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Afgørelse om, at omlægning af gastransmissionsledning og ny 
M/R station ved Kildedal ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering 
 

Miljøstyrelsen har den 15. juni 2022 modtaget jeres ansøgning via Ballerup og 

Egedal Kommune om etablering af ny gastransmissionsledning og ny måle- og 

regulatorstation M/R Kildedal samt demontering af eksisterende 

gastransmissionsledning og M/R station Måløv. 

 

Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente 

eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at 

få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens 

§ 39. 

 

 

                                                             
1 LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
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Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 og 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2, 

da staten og Energinet er bygherre. For oversigt over vedlagte bilag, se sidste side i 

afgørelsen. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3b i miljøvurderingsloven: Industrianlæg til 

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

samt punkt 10 i: 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) 

Projektbeskrivelse 

Ballerup Kommune arbejder på en lokalplan for området ved Kildedal station. 

Lokalplanen betyder bl.a. at matrikel 3 F, Sørup By, Måløvområde 7.E3 i 

kommuneplanen overføres fra landzone til byzone med et fastlagt formål til 

erhverv. Arealet gennemskæres delvist af den eksisterende 

gastransmissionsledning Torslunde-Lynge og er beliggende op til M/R og L/V 

Måløv. 

 

De planlagte arealer ligger placeret således, at den eksisterende 

gastransmissionsledning (ejet af Energinet) og fordelingsledning (ejet af Evida) 

skal flyttes for at muliggøre byudviklingen. Ligeledes skal M/R (måle- og 

regulatorstation) og L/V (linjeventilstation) Måløv (Energinet) og 

ventilarrangement (Evida) flyttes til ny placering og vil fremover hedde M/R 

Kildedal og L/V Kildedal. 

 

Det samlede projekt indebærer: 

 Etablering af ny gastransmissionsledning på ca. 2 km (Energinet) 

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

 Etablering af ny forbindelsesledning og ventilarrangement for tilslutning af 

Evidas 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) 

 

Projektområdet ligger vest for Måløv, hovedsageligt i den vestlige del af Ballerup 

og i mindre grad i Egedal Kommune. Projektområdet fremgår af figur 1. 

 

Etablering af ny gastransmissionsledning 

Den ny gastransmissionsledning består af et stålrør med en diameter på 0,4 m. 

Gastransmissionsledningen er ca. 2 km lang og anlægges som udgangspunkt i 

åben grav. Hvor nødvendigt anlægges gastransmissionsledningen med styret 

underboring eller Auger-metoden. Styrede underboringer foretages ved at bore fra 

den ene side af det område, der skal underbores til en anden, og derefter trække 

                                                             
2 BEK nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter 
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gasrøret igennem hullet. Ved Auger-metoden presses gasrøret frem under jorden 

fra den ene side af det område, der skal underbores, til den anden. 

 

 

 
Figur 1 - oversigt over Kildedalprojektet 

 

Stålrørene leveres i længder på ca. 12 m, der vejer ca. 1,5 ton pr. rør. Rørene 

transporteres på lastbiler, der læsses af på rørlagerplads ved linjeføringen. 

Rørlagerpladserne fremgår af figur 1. 

 

Gastransmissionsledningen etableres i en ledningsgrav. Ledningsgraven udgraves 

til omkring 1,5 m, så gasrørledningen opnår en jorddækning på ca. 1 m jord. 

Omkring ledningsgraven vil der blive udlagt et arbejdsbælte, hvor der bliver plads 

til oplag af jord, svejsning af rør, de entreprenørmaskiner, der skal grave og ilægge 

rør samt til lastbiler, der skal levere rør til arbejdsområdet. Arbejdsbæltet bliver op 

til 30 m bredt. Ved passage af levende hegn med høje træer og skov, vil der i 

anlægsfasen blive taget særlige hensyn. Dette gøres ved at reducere bredden af 

arbejdsbæltet til ca. 10 m over kortere strækninger. Der vil ikke opstå markante 

terrænændringer i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Rørene flyttes løbende fra rørlagerpladser og lægges i forlængelse af hinanden i det 

ryddede arbejdsbælte. Gasrørene sammensvejses med mobilt svejseudstyr og 
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oplægges på strøer langs ledningsgraven. Gasrørledningen løftes på plads på en 

pude af sand i ledningsgraven i en koordineret proces, der sikrer at der ikke sker 

skader på coating og rør. 

 

Den opgravede jord kan som udgangspunkt tilbagefyldes i ledningsgraven efter 

forudgående frasortering af større og skarpe sten. Jorden komprimeres omkring 

og over gasrørledningen. Lokale jordbundsforhold kan gøre det nødvendigt at 

udlægge sand og grus under og omkring røret. Dræn og andre ledninger, som har 

måttet afbrydes under udgravning af ledningsgraven, repareres og retableres, når 

ledningsgraven opfyldes med jord. Overskydende jord fordeles over hele 

arbejdsbæltets bredde. Herefter retableres overjord og muldjord. Arbejdsarealet 

afleveres ryddet, planeret og enten pløjet, grubbet eller harvet efter nærmere aftale 

med lodsejer. 

 

På strækninger, hvor anlæg i åben grav ikke er muligt eller ikke er fordelagtig i 

forhold til miljøpåvirkning eller økonomi benyttes opgravningsfrie metoder til at 

etablere gasrørledningen. Efter gennemførelse og retablering, vil eneste synlige 

anlæg være markeringspæle, som angiver at der ligger gasrørledning i jorden.  

 

En styret underboring udføres fra et starthul (boregrube) til en modtagegrube, af 

en størrelse på typisk 4m x 2m x 0,5m). Første gennemboring (pilotboring) 

udføres med et lille styrbart borehoved, som efter første gennemboring af 

strækningen udskiftes med et borehoved i en lidt større diameter i 

modtagegruben. Det tykkere borehoved trækkes retur til boremaskinen, hvorved 

boringens diameter udvides (up-reaming). Om nødvendigt reames der flere gange 

afhængig af undergrundens beskaffenhed og kravet til boringens diameter. Den 

styrede underboring under §3 området udføres med boreudstyr, som kræver en 

arbejdsplads på samlet ca. 10.745 m2 i begge ender af underboringen herunder et 

ubefæstet område i underboringslængde til svejsning af foringsrør på ca. 6.313 m2. 

Selve afsender- og modtageboregruben vil være ca. 8m2, mens resten anvendes til 

arbejdsareal og oplagsplads. I modtagegruben er der brug for en arbejdsplads med 

en udgravning på ca. 4 x 2 m dels til at trække føringsrør tilbage gennem 

underboringen og dels til at samle føringsrør med de tilstødende føringsrør, ud 

over opbevaring af boremudder. Placering af styret underboring og arbejdsarealer 

fremgår af figur 1. 

 

Ved Auger-metoden bores der uden borevæskeprodukter. I takt med at der bores, 

presses gasrøret frem og stabiliserer dermed borehullet. Gasrørledningen presses 

successivt fremad med donkrafte. Når en rørlængde er presset ind, svejses en ny 

rørlængde på. Svejsningen kontrolleres og presningen kan fortsættes. 

