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Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 
lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 
Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Energinet - Teknik og Anlæg A/S (herefter ”Energinet”) og Evida Nord A/S (herefter ”Evida”) ansøger om 
screeningsafgørelse ift. miljøvurdering for projektet ”Kildedal - 0mlægning af gastransmissionsledning og ny M/R 
station”. 

Ballerup kommune arbejder på en lokalplan for området ved Kildedal station. Lokalplanen betyder bl.a. at matrikel 

3 F / område 7.E3 overføres til byzone med et fastlagt formål til erhverv af typen administrationsvirksomheder, 

handels- og servicevirksomhed og institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet. Arealet gennemskæres delvist af 

gastransmissionsledningen Torslunde-Lynge og er beliggende op til M/R og L/V-Måløv.  

De planlagte arealer ligger placeret således, at den eksisterende gastransmissionsledningsanlæg (Energinet) og 

fordelingsledning (Evida) skal flyttes. Ligeledes skal M/R og L/V Måløv (Energinet) og ventilarrangement (Evida) 

flyttes til ny placering, og vil fremover hedde M/R og L/V Kildedal. 

Det samlede projekt indeholder: 

• Etablering af ny gastransmissionsledning (Energinet) 

• Etablering af ny måle- og regulatorstation M/R Kildedal (Energinet) 

• Etablering af ny forbindelsesledning og ventilarrangement for tilslutning af Evida’s eksisterende 

fordelingsledning (Evida) 

• Demontering af den eksisterende gastransmissionsledning og M/R-station Måløv (Energinet) 

• Fjernelse af eksisterende fordelingsledning og ventilarrangement ved eksisterende M/R-station Måløv (Evida). 

Projektets hoveddele er illustreret på herunder: 
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Basisoplysninger Tekst  

 

Der henvises endvidere til den vedlagte Bilag 2 - Projektbeskrivelse for yderligere projektoplysninger. 

 
Ansøgningsmaterialet omfatter: 
 
Bilag 1 - Nærværende ansøgningsskema. 

Bilag 2 - Projektbeskrivelse inkl. bilag 

Bilag 3 - Oversigtskort 1:7.500 

Bilag 4 – Lodsejerliste 

Bilag 5 - Vurdering af bilag IV-arter og andre arter i forhold til planlagt anlægsarbejde 

  
Energinet - Teknik og Anlæg A/S (”Energinet”) 
CVR nr. 37930393 
Tonne Kjærsvej 65,  
7000 Fredericia 
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Basisoplysninger Tekst  

Tlf: 70 10 22 44 
e-mail: info@energinet.dk 
 
Evida Nord A/S (“Evida”) 
CVR nr. 37270024 
Vognmagervej 14 
8800 Viborg 
Tlf: 77 89 90 00 
E-mail: evida@evida.dk 
 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson 

Marina Berndt 
Tonne Kjærsvej 65, 
7000 Fredericia 
Tlf.: 51 26 90 12 
e-mail: mbt@energinet.dk 
 

Projektets adresse, matr.nr. og 
ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering 
angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Gasrørledning: Gastransmissionsledning (Energinet) og fordelingsledningen (Evida) 
Se shape-filer for placering af gasrørledninger, herudover Excel-ark med berørte matrikler og lodsejerliste i Bilag 4. 
 
M/R og L/V station Kildedal (Energinet) og ventilarrangement (Evida):  
Matr.nr. 1a, Sørup By, Måløv. Ballerup Kommune. 
 
 
 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner  

Ballerup Kommune 
Egedal Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – målestok angives.  
For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort. 

Projektområdet er overordnet vist på nedenstående kortudsnit.  
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Basisoplysninger Tekst  

  

Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Oversigtskort er i skala 1:7.500. Der er også vedlagt shape-filer af projektområdet. 
 
 
 
 
 
 
  

Forholdet til VVM-reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 

 X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Ikke relevant 

Er projektet opført på bilag 2 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

X  Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3b og 10i i lov om miljøvurdering hhv.:  

• Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af 
bilag 1),  

• Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2- strømme med henblik på 
geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1). 

 

Projektets karakteristika Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af 
de arealer, som projektet 
omfatter, angives navn og adresse 
på ejere, matr.nr. og ejerlav 

M/R og L/V station Kildedal (Energinet) og ventilarrangement (Evida):  

Anlægget inddrager et areal, som Energinet/Evida skal erhverve af lodsejer på matr.nr. 1a, Sørup By, Måløv. 
Tilladelse til anlæg af stationen vil blive forsøgt opnået ved frivillige aftale. Lykkes dette ikke, eksproprieres arealet.  

Gasrørledning: Transmissionsledning (Energinet) og fordelingsledningen (Evida) 

Bygherren ejer selve gasrørledningen. Ejere af de matrikulerede ejendomme, hvorpå gasrørledningen 

bliver etableret, vil opleve en begrænset råderet inden for gasrørledningens servitutareal. 
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Projektets karakteristika Tekst  

Tilladelse til anlæg af gasrørledningen vil blive forsøgt opnået ved frivillige aftaler. Lykkes dette ikke, vil arealerne 
blive eksproprieret.  

Se Bilag 4- Lodsejerliste 

Der vil inden anlægsarbejdet igangsættes blive taget kontakt til ejere af de arealer og ejendomme samt 
vejmyndigheden, hvor det nye gasrørledningen skal placeres med henblik på at indgå aftaler om gasrørledningens 
placering. 

