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Vi vil gerne 
høre din mening 

Miljøstyrelsen har indledt miljøkonsekvens- 
vurderingen for etablering af et PtX-anlæg ved 
Måde øst for Esbjerg og udbygning af station 
Endrup og Lykkegård. 

Projektet omhandler et PtX-anlæg, der kan producere grøn 

ammoniak og klimavenligt brændstof på basis af strøm fra sol og 

vindenergi. Samtidig med dette skal der ske en udbygning af de to 

eksisterende højspændingsstationer Endrup og Lykkegård i 

Esbjerg Kommune. 

 

Med dette idéoplæg inviteres du til at komme med idéer og for- 

slag til miljøkonsekvensvurderingens indhold. 

 
Et af formålene med idéhøringen er, at borgere og andre interes-

senter, der kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, der ønskes 

belyst i miljøvurderingen til brug for den videre planlægning 

af projektet. Det kan f.eks. være ønsker til, hvilke miljøpåvirk-

ninger eller særlige forhold i lokalområdet, der skal belyses i 

miljøvurderingen. 
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1. Hvad er en 
miljøkonsekvensrapport? 

 
 

Miljøvurdering har til formål at belyse de væsentlige miljøkonsekvenser 
og på baggrund heraf at stille vilkår til projektets udformning, så 
væsentlige negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås eller 
begrænses. 
 

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

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

beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på: 

• Befolkningen og menneskers sundhed 

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

• Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

• Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

• Samspillet mellem disse faktorer 

 
Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal fremlægge1.  

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til miljøkon-

sekvensrapportens indhold. Formålet er at borgere, virksomheder og andre interessenter,  

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

miljøkonsekvensrapports indhold. 

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

ringen og forslag om alternativer til projektet eller dets placering. 

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

kvenser, som kan give grundlag for såvel en offentlig debat som miljømyndighedens endelige 

beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet. 

 
Læs mere om miljøvurderinger på: 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/om-miljoevurderinger/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gælder for projekter omfattet af omfattet af § 15 i miljøvurderingsloven med tilhørende bekendtgørelse. 
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) og bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter. 
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2. Projekt HØST - PtX Esbjerg 
 

2.1 Indledning og baggrund for projektet 
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ønsker at opføre et Power-to-X-anlæg (PtX) til 

fremstilling af ammoniak i Esbjerg Kommune, beliggende ved Måde i den østlige del af Es- 

bjerg. 

 
Med et PtX-anlæg kan man kort sagt udnytte sol- og vindenergi til fremstilling af ammoniak, 

der kan anvendes i landbrugssektoren til produktion af grøn gødning (CO₂-fri) og af skibs- 

farten som grønt brændstof (CO₂-fri). 

 
Projektets navn er HØST og etableres med støtte fra markedsledere inden for landbrugs- 

sektoren og skibsfart. Med PtX-anlægget ved Måde er det hensigten i stor skala at producere 

grøn ammoniak på basis af 100 % vind- og solenergi. 

 
CIP forventer, at anlægget får kapacitet til at producere 1,1 mio. tons ammoniak årligt, hvilket  

vil gøre anlægget til et af Europas største. Anlægget baseres på 1 GW elektrolyse, der størrel- 

sesmæssigt svarer til produktionen fra flere af de store havvindmølleparker i Nordsøen. 

 
Den danske energiforsyning udgøres i stigende grad af vedvarende energikilder fra især sol   

og vind. Med disse energikilder er der ikke altid sammenfald mellem energiproduktion og 

energibehov hen over døgnet, hvilket er en stor udfordring for energisystemet i forhold til at 

sikre stabilitet. I den nuværende situation er der to måder til balancering af elnettet, enten   

ved at supplere med elektricitet fra kraftværkerne eller ved at ’skrue ned’ for produktionen af 

vedvarende energi. HØST PtX-anlægget kan medvirke til at udjævne variationerne i udbud  

og efterspørgsel, og kan således understøtte omstilling af energisektoren i en mere bæredyg-

tig retning. 