 

Måløv Byvej, jernbanen og Kildedalsvej underbores ved Auger-metoden. Bygherre 

oplyser, at der er foretaget geotekniske undersøgelser. Byggegruben etableres, 

hvor presseudstyret installeres, mellem Måløv Byvej og jernbanen. Nord for Måløv 

Byvej, og syd for Kildedalsvej etableres byggegruber, hvor gasrørene modtages. 

Der etableres en byggegrube til typisk 4 - 5 meters dybde på hver side af den 

strækning, der skal krydses. Spunsning til stabilisering af byggegruben forventes at 

foregå over få dage i dagtimerne. Byggegruben har en længde på ca. 15 meter. Ved 

en vejkrydsning og banekrydsning vil der være behov for et samlet arbejdsareal på 

ca. 8.922 m2. Arbejdsarealerne og placering af krydsninger af veje og jernbane 
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fremgår af figur 1. Den forventede anlægsperiode for krydsning af veje med Auger-

metoden er 10-20 arbejdsdage. 

 

 

Anlægsarbejderne ifm. etablering af gasrørledningen forventes at vare seks 

måneder (ifølge tidsplanen). De opgravningsfrie krydsninger forventes hver at tage 

2-4 uger for vej- og banekrydsning og 4-6 uger for underboring af § 3 beskyttede 

naturområde. 

 

Ny måle- og regulatorstation og linjeventilstation 

Den ny M/R og L/V station Kildedal etableres på matrikel nr. 1a Sørup By, Måløv 

med adgangsvej fra Måløv Byvej (se figur 1). 

  

Stationsarealet måler ca. 3500 m2. I en M/R station måles mængden af gas, der 

leveres fra Energinets transmissionssystemer til Evidas distributionssystem, og 

trykket reguleres fra 80 til 20 bar. Stationen udføres som fritliggende kassestation 

og forsynes med til- og afgangsventiler, der i henhold til gældende regler anbringes 

10 til 30 m fra stationsbygningen. Al gasudstyr placeres indendørs i bygningen, så 

risiko for omgivelserne mindskes. Bygningen er ca. 80 m2 og stationens højde er 

ca. 3-3,5 m over terræn. Selve M/R-stationen består af en to præfabrikerede 

bygninger, der leveres færdigmonterede med alle gasinstallationer. Bygningerne 

transporteres separat og samles på stationsområdet. Taget er lavet af beton, og der 

etableres hegn langs kanten af taget af hensyn til sikkerhed for personaler. 

Bygningen opføres på et støbt fundament, der graves ned til 2 m under terræn. 

 

En L/V station består af et ventilarrangement med en hovedventil til afspærring af 

gastransmissionssystemet. Distributionsventilarrangementet sidder på 

distributionssiden af M/R stationen til afspærring mod fordelingsledningen. Der 

er to vent stack til tømning af installationer for gas ved reparationer, 

nødsituationer m.v. Den ene er tilsluttet L/V stationen og den anden 

distributionsventilarrangementet. L/V station og distributionsarrangementet har 

kun dæksler over ventiler over terræn. Vent stacks er to ca. 5 m høje stålrør. Der 

bliver etableret hegn og beplantningsbælte om stationsarealet, der på sigt vil skjule 

installationerne. 

 

Nyt ventilarrangement og forbindelsesledning 

Der skal fra M/R Kildedal etableres ny forbindelsesledning og ventilarrangement 

V190 for tilslutningen til Evidas gasfordelingsledning, som erstatning for det 

eksisterende anlæg ved den eksisterende station M/R Måløv, der nedlægges. Det 

nye ventilanlæg placeres på den eksisterende fordelingsledning nord for Måløv 

Byvej, hvor den er ført under Værebro Å. 

 

Et ventilarrangement på gasfordelingsnettet udgør et areal på ca. 25 m2 og over 

hver ventil sættes en overbygning i form af en betonbrønd med et 

aluminiumdæksel, som rækker ca. 30 cm over terræn. Ventilarrangementet 

markeres med afmærkningsstandere, som er ca. 2 m høje. Betonbrøndene og 

afmærkningsstanderne er det eneste synlige, der rager op over jordhøjde. 

 

Forbindelsesledningen fra M/R stationen til gasfordelingsledningen består af et 

stålrør med en diameter på 0,3 m og er ca. 150 m langt. Forbindelsesledningen 
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anlægges som udgangspunkt i åben grav. Gasfordelingsledningen kræver et 

arbejdsbælte på 18 m. 

 

Stålrørene leveres i længder på ca. 12 m, der vejer ca. 1,2 ton pr. rør. Rørene 

transporteres på lastbiler, der læsses af på rørlagerplads ved linjeføringen. 

 

Midlertidige arbejdsarealer, adgangsveje, velfærdsfaciliteter og 

rørlagerpladser 
Ud over det ca. 30 meter brede arbejdsbælte langs ledningsgraven etableres en 
række andre midlertidige arbejdspladser.  
 

Der etableres adgangsveje til alle arbejdspladser, hvis der ikke er direkte adgang 

fra offentlig vej eller via en kortere strækning af arbejdsbæltet. Adgangsveje til 

arbejdspladser kan lægges på eksisterende mindre veje eller markspor. Der 

udlægges køreplader ved behov. Veje og markarealer mv., der benyttes til 

adgangsveje, retableres efter brug. 
 

Placering af velfærdsfaciliteter etableres i tilknytning til den ny M/R station 

Kildedal ved Måløv Byvej. Velfærdsfaciliteterne vil bestå af skurvogne med toilet- 

og omklædningsfaciliteter, frokoststue og byggepladskontor til afholdelse af bygge- 

og sikkerhedsmøder m.v. Der vil også være parkering af privatbiler og 

erhvervskøretøjer samt entreprenørmaskiner. Der vil kunne arbejde ca. 45 

personer under anlægsarbejdet. 

 

Udover midlertidige oplag af rør vil rørlagerpladserne blive brugt til parkering af 

maskiner, oplag af materialer, toiletter m.v. I forlængelse af anlægsstrækninger 

med smalt arbejdsbælte kan der endvidere være behov for midlertidig oplagsplads 

til den opgravede jord, som ikke kan oplægges i anlægsbæltet. 
 

Fjernelse af eksisterende gasanlæg 

Når de nye transmissions- og fordelingsledninger samt M/R station Kildedal er 

idriftsat, skal den omlagte del af den eksisterende gasrørledning fjernes. 

 

Alle installationer over terræn vil blive fjernet. Det påregnes endvidere, at 

bygninger nedtages. Nedrivning af bygninger og overjordiske installationer vil 

blive udført efter principper for selektiv nedbrydning. 