På samme vis laves der aftaler og søges relevante tilladelser for midlertidige arbejdsarealer og oplagspladser. 

De midlertidige arbejdsarealer leveres tilbage til lodsejerne efter afslutning af anlægsarbejdet. Arealerne 
tilbageføres så vidt muligt til den stand, som de blev overtaget.  

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering.  
 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2. 
 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2. 
 
Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2. 

Gasrørledning 
Gasrørledning udgør en strækning på ca. 2 km.  
Gasrørledning ligger i jorden og der vil ikke være synlige anlæg over terræn.  
Gasrørlednings forløb i landskabet markeres med gule/orange markeringspæle i jorden. Pælene placeres i 
markskel, ved vandløb, større retningsændringer samt ved bane-- og vejkrydsninger.  
 
M/R og L/V station Kildedal og ventilarrangement på fordelingsledningen 
Stationen vil være indhegnet og lukket for offentlig adgang med en låge. Omkring hegnet etableres beplantning til 
at skærme for indkig til stationerne. Beplantningen bliver sammensat af buske og mindre træer, som over et par år 
vokser til omkring 4 - 5 m i højden eller, som kan vedligeholdes til omtrent denne højde. 
 

Station Bebygget areal (m2) Befæstet areal (m2) 

M/R og L/V station Kildedal (Energinet) 80 1.000 

Ventilarrangement (Evida) - - *) 

*) Der udlægges grus eller ærtesten omkring ventilarrangement på grundarealet for ventilarrangement. 

 

Fjernelse af M/R-Måløv og udgåede transmissions- og fordelingsledning: 

M/R Måløv skal efter idriftsættelse af M/R Kildedal, nedlægges. 

Stationsbygning, indvendige og udvendige, samt underjordiske rør skal fjernes. Arealet retableres efter nærmere 
aftale med Ballerup kommune, som køber arealet til markedspris. 
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Projektets karakteristika Tekst  

 
Efter nærmere aftale med Ballerup Kommune fjernes hegn, porte og belægninger, medmindre Ballerup kommune 
vil overtage dette. 

Når de nye ledningsanlæg er taget i drift, skal de eksisterende ledningsanlæg i fjernes. Den tinglyste servitut 

aflyses, når gasrørledningen er fjernet, og arealet kan frit benyttes. 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning. 
 

A. Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet 
og i givet fald hvor meget 
i m. 

 
B. Projektets samlede 

grundareal angivet i ha. 

eller m2.  

 
C. Projektets bebyggede 

areal i m2. Projektets nye 
befæstede areal i m2.  
 

D. Projektets samlede 
bygnings-masse.  
 

E. Projektets maksimale 

bygningshøjde i m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M/R station Kildedal og L/V station 
 

Station A B C D E 

M/R station Kildedal nej 3.500 m2 80 280 3,5 

Ventilarrangement (Evida) nej 50 (ingen 
bygning) 

- - 

 

Gastransmissionsledningen og fordelingsledningen (herefter ”gasrørledning”) 

Ved anlæg af gasrørledningen vil der blive behov for at tørholde rørgravene. Udover nedbør vil der i varierende 

omfang skulle tørholdes for indsivende grundvand. Den generelle udgravningsdybde er ca. 2 m. For en given 

strækning forventes udgravning og tilhørende tørholdelse at kunne vare fra få dage og op til 2-3 uger. 

Vand fra tørholdelse af gasrørledningsgrave og byggegruber vil blive bortledt lokalt til terræn på landbrugsarealer 

efter aftale med lodsejer. Det sikres, at vandet bortledes, eventuelt ved hjælp af slange, til et punkt i terrænet, 

hvor der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende søer eller vandløb. Der er således tale om, at 

det helt terrænnære grundvand ”lånes” for derefter at blive nedsivet lokalt til samme magasin. Det vurderes 

derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning på hverken grundvandsressourcen overordnet, på eksisterende 

vandindvindingsboringer eller på vådområder i omgivelserne. Det vurderes desuden, at påvirkningerne ikke vil 

hindre målopfyldelsen for grundvandsforekomster langs med gasledningen. 

Under anlægsarbejdet vil der blive etableret midlertidige køreveje på udlagte køreplader efter behov. Kørevejene 
etableres fra offentlig vej til ledningstracéet til brug for transport af materialer, maskiner mv.  

Gasrørledning udgør en strækning på ca. 2 km. 

Det fysiske arealbehov til selve ledningssystemet udgøres af en ledningsgrav med en bredde på op til 3 m. 
Rørgraven udgraves til omkring 1,5 m, så gasrørledningen opnår en jorddækning på ca. 1 m jord.  



 

8 
 

Projektets karakteristika Tekst  

 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet. 

I anlægsfasen vil der blive behov for et arbejdsareal med en bredde på ca. 30 m til gravearbejde, kørespor og 

opbevaring af muld- og råjord. 

Derudover vil der blive behov for et antal midlertidige depotpladser på op til ca. 21.039 m², som placeres efter 
aftale med lodsejerne på steder med direkte adgang fra offentlig vej.  