 

Projektet medfører et behov for at udvide Energinets eksisterende transformerstationer 

Endrup og Lykkegård, som ligger i henholdsvis Endrup og den sydlige del af Esbjerg. En 

udvidelse af Station Endrup og Lykkegård indgår derfor i det projekt, der skal miljøvurderes. 

 
Projektet omfatter flere punkter på bilag 1 og 2 i miljøvurderingsloven, hvilket betyder, at der 

skal udarbejdes miljøkonsekvensvurdering, der beskriver og vurderer projektets påvirkninger 

på miljøet. 
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2.2 Hvad går projektet ud på? 
Projektet omfatter fire geografisk adskilte enheder, som er forbundet via tracéer til henholdsvis 

jordkabler til strøm og rørledning til transport af ammoniak. 

 
1. Selve PtX-anlægget til fremstilling af ammoniak placeres i industriområdet i Måde, syd- 

øst for Esbjerg, hvor der også etableres en koblingsstation med transformere mv. 

 
2. På Esbjerg Havn placeres anlæg til udskibning af ammoniak, der via en rørledning er 

forbundet med anlægget i Måde. 

 
3. Tilslutning til det overordnede elnet sker ved at etablere nye jordkabler til Højspæn-

dingsstationer ved Endrup og Lykkegård, der ligger henholdsvis ca. 17 km og 1 km fra 

PtX-anlægget i Måde. 

 
4. Udvidelse af Energinets transformerstationer i Endrup og Lykkegård. 

 
 

 
Figur 1 Oversigtskort med beliggenhed af projektets enheder. Placeringen af Energinets transformerstationer er angivet 
med stjerner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PtX-anlæg 
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3. PtX-anlæg ved Måde 
 

3.1 Placering og planforhold 
PtX-anlægget ønskes etableret inden for et areal ved Måde sydøst for Esbjerg by. Esbjerg 

Kommune udarbejder lokalplan for arealet. 

 
Arealet, der udgør ca. 60 ha, er en del af erhvervsområdet i den østlige del af Esbjerg, som   

også fremgår af Esbjerg Kommunes offentliggjorte forslag til Kommuneplan 2022. Erhvervs- 

området ved Måde er overordnet udlagt til tungere erhvervstyper og større tekniske anlæg, 

foruden deponi og test-vindmøller. 

 
Arealet omfatter dels nogle nuværende slam-bassiner, der indgår i Din Forsynings spilde-

vandsbehandling i Esbjerg, og dels arealer der i dag anvendes jordbrugsmæssigt. 

 

3.2 Projektbeskrivelse 
På en del af projektområdet ved Måde vil der blive etableret en koblingsstation til transfor-

mering af strømmen fra Station Endrup og med forbindelse til station Lykkegård. Koblings- 

stationen vil omfatte højspændingsanlæg, transformere og lynfangsmaster mv. Der etableres 

desuden nødgeneratoranlæg, der kan sikre en sikker nedlukning af procesanlægget ved svigt i 

PtX-anlægget. 

 
Ved adgangen til projektområdet fra Mådevej etableres et ankomstområde og opføres forskel- 

lige servicebygninger, der understøtter driften af anlægget. 

 
 
 

Figur 2 Kort over projektområdet ved Måde i den sydøstlige del af Esbjerg. 
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HØST-projektets PtX-anlæg ved Måde vil fremstille ammoniak ud fra brint produceret ved 

elektrolyse, der udskilles fra luften i en luftseparationsenhed - markeret med [A] på diagram-

met neden for. Processen er vist i diagrammet nedenfor. Syntesen af ammoniak ud fra brint   

og kvælstof sker i et såkaldt Haber-Bosch anlæg [B], der er et ammoniakanlæg, hvor kvælstof 

og brint blandes, opvarmes og sættes under tryk. Efter processen afkøles ammoniak [C] og 

pumpes gennem rørledninger til lagertanke [D] med et samlet volumen på 90.000 m³. I til- 

knytning til ammoniakanlægget er der behov for en kontrolleret udluftning af overskydende 

procesgasser, som medfører behov for en skorsten på forventeligt op til 100 meter. 