 

Selve gasrørledningen tages op og bortskaffes. Når ledningen tages ud af drift, 

tømmes den helt for gas og rengøres. Gasrørledningen frigraves og i den 

forbindelse afbrydes krydsende ledninger. Når ledningen er frigravet, skal den 

løftes op på terræn, hvilket kræver samme materiel som ved nedlægning. På 

terræn skal ledningen skæres i stykker af længder, der af hensyn til den 

efterfølgende transport maksimalt kan være af en længde svarende til de 

oprindelige rørsektioner. Arealerne retableres herefter til samme stand som de 

omgivende arealer. 

 

Ledningssektioner, der er installeret ved opgravningsfri metoder under jernbanen 

og Måløv Byvej, må påregnes at skulle efterlades i jorden. Rør der efterlades lukkes 

med ”skotter”, som er metalendestykker, der svejses på rørenderne. Efter aftale 
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med Ballerup og Egedal Kommune efterlades stålrørene ligeledes i §3-beskyttede 

naturområder.  

 

Rørledningsgraven forventes at stå åben i maksimalt en arbejdsuge 

 

Tidsplan 

Projektet planlægges gennemført i perioden 2023-2024 efter nedenstående 

hovedtræk: 

 

 

Periode  Aktivitet  

Q1 2023  Etablering af midlertidige arbejdsarealer, 
adgangsveje, rørlagerpladser og velfærdsfa-
ciliteter.  

Q1-Q3 2023  Anlæg af gasrørledninger.  

Q2 2023  Opgravningsfri krydsninger gennemføres:  
• Måløv Byvej, jernbane og Kildedalsvej  
• §3-område nord for Måløv Byvej.  
 

Q2-Q3 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).  

Q3 2023  M/R station Kildedal monteres på fundament 
og tilsluttes.  

Q4 2023  M/R station Kildedal, gasledning og 
ventilarrangementer testes og trykprøves.  
Myndighedsgodkendelse af gasinstallationer 
(Arbejdstilsynet).  

Q4 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.  

Q4 2023 – Q2 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.  
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Vurdering 
Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke 

vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver 

udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor. 

Beskyttet natur 
 

Områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 

Det planlagte og det eksisterende gasrørledningstracé ligger hovedsageligt i 

landbrugsjord med spredt forekomst af § 3 beskyttede områder (eng, mose, 

vandløb og sø).  

 

Den nye gasrørledning udgør en strækning på ca. 2 km, som passerer under en sø 

(i projektbeskrivelsen umiddelbart angivet som ”mose”) og krydser et vandløb 

(Værebro Å) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover ligger tracéet tæt 

ved flere andre mindre § 3 beskyttede moseområder. Projektet vil krydse søen og 

vandløbet ved styret underboring. Da områderne underbores, vil de ikke blive 

påvirket af anlægsarbejdet. Boremudder opsamles i bore- og modtagegruben i 

separat bassin, der etableres i en afstand af minimum 8 m fra den §3-beskyttet sø 

(”mose”). 

 

På nær uheldssituationer, sikres det til en hver tid at boremudder ikke tilføres 

beskyttede områder, herunder vandløb. Med baggrund i en risikoanalyse sikres 

dette med afværgetiltag på arbejdsarealerne, eksempelvis etablering af jordvold, 

anvendelse af halmballer eller lignende, alt afhængigt af terrænforhold. 

 

Ved underboringer er der dog risiko for udsivning af boremudder til omgivelserne 

i tilfælde af blow out. Energinet har i projektbeskrivelsen angivet, at den totale 

volumen af boremudder, der kan sive ud i en blow-out hændelse erfaringsmæssigt 

kan variere mellem få liter og op til 20 m3. I projektbeskrivelsen oplyses, at der 

gennemføres forundersøgelser forud for underboring for at kunne planlægge 

underboringen (geologi, metode, dybde, grej, anvendelse af eventuelle additiver 

osv). Blow-out forebygges ved, at forundersøgelserne af jordbundsforholdene 

afdækker kvaliteten af jordbunden, hvorved der kan tages højde for eventuelle 

svage jordlag ved gennemførsel af underboring.  

 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at Energinet og entreprenøren i fællesskab 

udarbejder en beredskabsplan for de styrede underboringer i projektet, som 

beskriver hvordan underboring skal foretages, hvordan risikoen for blow-out 

mindskes, og hvordan der skal handles i forbindelse med eventuelle blow-out. En 

konkret, detaljeret beredskabsplan skal bl.a. indeholde retningslinjer for 

renholdelse, inddæmning og opsamling af bentonit med slamsuger, 

tilgængeligheden af pumper og/eller gravemaskiner til akut indsats, håndtering af 

dræn og store nedbørshændelser, spuling af område efter blow-out, udlæg af 

spærringer i et vanddækket område og muligheder for oppumpning af spild. Den 

konkrete håndtering af et blow-out vil afhænge af stedet og omfanget, men der skal 

være et beredskab, som kan håndtere hændelsen med det samme. Et evt. blow-out 

opdages ved visuel inspektion. Ved underboring af vandløb og § 3 beskyttet sø, vil 

der være konstant overvågning af udstyr og selve vandløbet, så underboringen kan 

stoppes ved mindste tegn på udslip af boremudder i vandet. Entreprenøren 
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anvender et borehoved, hvor der er indbygget tryksensorer, der måler trykket i 

borehullet. Derved kan entreprenøren konstant monitere trykket og agere i tide, 

hvis trykket stiger kontinuerligt over en periode. Trykket bygger sig normalt op 

over flere minutter, så entreprenøren er altid på forkant med udviklingen. Sker 

det, at trykket stiger over en given periode, stoppes boringen og indpumpning af 

boremudder stoppes ligeledes. Borehovedet trækkes nogle meter tilbage og 

derefter genoptages boringen og indpumpning af boremudder. Dette løser de fleste 

tilfælde af blokering forårsaget af nedfaldet materiale. Processen kan i øvrigt 

gentages flere gange. 

 

Udover at monitere trykket under borearbejdet, har entreprenøren også visuel 

overvågning af tilbageløbet af boremudder og udboret materiale. Forløber 

borearbejdet som planlagt (trykniveauerne er stabile) vil der ske returløb af bore-

mudder og udboret materiale i et jævnt flow. Et mindre flow i returløbet kan 

skyldes blokering, eller at materialet har fundet en anden vej, og dermed er der 

risiko for blow-out. Derfor vil ethvert ændret flow give entreprenøren anledning til 

at overvåge nøje og evt. foretage korrigerende handlinger fx stoppe boringen, 

ændre sammensætningen af boremudderet, reducere borehastigheden mv. 

 

Vandløbet, der underbores er et lille sideløb (o5301) til Værebro Å med typologi 

RW1 (< 2 m bredt). Vandløbet er 1,8 km langt har en meget lille hældning. 

Vandløbets vandføring er derfor lille. Vandløbet har ukendt kemisk tilstand og 

moderat økologisk tilstand som følge af kvalitetselementet bentiske invertebrater 

(faunaklasse 4 vurderet i 2015) alle øvrige kvalitetselementer er ukendte. 

Vandløbet er umiddelbart tilgængeligt fra dyrkede markarealer. 