Ved styret underboring, ved en vejkrydsning vil der være behov for et arbejdsareal på ca. 8.922 m2 og ved en § 3 
områder, vil der være behov for et arbejdsareal på ca. 4.432 m2 samt et ubefæstet område i underboringslængde 
til svejsning af foringsrør på ca. 6.313 m2 



 

9 
  



 

10 
 

Projektets karakteristika Tekst  

Når anlægsarbejdet er færdigt, vil fordelingsledningen generelt være omfattet af et servitutbelagt bælte på 10 

meter (2 x 5 m), som ikke må bebygges eller tilplantes med træer med dybdegående rødder. Arealet vil dog kunne 

benyttes til almindelig landbrugsdrift. 

 

Når de nye ledningsanlæg er taget i drift, skal de eksisterende ledningsanlæg i fjernes. M/R-Måløv skal, efter 

idriftsættelse af M/R Kildedal, nedlægges.  Se yderligere beskrivelse i Bilag 2 - Projektbeskrivelse. 

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden. 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde. 
 
Vandmængde i anlægsperioden. 
 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden. 
 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden. 
 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden. 
 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden. 
 
Anlægsperioden angivet som 
mm/år – mm/år. 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde. 

M/R og L/V station: 

M/R-stationen leveres som to præfabrikerede bygninger, der sættes sammen og monteres på støbte fundamenter 
på pladsen. Der anvendes en mindre mængde stabilgrus og beton til fundamenterne. 

Gasrørledning: 

Til produktion af gasrørledningen forventes der et forbrug af stål på 273 tons. Hertil kommer 2.030 m3 sand 
(gasrørledningen lægges på en ”pude” af sand i rørgraven) og ca. 60 m3 beton. 

Herudover skal der anvendes boremudder til underboringer samt brændstof til maskiner. 

Vandmængde i anlægsperioden. 

I anlægsfasen vil der være behov for vand til produktion af primært beton og mindre mængder af stabilgrus og 
tilsvarende til bygningernes fundament. 

Spildevand og regnvand: 

Der vil forekomme spildevand fra velfærdsfaciliteter/skurby. Dette opsamles og køres til rensningsanlæg med 
slamsuger. 

Trykprøvning af gasrørledningen ca. 250 m3 vand.   
Vandet aftages fra eksisterende boringer (markvandingsboringer, private vandforsyningsboringer eller 
vandværker). Vandet samles i buffertanke eller bassiner, hvorfra det indpumpes i ledningen. Tilladelse til 
indvinding indhentes fra den pågældende kommune. Efter brug udledes vandet til terræn, marine recipienter eller 
til renseanlæg. Trykprøvevandet vil efter brug kunne indeholde metalioner fra rørets inderside og svejsninger. 
Inden trykprøvevandet afledes, fjernes partikulære korrosionsprodukter, f.eks. ved filtrering og/eller 
sedimentation, således at det udledte vand er renset for partikulært materiale. Der forventes derfor vilkår i 
udledningstilladelser i forhold til filtrering, rensning eller opblanding samt evt. til faste udledningspunkter. 
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Projektets karakteristika Tekst  

Trykprøvevandet kan afledes til kloak eller udledes på terræn eller til marin recipient efter vilkår stillet i 
udledningstilladelse fra den pågældende kommunale myndighed.  
 

Regnvand/opstigende grundvand og tilstrømmende overfladevand fra ledningsgrave  

vil afledes lokalt til terræn efter aftale med lodsejer. Da gasrørledningen kun anlægges med en dybde på ca. 2 m 
og står åbne i kort tid (op til 10 dage), forventes vandmængderne at være begrænsede. 

Affald: 
Der vil forekomme affald svarende til en almindelig byggeplads, og vil blive håndteret på samme vis.  
Herudover vil der være stålrørsmaterialer, der afleveres til jernskrotmodtagere.  
 
Anlægsperiode: 
Anlægsperioden er januar/2023 – april/2024. Nedenstående tidsplan viser de enkelte faser af anlægsarbejderne: 
 

Periode Aktivitet 

Januar-februar 2023 Etablering af midlertidige arbejdsarealer, adgangsveje, rørlagerpladser og 
velfærdsfaciliteter. 

Marts-august 2023 Anlæg af gasrørsledninger. 

April-maj 2023 Opgravningsfri krydsninger gennemføres: 

• Måløv Byvej, jernbane og Kildedalsvej 

• §3-område nord for Måløv Byvej. 

Maj-juli 2023 M/R stationsområde Kildedal etableres med fundament til M/R bygning, L/V 
station, distributionsventilarrangement, vent stacs, belægning, hegn m.v.  

Ledning mellem M/R station og fordelingsledning etableres. 

Ventilarrangement på fordelingsledning etableres og tilkobles (i 
industriferien i juli). 

August 2023 M/R station Kildedal monteres på fundament og tilsluttes. 

Oktober 2023 M/R station Kildedal, gasledning og ventilarrangementer testes og 
trykprøves.  
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Projektets karakteristika Tekst  

Myndighedsgodkendelse af gasinstallationer (Arbejdstilsynet). 

November 2023 Tilkobling (tie-in) af ny gasledning på eksisterende gasledning. 

Idriftsættelse af nye gasledninger og M/R Kildedal.  

Eksisterende gasledning og M/R Måløv tømmes for gas. 

December 2023 – april 
2024 

 

Eksisterende gasledninger fjernes, eller fyldes op og tilproppes under veje, 
jernbane og i naturbeskyttelsesområde. 