 
Inden for projektområdet vil der blive etableret en række tekniske enheder, oplagstanke til 

hydrogen, oxygen og nitrogen, køleenheder og regnvandsbassiner. Dimensionerne er store og 

omfatter højder på forventeligt generelt 15 meter og 35 meter, samt enkelte enheder op til 50 

meter. 

 
Hele processen vil medføre en produktion af overskudsvarme, der afsættes til Din Forsyning og 

kan indgå i varmeforsyningen i Esbjerg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 Flowdiagram for PtX-anlæggets hovedelementer og processer. Den stiplede linje 

markerer hvilke dele, der forventes placeret i Måde. 

 

[A] 
[D] 
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4. Udskibning på 
Esbjerg Havn 

 
4.1 Projektbeskrivelse 
På Esbjerg Havn etableres udskibningsfaciliteter for overførsel af ammoniak til skibe fra 

kajplads på havnen. Placeringen sker efter nærmere aftale med Esbjerg Havn. 

 
Ved udskibning af ammoniak, foregår over- 

førelsen til skibet via en hydraulisk lastearm. 

Lastearmen er udstyret med en returledning 

til de fortrængte gasser, der føres retur under 

lasteoperationen. Forbindelsen mellem skibet 

og anlægget overvåges fra terminalen og er 

sikret med sikkerhedsventiler, som lukker for 

lastningen og automatisk frakobler i tilfælde af 

fejl. 

 
Fra projektområdet i Måde etableres to paral-

lelle ammoniakrørledninger til Esbjerg Havn. 

Rørføringen udføres i eget tracé inden for et 

afgrænset område på omkring 500 meter i 

bredden, dog 800 meter det bredeste sted. 

Der tinglyses en servitut med en respektzone 

på hver side af røret, hvor der ikke må graves, 

bebygges eller beplantes uden tilladelse fra  
ledningsejer. 
 
 

Figur 4 Projektområde på Esbjerg Havn og korridor til rørledning mellem havnen og pro- 

jektområdet i Måde. 
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5. Kabelanlæg til station 
Endrup og Lykkegård 

 
5.1 Undersøgelseskorridor 
PtX-anlægget skal strømforsynes ved tilslutning til Højspændingsstationer Endrup og Lykke- 

gård. Der føres som del af projekt HØST to parallelle 400 kV-jordkabler til station Endrup og to 

parallelle 150 kV-kabler til station Lykkegård. 

 
Kablerne vil blive lagt som jordkabler og vil blive gravet ned. På visse steder, fx. krydsning af 

veje og vandløb, vil kablerne blive lagt ved styret underboring for at undgå opgravninger, hvor- 

ved miljø og omgivelser belastes mindst muligt. 

 
Undersøgelseskorridoren for kabelanlægget planlægges som udgangspunkt som et 300 m bredt 

areal, hvor der i videst muligt omfang er taget hensyn til miljø-, natur- og kulturbeskyttelsesin-

teresser. Inden for korridoren kan der desuden planlægges for etablering af to yderligere paral-

lelle 400 kV-jordkabler for et andet PtX-anlæg ved Esbjerg, hvilket kan medføre en bredere 

undersøgelseskorridor visse steder. Området til projekt HØST indsnævres senere til forventeligt 

et 50 m bred korridor, når det præcise kabeltracé er fastlagt i samråd med lodsejerne. Formålet 

med at undersøge et bredere areal end der reelt er behov for, er at bevare en vis grad af fleksibi-

litet i forhold til at placere kabeltracéet mest favorabelt af hensyn til de miljø-, natur og kultur- 

mæssige beskyttelsesinteresser samt ejerforhold. 

 
Arbejdsarealet vil under anlægsfasen forventeligt være ca. 30 m bredt. Når kabelanlægget er 

færdigt, vil det være omfattet af et servitutbælte på forventeligt 15 m med begrænsninger i 

anvendelsen. Servitutbæltet kan øges under særlige forhold, f.eks. ved dybe underboringer. Arealet 

inden for servitutbæltet vil kunne anvendes til almindelig landbrugsdrift, men der vil ikke kunne 

bebygges, graves eller etableres beplantning med dybe rødder. 
 