 

Søen der underbores er en lavvandet og tilgroet § 3 sø, som ikke er udpeget i 

vandplanen. Søen har et lille afløb til Værebro Å. Der er ingen gennemstrømning i 

søen. Størstedelen af søen (ca. 60 %) fremstår som tørt tilgroet land. 

Underboringen føres under den tørre del af søen. Både den tilgroede del af søen og 

søens vandflade er tilgængelig for materiel via tilstødende arealer. 

 

Ved et blow-out fra underboringen vil boremudder enten strømme ud på terræn, i 

den lavvandede sø eller i vandløbet. Tilførslen af boremudder vil blive afbrudt, så 

snart der er tegn på et blow-out. Boremudderet vil blive liggende på enten terræn, 

på bunden af søen eller vandløbet. Boremudder i vandløbet forventes ikke at gå i 

suspension pga. den lave vandføring, men det er om nødvendigt muligt 

midlertidigt at spærre det smalle vandløb med eksempelvis bigbags fra bredden, 

såfremt vandføringen mod forventning er høj (fx ved kraftigt nedbør) for at 

forhindre at boremudder flytter sig væk fra blow-outlokaliteten. Det er muligt at 

tilgå alle potentielle blow-out lokaliteter (alle arealer over underboringen) med 

slange fra pumpe eller slamsuger, som vil være en del af beredskabet. Det vurderes 

at 90-95 % af boremudder fra et blow-out vil kunne fjernes inden for 24 timer. Der 

vurderes derfor ikke at være konsekvenser fra sedimentation af boremudder i sø 

eller vandløb. 

 

Bygherre vurderer, at bundfauna kan forventes at gå tabt, hvis de direkte dækkes 

af boremudder fra et eventuelt udslip. Det vurderes ikke at et blow-out vil forringe 

vandløbets kvalitetselementer. Den potentielle påvirkning ved et blow-out er lokal 

og begrænset til en meget kort periode, da boremudder straks vil blive fjernet. 
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Herefter vil bentisk fauna hurtigt kunne genindvandre til det påvirkede område fra 

de omgivende upåvirkede områder. Derfor påvirker et evt. blow-out ikke 

kvalitetselementet bentiske invertebrater ligesom det heller ikke vil hindre 

opnåelse af vandløbets målsætning. 

På baggrund af bygherres oplysninger, vurderer Miljøstyrelsen, at et blow-out ikke 

vil medføre en ændring i vandløbets økologiske tilstand, eller hindre målopfyldelse 

inden for den kommende vandplanperiode.  

 

I projektbeskrivelsen fremgår endvidere, at Energinet i 2020 har implementeret 

en fast procedure, hvor entreprenøren er forpligtet til kun at måtte anvende de 

additiver, som er omfattet og vurderet i DHI-rapporten "Risikovurdering af 

boremudderprodukter, 16. august 2021", eller senere tilsvarende risikovurderinger 

fra andre projekter. Disse additiver er vurderet af DHI som værende ikke 

miljøskadelige for hverken planter eller dyreliv, grundvand, overfladevand eller 

jordmaterier. Derfor knytter påvirkningen fra et blow-out sig alene til den 

mekaniske påvirkning af et område. Energinet oplyser endvidere, at 

borevæskeprodukterne, der benyttes i nærværende projekt, skal anvendes under 

de forudsætninger (under normale omstændigheder), som fremgår af DHI’s 

risikovurdering ”Risikovurdering af boremudderprodukter, 16. august 2021” samt 

DHI’s supplerende risikovurdering ”Sammendrag af risikovurdering af 

boremudderprodukter, 22. oktober 2021”. Risikovurderingen kan anvendes på det 

konkrete projekt, da dimensionerne af rørledningen i dette projekt er mindre i 

diameter (0,4 m) end dimensionerne i DHI’s rapporterne (0,8 m). 

 

Ved ansøgning om tilladelse efter relevant lovgivning for anvendelse af 

borevæskeprodukter følges sædvanlig procedure, hvor den relevante kommune 

inddrages i vurdering af produkterne. Vurderingen kan baseres på DHI’ 

risikovurdering eller dokumentation for indholdsstoffer i produkterne, som 

fremlagt af entreprenøren eller eventuelt på baggrund af analyse af en batch 

stikprøve af den aktuelle borevæskeblanding inden opstart. 

 

I forbindelse med afvikling af den eksisterende gastransmissionsledning er det 

besluttet i samarbejde med myndighederne at gasrørledningen i § 3 områder vil 

blive tømt for gas, rengjort, forseglet i enderne og efterladt i jorden. Beslutningen 

er taget ud fra en vurdering af miljøpåvirkningen ved at efterlade røret i forhold til 

at grave rørledningen op. Ansøger oplyser, at der forud for arbejdet vil blive søgt 

om dispensation fra § 3 beskyttelsen hos Ballerup og Egedal Kommune i det 

omfang, der er behov.  

 

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre væsentlig påvirkning af 

naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

 

Natura 2000 

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 3,7 km fra Natura 2000 område N139 - 

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Området er udpeget som 

habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 109 Furesø med Vaserne og Farum Sø. 
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Tabel 1. Udpegningsgrundlag for Natura 2000 området N 139 - Øvre Mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov

 

På baggrund af projektets karakter, hvor der efter anlæggelse ikke er emissioner 

eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne samt den faktiske afstand til 

Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets 

udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. 

habitatbekendtgørelsen3. 

 

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, 

naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet 

der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.  

 

Beskyttede arter 

 

Flagermus 

Alle arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Bygherre oplyser, 

at 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). Alle de nævnte arter, er 

                                                             

3 BEK nr. 2091 af 12/11/2021 Gældende om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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registreret i området (jf. arter.dk). Registreringerne er imidlertid ikke et udtryk for 

at flagermus nødvendigvis raster i netop disse observationspunkter, men blot har 

været og fortsat kan forventes at være til stede i området. 

 

Den 10. januar og 25. april 2022 foretog NIRAS på foranledning af Energinet 

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. 

  

Energinet oplyser, at de i detailplanlægningen af den endelige linjeføring for 

gasrørledningen, så vidt muligt vil undgå at falde træer. Men der vil være behov for 

fældning af nogle træer langs linjeføringen på en ca. 250 m strækning. 

Flagermusegnede træer fældes ikke. Det kan ske ved justering af arbejdsbæltet. 

 

Ingen af de potentielle flagermustræer i området vil derfor blive beskadiget eller 

fældet som følge af anlægsarbejdet, og det vurderes af bygherres rådgiver (Niras) 

derfor at flagermusbestanden omkring Kalveholmgård og Kildedal, ikke vil kunne 

blive påvirket. Ansøger oplyser endvidere, at der heller ikke ryddes ledelinjer i 

området i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Andre bevoksninger i ledningstracéet oplyses at udgøre små buske og træer samt 

andet krat, der ikke udgør egnede yngle- eller rastepladser for flagermus. 