M/R Måløv, ventilarrangementer og forbindelsesledning til fordelingsledning 
fjernes 

Midlertidige arbejdsarealer, adgangsveje, rørlagerpladser og 
velfærdsfaciliteter fjernes. 

Beplantning omkring M/R Kildedal stationsområde etableres. 

Områder reetableres med beplantning og lignende. 

 
 

5. Projektets kapacitet for så vidt 
angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen. 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen. 
Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen. 
Vandmængde i driftsfasen. 

I driftsfasen transporterer anlægget udelukkende gas, og der oplagres derfor ikke råstoffer i forbindelse med 
driften af anlægget. 
 
I M/R station sker måling af gasmængder og regulering af gastryk. Gassen føres til stationen med et højt tryk 
omkring 80 bar og bliver reguleret ned til et lavere tryk på ca. 20 bar inden det sendes til fordelingsledningen.  
 
I driftsfasen vil der ikke være behov for råstoffer udover materialer til regelmæssigt vedligehold.  
 
Stationen er bruger gas og el i driften: 

• Gas benyttes til opvarmning af gassen, der sendes til fordelingsledning. Når trykket i gas reduceres, køles 
den samtidig ned. For at temperaturen ikke skal blive for lav i fordelingsledningen, er det nødvendigt at 
forvarme gassen inden trykreduktion. Det sker med gasdrevne kedler, der forsynes fra 
gastransmissionsledningen. 

• El benyttes til belysning og drift af måle-, styre og signalsystemer. El leveres fra det lokale 
eldistributionsselskab. 

 



 

13 
 

Projektets karakteristika Tekst  

Når gassen skal ud i fordelingsledningen og videre til distributionssystemet, skal den tilsættes lugtstof/odorant. 
Dette sker i alle dele af gassystemet i Danmark og er lovkrav. I Danmark benyttes THT/Tetrahydrothiophene til 
odorisering. Odorant tilsættes af sikkerhedshensyn, så forbrugerne bliver opmærksomme på eventuelle lækager i 
deres installationer. 
 
Odoranten transporteres og opbevares i metaltønder. I M/R stationen er der et særskilt rum til odorantopbevaring 
og -dosering. Rummet er udstyret med alarm, der reagerer på evt. udslip. 
 
Der anvendes ingen andre mellemprodukter og færdigvarer i den daglig drift. 
 
I driftsfasen skal der ikke anvendes vand, udover hvad der lejlighedsvis anvendes til almindelig rengøring og 

vedligeholdelse. Vand til dette formål tages med i servicebiler, der er ikke installeret trykvand i M/R stationen 

6. Affaldstype og årlige mængder, 
som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand til renseanlæg: 
 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, sø, hav: 
 
Håndtering af regnvand: 

Gasrørledningen og M/R stationen opføres på et ubebygget areal i landzone, og der forventes ikke generet særligt 
affald eller spildevand i anlægs- og driftsfasen. 
 
Farligt affald: Intet 
 
Andet affald: Intet 
 
Der etableres ikke forbindelse til kloak og renseanlæg, idet anlægget ikke producerer spildevand. Gaskedlerne, der 
installeres til opvarmning af gassen før trykreduktion, er ikke-kondenserende, dvs. der produceres ikke 
kondensat/spildevand. 
 
Der vil ikke forekomme spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav.  
 
Tagvand føres til faskine, og kørearealer gives fald væk fra bygning med trug udenfor kørearealer, hvor vandet kan 
fjernes ved nedsivning. 
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Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

 
x I anlægsfasen vil der være behov for vand til produktion af primært beton og mindre mængder af stabilgrus 

og tilsvarende til bygningernes fundament. I driftsfasen vil der ikke være behov for vand, udover hvad der 
anvendes til almindelig rengøring og vedligeholdelse. 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

x 
 

Gasrørledningen etableres ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning som en transmissionsledning og skal 
laves i henhold til Bek. 1988 af 9. december 2020, ” Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for 
naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø”. 
 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår? 

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 
Ja 
 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

 
x Nej 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

  
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.  
Ikke relevant 
 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Nej. 
 

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

  
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 
Ikke relevant 

14. Er projektet omfattet af 
en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

x  • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”  
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra virksomheder”  

• Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”  
• Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” 

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 

x   Støj 
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Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

Der gennemføres en række aktiviteter i anlægsfasen, der hver især genererer støj. Støjen fra anlægsarbejdet 

vil variere afhængig af hvilke aktiviteter der udføres, maskiner der benyttes og de omkringliggende 

terrænforhold.  

De støjende aktiviteter langs ledningsgraven er knyttet til projektets forskellige faser. Ved forberedelse af 

arbejdsbæltet er de støjende aktiviteter kørsel med gravemaskiner og dozere, som flytter jorden rundt. Ved 

udlæg af rør er det lastvogne, som rørene transporteres på samt mobilkranen, der løfter rundt på rørene, 

der støjer. Ved samling af gasrørledningen svejses rørene sammen, svejsningerne slibes med vinkelsliber, 

rørene flyttes rundt med en løftekran, og om nødvendigt bukkes rørene med rørbukkemaskine. 