Figur 5 Undersøgelseskorridor for el-kabler mellem projektområdet i Måde og højspændings-

station Endrup. Indsat er udsnit med undersøgelseskorridor mellem Måde og Lykkegård. 
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5.2 Anlægsarbejder 
Under anlægsarbejdet vil man opleve at 

gravearbejdet og kabellægningen bevæger sig 

frem gennem projektområdet, og i en kortere 

periode påvirker ejendomme langs ruten. 

 
Bor man i nærheden af et område, hvor 

anlægsarbejde finder sted, vil man periode- 

vist opleve mere trafik på vejene omkring 

arbejdsarealerne. Der kan også forekomme 

støj fra anlægsmaskiner. Mange steder skal 

der desuden etableres midlertidige oplags- 

og arbejdspladsarealer, hvor de tunge ka- 

beltromler stiller særlige krav til indretning 

af oplagspladser og køreveje. 

 
I undersøgelseskorridoren er der områder 

med beskyttet natur, vandløb, skove m.v. Så 

vidt muligt vil kablet blive ført uden om så- 

danne arealer. Hvis dette ikke er muligt, vil 

der blive stillet vilkår om, hvor og hvornår 

man på særlige vilkår kan grave kablet ned, 

og hvor man er nødt til at benytte underbo- 

ring af hensyn til beskyttelsesinteresserne. 

 
Den præcise linjeføring fastlægges i samråd 

med de berørte lodsejere, hvor der tages hen- 

syn til beboelser, byggeplaner, dræn mv. 
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6. Udvidelse af station 
Endrup og Lykkegård 

 
 

PtX anlægget skal tilsluttes det overordnede elnet ved at etablere nye jordkabler til eksiste-

rende højspændingsstationer ved Endrup og Lykkegård. I station Lykkegård vil det kræve 

etablering af to nye ekstra felter, hvilket forventes at kunne ske inden for det eksisterende 

stationsareal. 

 

Tilslutningen af PtX anlæggene i station Endrup vil kræve en udvidelse af Energinets eksiste-

rende højspændingsstation. Udvidelsen af station Endrup forventes at omfatte etablering af i 

alt 8 nye 400 kV felter - 2 til Copenhagen Infrastructure Partners PtX-anlæg, 2 felter til et 

andet PtX-anlæg og 4 til forstærkning af elnettet.  

 

Den endelige udformning af udbygningen af transformerstationerne vil blive afklaret i løbet af 

miljøvurderingsprocessen, og de potentielle miljøpåvirkninger af projektet vil blive undersøgt 

og beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.  
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7. Projektets 
miljøpåvirkninger 

 
De potentielle miljøpåvirkninger af projektet vil blive undersøgt og beskrevet i miljøkonse-

kvensvurderingen. Vurderingerne vil omfatte hele projektet, herunder PtX-anlægget i Måde, 

havnefaciliteter, samt rørledning og kabelføringer. Vurderingerne vil omfatte både kortsigtede 

og langsigtede påvirkninger, herunder både anlægs- og driftsfasen. Desuden vil kumulative 

virkninger fra andre relevante projekter indgå i vurderingerne, herunder det tilgrænsende 

projekt med 400 kV-kabelsystem til Endrup og afledte påvirkninger ved evt. udbygning af Din 

Forsynings anlæg eller ændringer i deres spildevandstilladelser. 

 
Miljøvurderingen vil omfatte en række forskellige miljøemner, som vurderes at være relevante 

for denne type anlæg, herunder eventuelle relevante ideer til emner, der måtte indkomme i den 

idéhøring, som dette informationsmateriale er en del af. 