 

På baggrund af Energinets fremsendte dokumentation af træer der skal fældes, er 

Miljøstyrelsen enig i, at der ikke vil ske påvirkning af flagermus. 

 

 

Padder og krybdyr  

I den § 3 beskyttede sø som gasledningstracéet krydser under, er der i 2007 

observeret spidssnudet frø, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ved 

besigtigelse af vandhullet i 2016 er der ikke observeret spidssnudet frø, men 

forekomst af nipigget hundestejle. 

 

Seneste observation af spidssnudet frø i området omkring ledningstraceet er fra et 

vådområde ca. 200 m øst for det eksisterende tracé ud mod Knarupvej i 2019. Der 

er opsat foderplatform i søen for ænder, og da der højst sandsynligt er fisk i søen 

vurderes den ikke som værende optimalt ynglested for spidssnudet frø. 

Lavvandede dele af søen vil dog kunne udgøre ynglelokalitet for padder.  

 

NIRAS vurderer, at der ikke længere forekommer spidssnudet frø i søen, da den 

ikke er observeret siden 2007, og da der i dag er forekomst af fisk i søen samt 

fodring af ænder.  

 

Der er ifølge arter.dk observeret spidssnudet frø senest i 2022 i områder inden for 

mindre end 500 meter fra projektområdet. 

 

Padderne opholder sig om sommeren i tilknytning til vådområder og søer, hvor de 

yngler. Padderne overvintrer i fugtige skove, krat, læhegn, diger mv. uden 
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forstyrrelser. I foråret og efteråret vandrer de hhv. til og fra deres yngleområde til 

deres overvintringssted. Padder har en relativt lav mobilitet og vandrer typisk kun 

over korte afstande og langs ledelinjer f.eks. læhegn eller grønne korridorer 

udenom intensivt drevet landbrugsjord. Det skyldes at padderne typisk vandrer i 

tæt fugtig vegetation og kun bevæger sig ud i mere åbne tørre områder, hvis der 

ikke er andre muligheder. Som udgangspunkt undgås eller underbores selve 

paddernes yngleområder og der vil ikke ske anlægsarbejde i § 3 natur i det 

pågældende projekt. 

Ved følgende tilfælde med åben grav uden for naturområderne benytter Energinet 

paddehegn som standard i perioden 1. februar til 1. november, hvor padderne er 

aktive: (Se Figur 1-8 i projektbeskrivelsen) 

• Hvor der gennemskæres ledelinjer i landskabet f.eks. læhegn eller grønne 

korridorer med mindre end 500 meter fra potentielle yngleområder. 

• Hvor ekstensivt drevne landbrugsarealer under 500 meter fra potentielle 

yngleområder gennemskæres. 

• Hvor der findes våd natur, søer eller skov indenfor en afstand af 25 meter fra 

arbejdsarealet. 

• Hvor linjeføringen gennemskærer et område, hvor der er kortere end 100 meter 

mellem tilstødende levesteder (våd natur, sø eller skov). 

 

Af andre arter er der observationer af grøn frø, som er mindre sårbar over for 

forekomster af fisk, samt snog i området. Disse vurderes at forekomme i området. 

 

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 

yderligere bilag IV arter eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt. 

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, 

nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller 

andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for 

flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører 

projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. 

 

Miljøstyrelsen vurderer derfor jf. ovenstående, at projektet ikke at kan påvirke 

de nævnte bilag IV-arter i væsentligt omfang, samt at projektet ikke beskadiger 

eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 

 

Støv, støj, vibrationer og lys 

Ansøger oplyser, at der i anlægsfasen kan forekomme støvdannelse på og omkring 

arbejdspladser/oplagspladser, hvor jordpartikler hvirvles op, når maskiner kører 

til og fra. Derudover kan der forekomme støvpåvirkning fra jordhåndtering langs 

gasrørledningen. Ansøger forventer dog ikke væsentlige støvgener fra 

anlægsarbejdet. Der kan i tørre perioder eller ved behov sprinkles med vand for at 

dæmpe støvdannelsen. Anvendelse af køreplader vil også reducere risikoen for 

støvgener. I driftsfasen vil der ikke være støvgener. 

 

Ansøger oplyser, at 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 væsentligste støjpåvirkninger vil være fra kørende materiel. For 
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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.  Bygherre oplyser, at den reelle arbejdstid forventes 

at være ca. 5 dage pr. 500 meter. M/R stationsområde Kildedal etableres maj til 

juli 2023.  Selve stationsbygningen monteres på fundament og tilsluttes i august 

2023. Afstand til nærmeste beboelse fra M/R stationen er over 300 m.  

Anlægsarbejdet vil så vidt muligt foregå inden for normal arbejdstid, som på 

hverdage er kl. 7-18 og lørdage kl. 07-14.  

 

Ansøger oplyser, at gasrørledningen ikke støjer i drift. 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. MR-stationen ligger 

op til Måløv Byvej. Der er ingen boligbebyggelse inden for 300 m af 

stationsarealet. 

 

Ansøger oplyser, at der vil være behov for lys i forbindelse med anlægsarbejdet. 

Ligeledes kan der af sikkerhedsmæssige årsager være behov for lys på 

arbejdspladser uden for arbejdstid. Lys vil blive opsat, så der ikke spredes lys 

unødigt til omgivelserne og i forhold til naboerne til anlægget. I driftsfasen vil der 

være installeret lys på stationsarealet i Kildedal, som kun bruges ved 

serviceeftersyn. 

 

Ansøger har oplyst, at der ikke sker emission fra anlægget i drift. Energinet udfører 

dog en årlig test af ventilernes indre lækagetæthed på M/R stationen ved at 

afspærre gastransmissionsledningen og åbne en ventil til en ventilationsskorsten. 

Denne åbning medfører en mindre udledning af gas til omgivelserne.  Der vil være 

emission af udstødningsgasser og partikler fra maskiner i anlægsfasen. Ansøger 

forventer, at dette vil være i begrænset omfang og varighed og oplyser endvidere, 

at der er gode spredningsforhold i og omkring arbejdsområderne, hvorfor der ikke 

forventes væsentlig påvirkninger derfra. 

 

Ansøger oplyser endvidere, at der vil ikke forekomme vibrationer fra 

anlægsarbejdet, idet der ikke skal rammes spuns, piloteres (til pælefundament) 

eller laves opgravningsfri krydsninger med ramning metoden. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at eventuelle gener fra anlægsarbejdet er af kortvarig 

karakter, der ikke vurderes væsentlig for omkringboende. Støj i anlægsfasen er 

omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen4. Ballerup Kommune har en forskrift for støjende 

bygge- og anlægsarbejder (link: https://ballerup.dk/erhverv/affald-jord-vand-

miljoe/stoejgraenser#paragraph-45404). I Egedal Kommune skal der ske 

anmeldelse til kommunen af midlertidig aktiviteter der støjer, støver eller 

frembringer vibrationer senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes (link: 

https://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-og-affald/midlertidige-

aktiviteter/). 

