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Supplerende indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapport for hydrogenproduktionsanlæg i Veldbæk 
Erhvervsområde, Esbjerg Kommune 

 

Høring i efteråret 2022 

Miljøstyrelsen gennemførte i perioden 26. august til 23. september 2022 en 

offentlig høring af H2 Energy’s planer for etablering af et 

hydrogenproduktionsanlæg i erhvervsområdet ved Veldbæk. Som en del af det 

samlede projekt indgår også elforsyning fra Station Endrup til 

hydrogenproduktionsanlægget, da produktionen af brint kræver selvstændig 

elforsyning.  

 

I indkaldelsen af ideer kan der læses lidt mere om projektet og de forventede 

miljøpåvirkninger samt om den samlede miljøvurderingsproces. Idéoplægget kan 

findes på dette link:  

 

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/aug/h2-energy-esbjerg-

aps-indkaldelse-af-id%C3%A9er-og-forslag-angaaende-ptx-projektet-

brintproduktionsanlaeg-i-veldbaek-erhvervsomraade-esbjerg-kommune/ 

 

Hvorfor supplerende høring? 

Det har i løbet af den efterfølgende projektering af det elkabel, der skal forsyne 

hydrogenproduktionsanlægget, vist sig, at det, både af tekniske og miljømæssige 

årsager, kan være fordelagtigt at føre det kommende elforsyningskabel i en 

korridor nord for jernbanen helt tæt på Veldbæk Erhvervsområde. Derfor 

igangsættes denne supplerende høring.  

 

Denne nye del af korridoren, hvor kablet kan løbe, er illustreret i nedenstående 

figurer. Den røde afgrænsning viser den kabelkorridor, der vil blive miljøvurderet. 

Den skraverede del er udvidelsen af korridoren nord for jernbanen. 

 

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/aug/h2-energy-esbjerg-aps-indkaldelse-af-id%C3%A9er-og-forslag-angaaende-ptx-projektet-brintproduktionsanlaeg-i-veldbaek-erhvervsomraade-esbjerg-kommune/
https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/aug/h2-energy-esbjerg-aps-indkaldelse-af-id%C3%A9er-og-forslag-angaaende-ptx-projektet-brintproduktionsanlaeg-i-veldbaek-erhvervsomraade-esbjerg-kommune/
https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/aug/h2-energy-esbjerg-aps-indkaldelse-af-id%C3%A9er-og-forslag-angaaende-ptx-projektet-brintproduktionsanlaeg-i-veldbaek-erhvervsomraade-esbjerg-kommune/
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Som nævnt er de potentielle miljøpåvirkninger ikke anderledes inden for denne 

udvidelse end for den oprindelige korridor, og der kan læses om påvirkninger i  

indkaldelsen af idéer og forslag. 
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Hvordan får du indflydelse? 

Som det også er anført i forbindelse med høringen i efteråret 2022, vil 

Miljøstyrelsen gerne have input til hvilke miljøforhold, der er vigtige at undersøge i 

forbindelse med den miljøkonsekvensrapport som H2 Energy er i gang med at 

udarbejde.  

 

Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest den 21. 

februar 2023. Dit bidrag skal sendes til: Miljøstyrelsen Tolderlundsvej 5 5000 

Odense C eller som e-mail til: mst@mst.dk Anfør venligst emnet: Miljøvurdering 

af Hydrogen produktionsanlæg i Veldbæk - j.nr. 2021-44614 Flere oplysninger kan 

fås hos Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: mst@mst.dk. 

 

Denne supplerende høring offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens hjemmeside, 

hvor du blandt andet også kan læse om, hvordan Miljøstyrelsen behandler 

personoplysninger. Se gerne på linket vist ovenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

Marianne Ripka 

marip@mst.dk    
Dir. tlf.: 72544437 
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