 
Projektet er en del af en større omstilling til en mere bæredygtig energisektor i Danmark, hvor 

klimavenlig fremstilling af råstoffer forventes at blive det næste store skift i den grønne 

omstilling. PtX-anlægget bliver et af de største i Europa med et forventet strømforbrug på op 

til 1 GW, der størrelsesmæssigt svarer til produktionen af el fra én eller flere af de store 

havvindmølleparker i Nordsøen. PtX-anlægget har en stor produktionskapacitet og et 

tilsvarende stort forbrug af vand og energi, og hensigten er at gøre dette forbrug så 

bæredygtigt, som muligt og i mindst muligt omfang påvirke borgerne i Esbjerg. Det er en 

forudsætning, at der anvendes strøm fra vedvarende energikilder, og at anlægget kun vil 

producere når der er overskydende grøn energi i elnettet. Det betyder, at der i driftsfasen ikke 

er nogen CO2- udledning, og at anlægget desuden vil bidrage positivt til udjævning af 

kapaciteten i elnettet. Anlægget producerer endvidere store mængder overskudsvarme, 

hvilket forventes at kunne indgå som bidrag til den fremtidige fjernvarmeforsyning af Esbjerg 

by. De store mængder vand, der skal bruges i produktionen, vil blive leveret fra et nedlagt 

kildefelt, der ikke kan producere vand af drikkevandskvalitet. Oppumpet grundvand kan 

eventuelt suppleres med renset spildevand og/eller regnvand. Der vil således udelukkende 

bruges vand, der ikke er af drikkevandskvalitet. 

 

7.1 Støj, lugt og luft 
PtX-anlægget rummer forskellige komponenter, der kan medføre støj i omgivelserne, bl.a. fra 

kompressorer og ammoniaksyntesen. Fra projektområdet i Måde er der stor afstand til nær- 

meste boligområder, og det skal sikres, at anlægget kan overholde gældende grænseværdier. 

 
Der vil derfor blive kortlagt og beregnet, hvilken støjudbredelse, der vil kunne forekomme fra 

anlægget. 

 
Der vil være emissioner fra bl.a. luftseparationsenheden og generatorer, som skal overholde 

gældende grænseværdier i omgivelserne. Det vil blive beregnet og vurderet, om der kan være 

uhensigtsmæssige påvirkninger fra emissionerne i den omgivende natur. 

 
Der vil ikke være kontinuerlige lugtgener fra anlægget, men der kan eventuelt forventes 

lugtpåvirkninger ved mindre serviceringsopgaver af kortere varighed. Lugtgenerne vil blive 

undersøgt og vurdere nærmere i miljøvurderingen. 
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7.2 Risikoforhold 
PtX-anlægget vil i Måde have et oplag af ammoniak og hydrogen i større mængder end de i 

risikobekendtgørelsens bilag 1 angivne tærskelmængder. Virksomheden er som følge heraf 

en såkaldt kolonne 3-risikovirksomhed, hvilket kræver en risikogodkendelse og udstedelse af 

sikkerhedsdokument for virksomheden. 

 
Fra projektområdet i Måde er der stor afstand til by- og boligområder og vigtige samfunds- 

funktioner som fx beredskab og sygehus. Der skal udarbejdes en risikoscreening, hvor der 

redegøres for anlæggets stedbundne og samfundsmæssige risici for uheld. Der skal opnås 

risikoaccept fra risikomyndighederne før anlægget kan realiseres. 

 
Det er Miljøstyrelsen, der koordinerer godkendelsesprocessen med risikomyndighederne. 

Risikodokumentation fra risikosagsbehandlingen vil indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

 

7.3 Natur 
Projektområdet i Måde ligger i kort afstand fra Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet”, der 

ligeledes omfatter dele af strandengene ved Måde. Som led i miljøkonsekvensrapporten vil 

blive foretaget feltundersøgelser og en væsentlighedsvurdering for at afdække eventuelle 

påvirkninger på arter, der er omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, 

samt andre arter i omgivelserne omkring projektområdet. 

 
Projektområdet indebærer ingen fysisk indgriben i Natura 2000-området, men det vil blive 

undersøgt om støj-, og luftemissioner, samt vandafledning vil medføre påvirkninger. 

 
Ved gravearbejderne til rørledning og kabelanlæg vil der som udgangspunkt ikke blive gravet   

i beskyttet natur og gennem vandløb, idet der her forudsættes anvendelse af styret under- 

boringer. Ved underboringer er der en risiko for såkaldte blowouts hvor der opstår en hul i 

forbindelse med underboring og derfra kan der komme spild af boremudder. Det skal derfor 

undersøges om der vil være risiko for uhensigtsmæssige påvirkninger på natur og arter. 