 

                                                             
4 BEK nr 844 af 23/06/2017 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 

https://ballerup.dk/erhverv/affald-jord-vand-miljoe/stoejgraenser#paragraph-45404
https://ballerup.dk/erhverv/affald-jord-vand-miljoe/stoejgraenser#paragraph-45404
https://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-og-affald/midlertidige-aktiviteter/
https://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-og-affald/midlertidige-aktiviteter/
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På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til 

væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige 

påvirkninger fra støv, støj, vibrationer eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

Ressourcer og affald inklusivt spildevand 
Af ansøgningen fremgår det, at der til anlægget af gasrørledningen forventes et 

forbrug af stål (gasrørene) på ca.  273 tons. Hertil ca. 2030 tons sand, som 

gasrørene lægges på og ca. 60 m3 beton. Den opgravede jord tilbagefyldes som 

udgangspunkt i ledningsgraven. Overskydende jord fordeles over hele 

arbejdsbæltet. Jordflytning vil blive anmeldt til kommunen og jorden bortskaffet 

til godkendt jordmodtager anlæg, hvis dette skulle blive nødvendigt at bortskaffe 

jord. 

 

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. 

 

Af ansøgningen fremgår endvidere, at der ikke forventes genereret særligt affald 

eller spildevand i anlægs- og driftfasen. Det oplyses dog, at der vil forekomme 

spildevand fra velfærdsfaciliteter/skurby i anlægsfasen. Dette opsamles og køres til 

rensningsanlæg med slamsuger. 

 

Anlægget genererer ikke spildevand. Fra M/R stationen føres tagvand til faskine, 

og kørearealer gives fald væk fra bygning med trug uden for kørearealer, hvor 

vandet kan fjernes ved nedsivning inden for stationsarealet. 

 

Ansøger oplyser, at der til trykprøvning af gasrørledningen skal anvendes ca. 250 

m3 vand, som aftages fra eksisterende boringer, og opsamles i buffertanke eller 

bassiner, hvorfra det pumpes ind i ledningen. Vand til trykprøvning er almindeligt 

vandværk- eller markvandingsvand. Vandmængden vil kunne indeholdes i den 

aktuelle indvindingstilladelse, der er givet til vandforsyningen. Trykprøvevandet 

vil efter brug kunne indeholde metalioner fra rørets inderside og svejsninger, og 

inden trykprøvevandet afledes, fjernes partikulære korrosionsprodukter, hvorefter 

det kan afledes til kloak eller nedsives på terræn efter vilkår stillet i 

nedsivningstilladelse fra pågældende kommunale myndighed. 

 

Ansøger oplyser, at de opgravede gasrørledninger i forbindelse med nedlæggelse af 

det eksisterende anlæg vil blive solgt som stålskrot. M/R stationsbygningen 

tømmes for dele, der kan genanvendes i andre Energinet-installationer. Herefter 

demonteres/nedbrydes bygningen og fundamentet og sorteres i affaldsfraktioner, 

der enten afleveres til genanvendelse eller deponi. Ballerup Kommune oplyser, at 

den anviser byggeaffald efter gældende regler og forventer ikke at have 

udfordringer ift. kapaciteten. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 
Projektet berører ikke fredede områder. Nærmeste fredning er arealfredningen 

Fuglesødalen ca. 600 m vest for projektet. Projektet vurderes ikke at påvirke 

Fuglesødalen på baggrund af afstanden hertil. 
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Projektområdet ligger inden for åbeskyttelseslinjer og skovbyggelinjer. 

Gasrørledningen efterlader ikke synlige spor i landskabet. Rørledningens forløb 

markeres med 2 meter høje markeringspæle, som placeres med en afstand af 

maks. 1 km på strækninger i åbent land, samt ved krydsninger af store veje, 

jernbaner, vandløb, ved retningsændringer eller andre karakteristiske punkter.  

 

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at selve gasrørledningen ikke vil 

medføre en væsentlig påvirkning af arealer indenfor å-beskyttelseslinjen samt at 

projektet ikke er i konflikt med skovbyggelinjen for så vidt angår gasrørledningen. 

 

Den nye L/V og M/R station etableres inden for åbeskyttelseslinjer og 

skovbyggelinjer. Ansøger har oplyst, at de vil søge de relevante dispensationer på 

de lokaliteter, hvor projektet berører bygge- og beskyttelseslinjer, og placeringen af 

stationen er sket i tæt dialog med Ballerup Kommune, som er indstillet på at give 

de fornødne dispensationer.  

 

Projektområdet for både den nye og eksisterende gasrørledning er delvist placeret 

inden for kulturarvsarealer og fredede fortidsminder.  

 

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi 

som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra 

fortidsminderne. Beskyttelseszonen forløber 100 meter fra fortidsmindets 

ydergrænse. Den nye M/R og L/V station er projekteret uden for 

fortidsmindebeskyttelseslinjen (ca. 60 m fra). Fra stationen er projekteret en 

fordelingsledning, som skal tilkobles den eksisterende fordelingsledning. Ifølge 

projektmaterialet vil tilkobling til den eksisterende fordelingsledning ske i 

yderkanten af men inden for fortidsbeskyttelseslinjen. Endvidere er der 

midlertidige arbejdsarealer placeret inden for beskyttelseslinjen Det eneste synlige 

blivende anlæg i forbindelse med gasfordelingsledningerne er et 

ventilarrangement, som udgør et areal på 25 m2 og over hver ventil sættes en 

overbygning i form af en betonbrønd med aluminiumdæksel, som rækker ca. 30 

cm over terræn. Ventilarrangementet markeres med afmærkningsstandere. På 

baggrund af at det synlige anlæg vil være lavt og er placeret i periferien af 

beskyttelseslinjen på den modsatte side af en firesporet, meget trafikeret vej, 

vurderer Miljøstyrelsen ikke, at der vil være tale om væsentlig påvirkning af 

fortidsmindet ved etablering af det pågældende ventilarrangement. Det er dog 

kommunalbestyrelsen der er ansvarlig myndighed for dispensation fra 

fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. Bygherre 

skal søge om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved arbejde inden for 

denne.  

 

Området langs Sørup Rende og Værebro Å er kulturareal af international 

betydning. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte 

fortidsminder. Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning, og er 

en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område. 

Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede 

fortidsminder.  

 

Ansøger oplyser, at de lokale museer vil blive kontaktet med henblik på udførelse 

af arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger, således at 
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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. 

 

Anlægget er ikke placeret i kystnærhedszonen, og vurderes ikke at påvirke de åbne 

kysters natur- og landskabsværdi. 

 

Overfladevand og grundvand 
Ansøger oplyser at der ikke vil være behov for grundvandssænkning i forbindelse 

med drift af anlægget. Der kan blive behov for midlertidig tørholdelse af 

udgravninger i forbindelse med fjernelse af eksisterende gasrørledning og i 

forbindelse med etablering af den nye gasrørledning på visse dele af strækningen. 

