirkningen væsentlig, skal det 
vurderes, om den kan skade Natura 2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger 
(”nærmere konsekvensvurdering”).  
Vurderingen skal også omfatte mulige kumulative påvirkninger, som typisk ses som en forstærkning af 
påvirkningen af en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyrrelse af en artsgruppe), men det kan også være 
mere komplekse påvirkninger ved at samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye 
påvirkninger. 
Dette afsnit er en ”nærmere konsekvensvurdering ” også kaldet en væsentlighedsvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1. Indholdet af denne væsentlighedsvurdering modsvarer de krav og 
retningslinjer, som fremgår af habitatbekendtgørelsen. Vurderingen er lavet ud fra den gældende 
afgrænsning af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. 
Af Vejledning til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011) fremgår at der er en tæt sammenhæng 
mellem en påvirkning af vandforekomstens tilstand og en væsentlighedsvurdering og at en forringelse af en 
målsat vandforekomst (jf. Vandområdeplanerne) i udgangspunktet er uforeneligt med både beskyttelsen af 
vandforekomsten og af det Natura 2000-område denne er beliggende i. Vandkvaliteten i de akvatiske miljøer 
realiseres igennem indsatsen i vandplanlægningen (Vandområdeplanerne m.m.) og der opsættes derfor ikke 
egentlige handleplaner for dette i Natura 2000-handleplanerne. 

4.1 Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 
Præstø Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 168 der omfatter et habitatområde H147 og to 
fuglebeskyttelsesområder F84 og F89. Området ligger ca. 5 km nedstrøms fra udledningspunkterne til 
Krobækken (se Figur 4.1).  

                                                      
9 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
10 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 

samt vilde dyr og planter. 
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 

2009 om beskyttelse af vilde fugle. 
12 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Figur 4.1: Oversigtskort med udsnit af 
Natura 2000-område nr. 168, 
projektområde og Krobækken.  

 

  
Natura 2000-området er i alt 32.872 ha stort og hovedparten af området er marint. Landarealet udgør kun ca. 
4.200 ha. Området er desuden et af de Natura 2000-områder i Danmark der er rigest på internationalt 
beskyttelseskrævende naturtyper og arter, særligt de lavvandede kystnære farvande er internationalt vigtige 
fødesøgningsområde for store flokke af bl.a. knopsvane, blishøne, hvinand, toppet skallesluger og stor 
skallesluger.  
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af Figur 4.2. 
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Figur 4.2: Udpegningsgrundlag   

 

En ændret udledning til Krobækken vil potentielt kunne påvirke både den marine del af Natura 2000-området 
og de arter der er tilknyttet her, ved at påvirke vandkvalitet og næringsstofsammensætningen i området. 
Natura 2000-planen for området (Naturstyrelsen, 2014) opsætter mål for området, b.la. er der opsat et mål 
om forbedret vandkvalitet.  