Ledningsgraven graves med rendegraver og gravemaskiner. Ved behov for grundvandssænkning bruges 

grundvandspumper. Røret lægges i ledningsgraven ved hjælp af løftekran og gravemaskine. Der fyldes jord i 

ledningsgraven ved hjælp af gravemaskine og tromlevibrator. Arbejdsarealet retableres med gravemaskine 

og dozer. Herudover er der støjende aktiviteter, som knytter sig til arbejdspladserne. Ved trykprøvning af 

rørledningen benyttes der kompressor. Når veje, vandløb med videre underbores, benyttes der en borerig, 

en boremaskine med generator, en mudderpumpe og en mobilkran.  

De væsentligste støjpåvirkninger vil være fra kørende materiel. Maskinerne har forskellige kildestyrker, der 

kan sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 db til 110 db. 

For den enkelte lodsejer forventes den mest koncentrerede anlægsperiode, hvor gasrørledningen graves og 

arealet reetableres, at vare 4-5 arbejdsdage og vil derfor være af relativ kort karakter. 

Anlægsarbejdet vil så vidt muligt foregå inden for normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 7-18 og lørdage 

kl. 07-14.  

Anlægsarbejde ud over normal arbejdstid aftales med kommunen. Det tilstræbes at støjende aktiviteter 

tilrettelægges indenfor alm. arbejdstid. 

Energinet vil følge de krav, som myndighederne stiller til støj og vibrationer blandt andet jævnfør 

kommunens forskrifter for bygge- og anlægsarbejde.  

Energinets tilsynsførende vil informere de nærliggende beboelsesejendomme forud for igangsætning af 

anlægsarbejdet, både om arbejdets varighed og tidspunkt for udførelse. 
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Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

Vibrationer 

Der vil ikke forekomme vibrationer fra anlægsarbejdet, idet der IKKE skal ikke rammes spuns, piloteres (til 

pælefundament) eller laves opgravningsfri krydsninger med ramning metoden. 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

x  Gasrørledning 

Gasrørledningen støjer ikke i drift. 

M/R Station 

MR-stationen er en bygning, hvori der sker en regulering af gastryk. Gassen føres til stationen med et højt 

tryk omkring 80 bar og bliver reguleret ned til et lavere tryk på ca. 20 bar. Der er begrænset støj fra selve 

M/R-stationen, men ved bygningens indgang og supplerende flugtvej i siden af bygningen kan der 

registreres en beskeden støjudsendelse. 

17. Er projektet omfattet af 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 
x Nej 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

x  Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser og partikler fra maskiner til arbejdets 

udførelse. Maskinerne vil overholde gældende myndighedskrav.  

Emissionen forventes at blive i et begrænset omfang og varighed. Derudover er der gode spredningsforhold 
i og omkring arbejdsområderne og der forventes ingen væsentligt påvirkninger herfra. 

 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

x  Der er ingen emissioner fra anlægget i drift. 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 

 x Anlægsfasen 

I anlægsperioden kan der forekomme støvdannelse på og omkring arbejdspladser/oplagspladser, hvor 
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Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

 
I anlægsperioden? 
 
I driftsfasen? 

jordpartikler hvirvles op, når maskiner kører til og fra. Derudover kan der forekomme støvpåvirkning fra 

jordhåndteringen langs gasrørledningen 

Der forventes dog ikke væsentlige støvgener fra anlægsarbejder på land. Der kan i tørre perioder eller ved 

behov sprinkles med vand for at dæmpe støvdannelsen i tørre perioder. Anvendelse af køreplader vil også 
reducere risikoen for støvgener. 

Driftsfasen 

I driftsfasen er der ingen støvgener fra anlægget. 

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen?  

 x Nej. Der er ingen lugtende aktiviteter. 
 
 

22. Vil anlægget som følge 
af projektet have behov for 
belysning, som i aften- og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og 
omgivelserne? 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x Anlægsfasen 
Der vil i dagens mørke timer være behov for lys i forbindelse med anlægsarbejdet. Der anvendes lys 
monteret på de maskiner, der anvendes til arbejdet, og der opstilles midlertidige lysmaster. Der lægges 
vægt på, at belysning vil blive opsat, så det fokuseres på de ting, der skal oplyses og ikke spreder lys unødigt 
til omgivelserne, som kan blænde naboer. Når der ikke arbejdes på arbejdspladser, kan der være behov for 
lys af sikkerhedsmæssige årsager, men det vil blive opstillet, så det ikke lyser direkte på nærliggende boliger. 
Det forventes, at arbejdet foretages på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00, men arbejde i weekender 
og om aftenen kan forekomme.  

Driftsfasen 
Der installeres belysning på stationsarealet i Kildedal som kun bruges ved serviceeftersyn og vedligehold, i 
de få timer indenfor normal arbejdstid, hvor der endnu ikke er lyst, hvilket vil være sæsonafhængigt.  
Der vil ikke være belysning omkring gasrørledningen.  
 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større 

 
x Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen direktivet, da mængden af ”oplagret” naturgas i rørene 

er under grænseværdierne. 
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Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

uheld med farlige stoffer 
nr. 372 af 25. april 2016? 

 

 

Projektets placering  Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet 
rummes inden for 
lokalplanens generelle 
formål? 

(x)  Energinet/Evida er ved at afklare med Ballerup Kommune, om der skal udarbejdes lokalplan eller 
landzonetilladelse for M/R og L/V station og ventilarrangement ved fordelingsledningen. 
 