 

7.4 Landskab og omgivelser 
Synligheden og påvirkningen på det omgivende landskab af PtX-anlægget i Måde og stations-

udvidelserne i Endrup og Lykkegård vil blive undersøgt i miljøkonsekvensrapporten, bl.a. på 

baggrund af visualiseringer af projektet. 

 
Særligt PtX-anlægget i Måde vil med den planlagte højde og omfang være et nyt synligt 

element i landskabet på kanten af den eksisterende by, mens stationsudvidelsen i Endrup har 

et mindre omfang og vil blive opført i tilknytning til den eksisterende højspændingsstation, 

hvorved der forventes en mindre landskabelig påvirkning. 

 
Flere steder berører eller grænser projektområdet op til landskabsudpegninger, herunder 

større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber. 
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7.5 Andre miljøemner 
Udover ovennævnte emner, vil andre miljømæssige påvirkninger af projektet indgå i 

miljø-vurderingen, hvilket bl.a. kan handle om bygge- og anlægsfasen inden for 

projekt- området, magnetisme fra elkabler, samt håndtering af spildevand og 

overfladevand. 

 
Miljøkonsekvensrapporten vil endvidere medtage vurdering af kumulative virkninger 

fra andre relevante projekter, herunder det tilgrænsende projekt med 400 kV-

kabelsystem til Endrup og afledte påvirkninger ved evt. udbygning af Din Forsynings 

anlæg eller ændringer i deres spildevandstilladelser.
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8. Den videre proces 
 
Når denne indledende høring er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen de indkomne forslag i 

en udtalelse, der fastlægger, hvad der skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdel-

sen af miljøkonsekvensrapporten. Samtidig pågår behandling af anlæggets miljøgodkendelse. 

 
Resultatet af miljøkonsekvensvurderingerne og udkast til miljøgodkendelse forventes frem- 

lagt i offentlig høring på minimum 8 uger i 2023. 

 
Miljøkonsekvensrapporten danner grundlaget for Miljøstyrelsens vurdering af om projektet 

kan tillades. Her vil eventuelle påvirkninger for mennesker, natur og miljø i området blive 

vurderet, herunder om der er behov for foranstaltninger til at forebygge eller begrænse for- 

ventede væsentlige skadelige indvirkninger. 

 
Udstedelse af en § 25 tilladelse med vilkår til bygherrerne efter miljøvurderingsloven (VVM-

tilladelse) til landanlægget forventes medio 2023. 

 
Esbjerg Kommune har ansvaret for udarbejdelse af den nødvendige lokalplanlægning for 

anlægget i Måde samt kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelsen af transformerstation 

Endrup. Den kommunale planlægning vil ligeledes indebære offentlig høring med nærmere 

bestemmelser for anlæggenes indretning og dimensioner mv. 

 
Anlægsperioden for det samlede projekt vurderes at vare knapt 4 år. 
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9. Sådan får du indflydelse 
 
Hvordan giver du din mening til kende? 
Vi vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte myn-

digheder om hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med den miljøkon-

sekvensrapport som bygherre skal udarbejde. Herunder om der er miljøforhold, der ikke er 

nævnt i de forudgående afsnit som er relevante at inddrage. Vi skal have dine idéer og forslag 

skriftligt per brev eller e-mail senest 3. juni 2022. 

 
Dit bidrag skal sendes til: 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 
eller som e-mail til: 

mst@mst.dk 

 
Anfør venligst emnet: 

Miljøvurdering af Projekt HØST – PtX Esbjerg, j.nr. 2020-62654 

 
Flere oplysninger kan fås hos Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: mst@mst.dk. 
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Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøkonsekvensrapport for Projekt HØST – PtX Esbjerg og udvidelse af station Endrup og Lykkegård 

 
Ideer og forslag 

Kan frem til den 3. juni 2022 sendes til: 

 
Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 
eller som e-mail til: 

mst@mst.dk 

 
Anfør venligst emnet: 

Miljøkonsekvensrapport for Projekt HØST – PtX Esbjerg, j.nr. 2020 - 62654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5 
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www.mst.dk 