Ansøger oplyser, at det sikres inden bortleding, 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 vandet løber overfladisk af til 

nærliggende overfladevandsforekomster eller beskyttede naturområder. I 

områderne, hvor der er risiko for dræneffekter langs ledningsgraven, vil der for at 

afværge dette sættes lerskotter i rørgraven, hvorved der ingen påvirkning vil være 

på det øvre grundvand. I områder, hvor jorden er naturligt sandet, vil det 

permeable sandlag i ledningsgraven være af mindre betydning og lerskotter vil 

derfor ikke have nogen effekt. 

 

Det oplyses, at vand fra tørholdelse af gasrørsledningsgrave og byggegruber vil 

blive bortledt lokalt til terræn og det sikres, at vandet bortledes, evt. 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. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at afledning af overfladevand fra udgravninger ikke vil 

medføre en væsentlig miljøpåvirkning, herunder ikke vil påvirke målsatte som ikke 

målsatte overfladevandforekomster, når bygherre tager højde for lokalitetens 

beskaffenhed. 

 

Ansøger oplyser, at dræn i landbrugsarealer og andre steder kan blive gravet over i 

forbindelse med anlægsarbejdet. Energinet reparerer dræn ud fra en generel 

standard og er ansvarlig for eventuelle skader på dræn, som kan henføres til 

anlægsarbejdet. Hvis enkelte dræn krydses, samles disse med et fast rør over 

kabelgraven. Ved større drænsystemer reetableres drænsystemet efter anvisninger 

fra en drænkonsulent og de tekniske bestemmelser. Generelt sker der ingen 

ændringer af grundvandsspejlet i forbindelse med anlægsarbejdets 

drænretableringer. 

 

Der er i området, hvor der skal foretages underboring, terrænnært grundvand i 

ringe kemisk tilstand på baggrund af pesticider. 

 

Bygherre har foretaget en faglig vurdering af den konkrete underboring og oplyser 

i den forbindelse, at der findes én terrænnær grundvandsforekomst, 

DK202_dkms_3646_ks, i området. Forekomsten er i ringe tilstand som følge af 

pesticider, og den benyttes ikke som drikkevandsforekomst.  
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Den tilhører det sand/gruslag i den geologiske DK-model, der hedder ks2. 

Underboringen ligger helt ude i den vestlige kant af grundvandsforekomsten og 

grundvandsforekomsten/ks2 er på dette sted overlejret af 29 m moræneler. Der er 

derfor ikke tale om terrænnært grundvand ved forekomsten på dette sted, men det 

må forekomme længere mod øst. Stoffer fra underboringen skal derfor trænge 

gennem 29 m moræneler for at komme ned til forekomsten. 

 

Bygherre oplyser, at der er tale om meget små mængder af pesticider, der er tilsat 

som konserveringsmiddel til visse produkter. Bygherre vurderer, at det med 29 m 

moræneler ned til forekomsten, helt kan udelukkes, at de meget små mængder 

pesticid nogen sinde kan nå ned til den terrænnære grundvandsforekomst. 

 

Der er ingen regionale grundvandsforekomster i området for underboringen. Der 

ligger to dybe grundvandsforekomster i området for underboringen. Begge i god 

tilstand. 

 

På baggrund af ovenstående oplysninger om grundvandsforekomst og 

underboringer, og da der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, og 

da vand til trykprøvning kan indeholdes i den aktuelle vandindvindingstilladelse, 

er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe 

den eksisterende tilstand eller forhindrer målopfyldelse for målsatte 

overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning. 

 

Jordforurening og drikkevandsinteresser 

Projektet er placeret inden for område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

I driftsfasen vil anlægget kun blive brugt til transport af gas, og 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. 

 

Store dele af gasrørledningen og den nye M/R station skal etableres på matr.nr. 1 a 

Sørup By, Måløv som er kortlagt som jordforurening V2 lokalittesnr. 151-00001 på 

grund af tidligere aktivitet som Sørup losseplads. 

 

Ansøger har fremsendt en rapport fra Dansk Miljørådgivning som sammenfatter 

de miljøhistoriske oplysninger for ejendommen, og giver et oplæg til supplerende 

miljøundersøgelser med henblik på at opnå et fyldestgørende vidensgrundlag 

omkring forureningssituationen på ejendommen, som kan danne grundlag for en 

ansøgning om §8-tilladelse. Det fremgår bl.a. af materialet, at Sørup Losseplads, 

som er baggrunden for V2 kortlægningen var beliggende i matriklens nordøstlige 

del, dvs ikke i det område, hvor der skal lægges gasledning. Det vurderes 

umiddelbart i rapporten, at der ikke er kendskab til potentielle forureningskilder i 

projektområdet udover Sørup Losseplads, der er beliggende 250 meter fra 

projektområdet. Ansøger oplyser, at oplægget er sendt til og accepteret af 

regionen. 
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Ansøger oplyser, at gravearbejdet vil ske under skærpet opmærksomhed for at 

sikre at forurenet jord og affald ikke blandes med ren jord.  

 

Da matriklen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, forudsættes 

projektets grave- og anlægsarbejde at medføre § 8-pligt efter 

Jordforureningsloven.  

 

Ansøger oplyser, at i forbindelse med anlægsarbejdet vil Ballerup kommune 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. 

 

Ansøger oplyser, at anvendelse af borevæskeproukter og bortskaffelse af brugt 

boremudder vil ske på baggrund af tilladelse fra den berørte kommune (jf. 

Miljøbeskyttelseslovens § 195). 

 

Da det med den beskrevne håndtering af jord i anlægsfasen ikke vil medføre 

mobilisering af jordforurening, vurderes det, at projektet ikke udgør en risiko for 

grundvandsforekomster. 

Råstoffer 

Projektet berører ikke udlagte råstofgraveområder. 

 

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 
Det planlagte gasrørledningstracé ligger hovedsageligt igennem landbrugsjord 

med spredt forekomst af § 3 områder (eng og mose). Området, som ledningen 

gennemskærer, har karakter af et landbrugslandskab med en blanding af åbne 

markområder og læhegn. Området gennemskæres centralt af Måløv Byvej og en 

jernbane. 

Syd for Måløv Byvej løber det nye gasrørledningstracé igennem åben mark. Det 

eksisterende tracé gennemskærer et større sammenhængende § 3 område. 

Nord for Måløv Byvej løber det nye tracé bl.a. igennem et ældre handelsgartneri 

knyttet til Kalveholmgård. Her produceres der afklip af forskellige planter/træer til 

videresalg. 

 

Gasrørledningen vil krydse områder, der er udpeget med risiko for oversvømmelse 

i kommuneplanen i Egedal Kommune. Jf. kommuneplanen (2.10.2) må der inden 

for de udpegede risikoområder ikke planlægges for ny bebyggelse, ændret 

arealanvendelse eller anlæg med mindre, at bebyggelse og anlæg kan sikres mod 

oversvømmelse. Bygherre oplyser, at eventuel oversvømmelse ikke vil udgøre en 

risiko for gasrørledningen. Bygherre oplyser, at de er i dialog med relevante 

lednings- og anlægsejere for en hensigtsmæssig placering af det nye anlæg i 

forhold til aktuelle planer om klimatilpasningsprojekter. M/R stationen ligger 

uden for område udpeget med risiko for oversvømmelse. 