  

25. Forudsætter 
projektet dispensation 
fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

x  Projektområdet ligger indenfor Åbeskyttelseslinjer og Skovbyggelinjer. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

Gasrørledning efterlader ikke synlige spor i landskabet.   
Der skal etableres nye L/V og M/R station indenfor Åbeskyttelseslinjer og Skovbyggelinjer. 
 
Energinet vil søge relevante dispensationer på de lokaliteter hvor projektet berører bygge- og beskyttelseslinje 
og det vil foregå i tæt dialog med kommunen.  
 
Se vedlagte shape-fil med placering af kabelanlæg.  
 

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

 x M/R og L/V station Kildedal (Energinet) og ventilarrangement (Evida):  
Energinet/Evida inddrager et areal til M/R og L/V stationerne. Arealet uden for stationsarealet vil fortsat kunne 
dyrkes landbrugsmæssigt.  
 
Gasrørledningen:  
Der tinglyses et 2x5 meter bredt servitutbelagt bælte langs med anlægget på de ejendomme, som berøres. Det 
betyder generelt, at der indenfor servitutbæltet ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplantning med 
dybdegående rødder. På de arealer, som dyrkes landbrugsmæssigt, kan der fortsat pågå ordinær 
landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet, men andre påtænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun iværksættes 
efter aftale med ledningsejer. Energinet/Evida vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. 
Der udbetales en erstatning, som bliver beregnet ud fra standardiserede principper beskrevet i OLIE- OG 
NATURGASLEDNINGER I LANDBRUGSJORD, Retningslinjer for erstatninger (Sidste ny udgave). 
 
Arbejdsarealer: 
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive indgået aftale med lodsejere om placering af oplagspladser.  
I perioden for anlægsarbejdet vil der således være begrænsninger for anvendelse af disse arealer efter aftale 
med lodsejerne. Der vil med projektet ikke medføre begrænsninger til anvendelse af naboarealer uden for 
projektområdet i driftsfasen. 
 

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 x Projektet berører ingen udlagte råstofgraveområder. 
 
Projektet ligger indenfor jordforurening V2. 
I forbindelse med anlægsarbejdet vil Ballerup kommuner blive kontaktet med henblik på afklaring af 
håndteringen af jord, godkendelse m.v. Som udgangspunkt vil jorden blive håndteret på samme matrikel, som 
den bliver gravet op. Eventuel overskudsjord bortskaffes efter kommunernes retningslinjer 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
 

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 x Projektområdet berører ikke kystnærhedszonen  

29. Forudsætter 
projektet rydning af 
skov? 

  Energinet vil i detailplanlægningen af den endelige linjeføring for gasrørledningen, så vidt muligt undgå at falde 
træer. Men der vil være behov for fældning af nogle træer langs linjeføringen på en ca. 250 m strækning. 
Flagremusegnede træer fældes ikke. Det kan ske ved justering af arbejdsbæltet.  
Derved undgås påvirkningen af rastende og ynglende flagermus.  
 
Linjeføringen er placeret i dialog med og efter aftale med lodsejer. 

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder 
for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 x Der er ikke kendskab til igangværende fredningssager i projektområdet 

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

  
Gasrørledning 
Det planlagte og den eksisterende gasrørledningstracé ligger hovedsageligt igennem landbrugsjord med spredt 
forekomst af § 3 områder (eng og mose), se billede nedenfor. Området, som ledningen gennemskærer, har 
karakter af et klassisk landbrugslandskab med en blanding af åbne markområder og læhegn.  
 
Krydsningsmetoder er underboring, så virkninger på § 3 beskyttet mose undgås. 
Se kort i bilag  
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
Både den nye og den eksisterende gasrørledning krydser § 3 beskyttet vandløb (Værebro Å). 
Krydsningsmetoder er underboring, så virkninger på vandløb undgås. 
 
I forbindelse med anlæggets afvikling er der besluttet i samarbejde med myndighederne at gasrørledningen i § 

3 områder vil blive tømt for gas, rengjort og efterladt i jorden. Beslutningen er taget ud fra en vurdering af 

miljøpåvirkningen ved at efterlade røret i forhold til at grave rørledningen op. 

Inden anlægsarbejdet søges om dispensation fra § 3-beskyttelsen hos Ballerup og Egedal kommuner, – i det 
omfang der er behov. I forbindelse med dispensationsansøgningerne vil Energinet gå i dialog med kommunerne 
om anlægsmetoden i de registrerede områder for at sikre en minimal og kortvarig påvirkning. Da arbejderne er 
af midlertidig karakter, og da der vil blive gennemført tiltag for at minimere påvirkningen, vurderes en egentlig 
skade af naturværdier at kunne udelukkes. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

 
x Flagermus 

Ud fra en tidligere kommunal-besigtigelse fra 2019 af området, samt kendskab til den nationale udbredelse af 
arter og deres sommer- og vinterkvarter, ville potentielle flagermusarter i området være; brunflagermus, 
skimmelflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, vandflagermus, og langøret flagermus 
(Søgaard & Asferg, 2007) (Naturdata, 2021). Registreringerne er således ikke et udtryk for at flagermus raster i 
netop disse observationspunkter, men blot er til stede.  
 