4.2 Væsentlighedsvurdering 
En øget tilførsel af næringsstoffer i vandløb, søer og kystvande kan stimulere planteproduktion (alger m.m.), 
som under nedbrydning sammen med andet organisk stof vil kunne forringe iltforholdene til skade for dyre og 
planteliv.  
I de danske fjordvande er det primært kvælstof der er den begrænsende faktor, hvorfor der er i 
vandområdeplanerne kun er opsat mål for reduktion af kvælstof i fjordene. Dette betyder ikke, at en øget 
fosfor tilførsel ikke også vil kunne medføre en øget algeopvækst i fjordene.  
Når et areal befæstes og regnvand opsamles og udledes til et vandområde (i dette tilfælde vandløb) vil der 
ske en ændring i næringsstoftilførslen. Landbrugsarealer bidrager i høj grad til udledning af kvælstof og fosfor 
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til vores vandområder, dog er bidraget af kvælstof fra landsbrugsjorde i den samlede udledning mere 
afgørende end fosfor bidraget. Dette hænger sammen med, at fosfor i langt højere grad binder sig til jorden 
og derved begrænses udvaskningen.  
Næringsstoffer som kvælstof og fosfor tilføres befæstede arealer som følge af atmosfærisk nedfald, hvor i 
mod størstedelen af tilførslen til landbrugsarealer sker direkte ved tilsætning, som næringsstoffer. Hvor 
kvælstoftilførslen til vandløb fra landbrugsarealerne er større end fra befæstede arealer er udledningen af 
fosfor fra landbrugsarealer markant mindre fra landbrugsjord end befæstede arealer.  
Ændring i kvælstoftilførslen: 
Som det fremgår af afsnit 3.2 er det beregnet at den samlede udledning af kvælstof til Præstø Fjord 
reduceres med 754 kg N/år. Det skal her nævnes at værdien er beregnet med udgangspunkt i den 
gennemsnitlige udledningsværdi fra vejvand efter rensebassin (se Figur 2.1). Ifølge målsætningen i 
vandområdeplanen er dette et skridt i den rigtige retning, men det vurderes ikke at være væsentligt for den 
samlede tilstand i fjorden. Ændringen af kvælstofudledningen fra projektet vurderes derfor ikke at kunne 
medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget for dette.  
Ændring i fosfortilførslen: 
I vandområdeplanerne fremgår der ikke krav i forhold til fosfor i kystområder, men dette er ikke ensbetydende 
med at fosfor ikke kan udgøre et problem for disse vandområder. Fosforudledningen til vandløb m.m. fra 
jordarealer er dog begrænset og udledningen stammer derfor typisk fra spildevand og andre punktkilder af 
overfladevand, så som vand fra befæstede arealer, veje m.m. 
I oversigten over udledt vand (Tabel 2.1) fremgår det at der som udgangspunkt kan forventes en udledning af 
fosfor fra arealet på omkring 3 kg P/år. Dette er dog med udgangspunkt i den gennemsnitlige 
udledningsværdi på 0,09 mg/L. I værste tilfælde kan en dårlig renseeffekt medføre en udledning op til 6,8 kg 
P/år. 
Udledningen fra 19,14 ha, som er det område der omlægges fra landbrugsjord til befæstede arealer m.m., vil 
jf. Landeovervågningsoplande 2016 rapporten fra 201813 medføre en årlig udledning på omkring 5,8-9,6 kg 
P/år (0,3-0,5 kg P/ha/år).  
Forskellen mellem den nuværende forventede udledning til Krobækken og derved også Præstø Fjord er 
derfor sammenlignelig eller lidt højere end den udledning der vil være når projektet er gennemført. Forholdet 
her vurderes derfor ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget for dette.   
Andre parametre: 

Koncentrationen af tungmetaller eller andre uønskede stoffer i det udledte vand vil når det udledes formentligt 
have en høje koncentration end de værdier der fremgår af miljøkvalitetskravene14 jf. Figur 2.1. Den udledte 
vandmængde fra projekt området er dog så lille set i forhold til den samlede vandmængde i Præstø Fjord at 
dette ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på den samlede vandkvalitet i fjorden. Det vurderes derfor ikke 
at udledningen på anden vis vil kunne påvirke målsætningen for Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget for dette. 
Opsummering: 

Samlet set vurderes en udledning af regnvand fra de befæstede arealer i projektområdet til Krobækken ikke at kunne medføre en væsentlig 

påvirkning Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund eller udpegningsgrundlaget for dette.  

 

Projektet omfatter også en udledning af renset spildevand, den kumulative effekt heraf vil blive behandlet i en særskilt ansøgning. Da en 

udledning af regnvand ikke vurderes at have en væsentlig påvirkning vurderes dette forhold alene ikke at være afgørende for en fremtidig 

udledning af spildevand.  

  

Appendix 1: Bilagsliste  

Bilag 1: Afløbsforhold med oplandsafgrænsninger  

                                                      
13 Landeovervågningsoplande 2016, NOVANA, Blicher-Mathiesen et. al. 2018. 
14 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for 
vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.   
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Bilag 2: Ansøgningsskema for udledning af regnvand til recipient for udledningspunkt vest 
Bilag 3: Udfyldt dimensioneringsark for bassin nr. 1 og 2  
Bilag 4: Tværsnit af bassin nr. 1 
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