Den 10. januar og 25. april 2022 blev der foretaget to besigtigelser af projektområdet for den nye 
gasrørledning, samt den der skal nedlægges. 
Ved besigtigelsen blev der observeret otte træer, inden for eller nær tracéet, som potentielt vil kunne rumme 
mulighed for rastende flagermus.  
De otte træer friholdes for skade ved at begrænse arbejdsarealet op til træerne, da der er plads nok til, at en 
adgangsvej kan etableres uden om træerne. 
 
Ingen af de potentielle flagermustræer i området vil derfor blive beskadligt eller fældet som følge af 
anlægsarbejdet, og det vurderes derfor at flagermusbestanden omkring Kalveholmgård og Kildedal, ikke vil 
kunne blive påvirket. Der ryddes heller ingen ledelinjer i området i forbindelse med anlægsarbejdet 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
 

Padder og krybddyr 
I den § 3 beskyttede sø vest for ledningstracéet er der i 2007 observeret spidssnuet frø. Ved besigtigelse af 
vandhullet i 2016 er der ikke observeret spidsnuet frø, men forekomst af nipigget hundestejer.  
Seneste observation af spidsnuet frø i området omkring ledningstraceet er fra et vådområde ca. 200 m øst for 
det eksisterende trace ud mod Knarupvej i 2019. Der er obsat foder platform i søen for ænder og da der højst 
sandsynligt er fisk i søen vurderes den ikke som værende optimalt ynglested for arten, men lavvandede dele af 
søen vil kunne udgøre ynglelokalitet for padder. Af andre arter er der observationer af grøn frø, som er mindre 
sårbar overfor forekomster af fisk, samt snog i området. Disse vurderes at forekomme i området. 
 
§ 3 områder underbores, således at der ikke sker en påvirkning på tilstanden i søen. Evt. blow-out ved 
underboringen kan dog medføre en lokal påvirkning, men risikoen herfor er minimal. Det tilstødende areal, som 
kan udgøre et rasteområde for padder og andre dyr, vil kun blive berørt minimalt i forbindelse med 
anlægsarbejdet. Da anlægsarbejdet ydermere i tillæg er kortvarigt og midlertidigt vurderes anlægsarbejdet ikke 
at have en påvirkning af områdets funktion som rasteområde. De arter der benytter sig af de omkringliggende 
områder vil hurtigt kunne komme tilbage og det vurderes derfor ikke at anlægsarbejdet vil kunne påvirke den 
økologiske funktionalitet for de fredede arter af padder og krybdyr. Området rummer ikke bilag IV-arter hvorfor 
anlægarbejdet ikke påvirker områdets funktion for disse. 
 
Forekomster af beskyttede arter er yderligere beskrevet i notatet ”Vurdering af bilag IV-arter og andre arter i 
forhold til planlagt anlægsarbejde” som er vedlagt ansøgningen (Bilag 5) 
 
Det er vurderet, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for nogen arter 
eller habitatnaturtyper. Samtidig medfører projektet ikke en forringelse eller reduktion i arealer med levesteder 
for arter eller fuglearter 
 

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede 
område. 

  
Projektet berører ikke fredede områder. Nærmeste fredning er arealfredningen Fuglesødalen ca. 600 m 
mod øst fra projektet 
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Projektområdet for både nye og eksisterende gasrørledning er delvist placeret indenfor Kulturarvsarealer og 
Fredede fortidsminder 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelses-
område (Natura 2000-
områder, habitat-
områder, fuglebeskyt-
telsesområder og 
Ramsarområder). 

  
Projektet berører ikke Natura 2000 områder. 
 
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder, habitat-områder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder) er område Natura 2000-plan for Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal Skov (nr. 139).  
 
Natura 2000-området har et areal på 1.987 ha, hvoraf 1.484 ha er statsejet. Natura 2000-området består af 
Habitatområde nr. H123 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F109 
 
Nærmeste afstand fra projektområdet til Natura 2000 området er ca. 3,7 km. 
 
Der vurderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 og habitat-områder.  
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
 

35. Vil projektet 
medføre påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller 
fysiske ændringer af 
vandområder eller 
grundvandsforekomster
? 

 x Der vil ikke være behov for grundvandssænkning i forbindelse med drift af anlægget. 
 
Der kan som nævnt blive behov for midlertidig tørholdelse af udgravninger af eksisterende gasrørledningen og 
i forbindelse med etablering af gasrørledningen på visse dele af strækningen. Vand fra tørholdelse af 
vil blive bortledt lokalt til terræn efter aftale med relevant lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand 

bortledes til nedsivning i et punkt i terrænet minimum 25 m fra recipienter, og hvor hældningen er væk fra 

recipienter, samt at der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandsforekomster. 

Såfremt der mod forventning ikke kan sikres bortledning af vand ved nedsivning lokalt på terræn, og der bliver 

behov for udledning til recipient, er der tale om en projektændring af det ansøgte projekt. 

I områderne, hvor der er risiko for dræneffekter langs kabelgraven, vil der for at afværge dette sættes 

lerskotter i kabelgraven, hvorved der ingen påvirkning vil være på det øvre grundvand. I områder, hvor jorden 

er naturligt sandet, vil det permeable sandlag i kabelgraven være af mindre betydning og lerskotter vil derfor 

ikke have nogen effekt. 

 
For uddybning se projektbeskrivelse vedlagt som bilag. Samlet set forventes mængderne at være små og der vil 
ikke være en væsentlig påvirkning på vandområder eller grundvandsforekomster. 
 

36. Er projektet placeret 
i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

x  Projektområdet er sammenfaldende med område for drikkevandsinteresser. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
Der er dog ingen negative påvirkninger fra det ansøgte på drikkevandsforekomster. 
 
Det nye gasrørledning og M/R station og L/V stationer vil ikke ændre/påvirke dannelsen af grundvand, og 
gasrørledningen indeholder ikke miljøfremmede stoffer, der kan spildes eller lækkes og påvirke 
grundvandskvaliteten.  
I driftsfasen vil anlægget kun blive brugt til transport af gas. I anlægsfasen vil projektaktiviteterne svare til 
almindelige trafik- og anlægsaktiviteter i byområder. 
 

 
 
 

37. Er projektet placeret 
i et område med 
registreret 
jordforurening? 

x  Projektet ligger delvis indenfor jordforurening V2 lokalitetsnr. 151-00001. Se rød flade på nedenstående 
kortudsnit. 
Da matriklen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, forudsættes projektets grave- og 
anlægsarbejde at medføre § 8-pligt efter Jordforureningsloven. Da risikoen for områdets grundvandsressource 
ikke vil ændres af projektet, vurderes der ikke at blive knyttet specielle vilkår til en § 8-tilladelse. 
 
Flytning af jord fra såvel områdeklassificeret område samt fra kortlagte arealer anmeldes til kommunerne. 
Midlertidigt oplag af jord og genindbygning af jord ved anlægsarbejderne aftales forinden med kommunerne. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
 
 

38. Er projektet placeret 
i et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

 x Projektet ligger ikke i område der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse 
 

39. Er projektet placeret 
i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, 
er udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

 x Gasrørledning: 
Gasrørledningen vil krydse områder, der er udpeget med risiko for oversvømmelse. Eventuel oversvømmelse vil 
ikke udgøre en risiko for gasrørledningen. Energinet er i dialog med relevante lednings- og anlægsejere for en 
hensigtsmæssig placering af det nye kabelanlæg i forhold til aktuelle planer om klimatilpasningsprojekter. 
 
Energinet har ikke kendskab til, at projektet vil forhindre eller fordyre eksisterende eller umiddelbart 
forestående klimatilpasningsplaner. 
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40. Er der andre 
lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, 
der sammen med det 
ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af 
miljøet 

 x Der er ikke kendskab til andre planer eller projekter i området, der kan have kumulative effekter. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

 
x Nej 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev 
indsendt og de 
påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse 
eller kompensere for 
væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

  
Miljøpåvirkninger vil primært forekomme i anlægsfasen, hvor anlægsarbejdet, afhængig af anlægsmetoden, 
kan give påvirkninger i større eller mindre grad. Påvirkningerne fra anlægsarbejdet anses dog under alle 
omstændigheder for minimale, da anlægsfasen har en begrænset udstrækning og kun betyder en midlertidig 
påvirkning 
 
Det udpegede projektområde er valgt som den bedst mulige løsning ud fra en afvejning om dels at forsøge at 
undgå, forebygge og begrænse væsentlige skadelige virkninger på mennesker og miljø mest muligt og dels 
opnå den økonomiske mest fordelagtige kabelføring.  
 
Derudover tages der generelt følgende hensyn: 

o Det planlagte stationsanlæg medfører en lokal negativ påvirkning af landskabet, som ændrer 
karakter fra åbent land til teknisk anlæg. Den visuelle påvirkning begrænses af, at der etableres 
et bredt beplantningsbælte omkring anlægget.  

o Projektet planlægges og etableres, så anlægsarbejdet medfører så begrænsede, kortvarige 
negative miljøpåvirkninger som muligt i forhold til omkringboende, trafikale forhold mv. 

o Forsøger at undgå fredede områder, beskyttede naturområder, fredskovsarealer, fredede 
egekrat og bygge- og beskyttelseslinjer, hvor det er muligt. 

o I tilfælde af støvdannelse i forbindelse med anlægsarbejdet i tørre vejrmæssige perioder, kan 
der efter en konkret vurdering være behov for at sprinkle.  

o Affald fjernes efter gældende love og regler.  
o Energinet indgår aftale med berørte lodsejere, naboer og andre vedrørende adgangsveje o.a. 

med henblik på at mindske eventuelle gener fra anlægsarbejdet i den midlertidige periode. Der 
udbetales erstatning for afgrødetab og eventuel strukturskade efter gældende regler. 
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o Energinet informerer berørte lodsejere og nærmeste naboer forud for igangsætning af 
anlægsarbejdet. Der informeres både om tidspunkt og varighed af arbejdet. 

o De lokale museer vil blive kontaktet med henblik på udførelse af arkæologiske 
forundersøgelser og eventuelle udgravninger, således at pågældende arealer til gasrørledning, 
M/R og L/V station, forbindelsesledning til fordelingsledning og ventilarrangement på 
fordelingsledning kan frigives inden anlægsarbejdet igangsættes. Derved undgås beskadigelse 
af eventuelle genstande af kulturhistorisk værdi. 

 

Med de foreslåede projekttilpasninger og beskyttelsesforanstaltninger vurderer Energinet, at anlægget ikke vil 
medføre væsentlig påvirkning af befolkningen, beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle 
eller landskabelige forhold. 

 

 
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
 
Dato:  8. juni 2022 Bygherre/anmelder: Energinet v. Marina Berndt 

 