 

Bygherre har ikke kendskab til, at projektet vil forhindre eller fordyre eksisterende 

eller umiddelbart forestående klimatilpasningsplaner. 

                                                             
5 LBK nr 5 af 03/01/2023 om miljøbeskyttelse 
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Ansøger oplyser, at 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. 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). 

 

Anlægget ligger i jorden og drift af gasrørledningen indebærer som udgangspunkt 

ingen aktiviteter langs strækningen. Gasgennemstrømningen overvåges 24 timer 

alle årets dage fra et centralt kontrolcenter. Gasrørledningen inspiceres med jævne 

mellemrum fra luften, og sikrer, at servitutbestemmelserne omkring ledningen 

overholdes, herunder eksempelvis, at der ikke bygges i nærheden af ledningen. 

Ca. hver 5. år sendes en ”rensegrise” eller ”inspektionsgrise” gennem 

gasrørledningen for at rense rørledningen for eventuelle urenheder. Energinet 

tinglyser en ret til at føre tilsyn med anlægget samt at vedligeholde det i 

nødvendigt omfang.  

 

M/R og L/V -stationer vil være ubemandet i den daglige drift, og der vil kun være 

aktiviteter på områderne ved inspektion og vedligehold. Der gennemføres et årligt 

lovpligtigt funktionscheck af de til gasnettet tilknyttede ventiler, herunder kontrol 

for lækage til omgivelserne. 

 

Etablering af den nye M/R og L/V station inkl. trådhegn og beplantningsbælte 

dækker et areal på ca. 3.500 m². Grundarealet, hvor Energinets M/R og L/V 

stationer placeres, overtages ved frivillig aftale eller ekspropriation af Energinet og 

vil efterfølgende blive udstykket fra de pågældende ejendomme. 

 

Der foreligger en vedtaget lokalplan fra 2011 (lokalplan nr. 14-2010) for Egedal 

Kommune for et stykke af den gastransmissionsledning, der skal nedlægges. 

Lokalplanen har til formål at fastlægge de overordnede rammer for etablering af et 

ferie- og oplevelsescenter med tilhørende ferieboliger. Der er i lokalplanen taget 

hensyn til gastransmissionsledningens placering og begrænsninger for 

arealanvendelse tilknyttet zonen omkring denne. Miljøstyrelsen vurderer, at 

nedlæggelse af ledningen ikke vil have negativ effekt på eller være i strid med 

lokalplanen. 

 

Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for øvrige dele af projektarealet. 

 

Dele af området for den nye gastransmissionsledning er udpeget som værdifuldt 

landbrugsområde for både Egedal og Ballerup Kommune. M/R station Kildedal er 

ligeledes placeret i vedtaget værdifuld landbugsområde (Ballerup). Også den 

eksisterende gasrørledning ligger delvist i værdifuld landbrugsområde.  

 

I Egedal Kommunes kommuneplan 2021 retningslinje 3.9.1 hhv. 3.9.3 står ”De 

særligt værdifulde landbrugsområder vist på retningslinjekort 3.9 skal søges 

opretholdt til landbrugsformål” og ”Når landbrugsarealer inddrages til 
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byformål, tekniske og rekreative anlæg mv. skal der i kommune- og 

lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige 

forhold, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og 

størrelse samt mulighederne for jordfordeling.”  Tilsvarende ordlyd findes i 

Ballerup Kommunes kommuneplan 2020 i retningslinje 15.1 og 15.2. 

 

De arealer, som reguleres i servitutten, kan efter anlægsarbejderne fortsat 

anvendes til f.eks. almindelig landbrugsdrift. 

 

En del af strækningen af den nye gasrørledning ligger endvidere i arealer udpeget 

som lavbundsarealer i for Ballerup Kommunes kommuneplan 2020. Jf 

retningslinje 18.1 På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt 

undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke 

forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde 

eller eng, jf. retningslinjerne for landbrug.  

 

Ansøger oplyser, at det i dette projekt ikke har været muligt at placere 

gasledningen udenfor lavbundsarealerne. Gasledningen tåler at ligge under 

permanent vandmættet jord, men kan udgøre en udfordring, hvis der senere skal 

etableres vådområder og genslyngning af vandløb. Ifølge ansøger, oplyser Ballerup 

Kommune, at det ikke er aktuelt, at der er nogen planer for etablering af et 

vådområde på arealet. 

 

Projektet ligger for en stor dels vedkommende i et område, der er udpeget som 

potentiel økologisk forbindelse i både Egedal og Ballerup Kommune. Økologiske 

forbindelser er udpeget, hvor der kan skabes sammenhæng mellem 

naturområderne og skabes mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem 

dyrkede og udyrkede områder i det åbne land. Da gasrørledningen nedgraves (eller 

etableres ved underboring,) vil anlægget ikke overskære spredningskorridorer 

(økologiske forbindelser) og dermed vil det ikke forringe forbindelsernes 

biologiske værdi.  

 

Projektet ligger for en stor dels vedkommende i et område, der er udpeget som 

værdifulde landskaber i både Egedal og Ballerup Kommune, men da 

ledningsanlægget nedgraves eller etableres ved underboring, vil denne del af 

projektet ikke have betydning for landskabet.  

 

M/R stationen planlægges anlagt i et område udpeget som værdifuldt landskab i 

Ballerup Kommunes kommuneplan. Området er samtidigt udlagt som 

rammeområde 7.D1 - Transportkorridor i Sørup i Ballerup Kommunes 

kommuneplanen, hvor den specifikke anvendelse er angivet til område til 

offentlige formål, forsyningsanlæg, trafikanlæg, transportkorridor, 

jordbrugsområde. Det er Ballerup Kommunes vurdering, at placeringen af M/R- 

station og L/V station, ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på områdets 

landskabelige og naturmæssige værdier eller at den vil ændre væsentligt på det 

bestående miljø. Placeringen ligger ud til et område i syd, uden væsentlig æstetisk 

værdi og den skærmende beplantning vil skjule anlægget set fra det øvrige 

omkringliggende landskab, når man bevæger sig rundt. Ballerup Kommune 

forventer, at der kan gives en landzonetilladelse. Miljøstyrelsen er enige i 

kommunens vurdering af at placeringen ikke vil have væsentlig negativ indflydelse 
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på områdets landskabelige og naturmæssige værdier med udgangspunkt i 

anlæggets størrelse og placeringen op ad større vej og jernbane, samt det forhold, 

at der vil blive etableret skærmende bevoksning omkring stationen. 

Kumulative påvirkninger 
Ansøger har oplyst, at de ikke har kendskab til andre planer eller projekter i 

området, der kan have kumulative effekter, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til 

tilstedeværelsen af andre projekter i området, som sammen med indeværende kan 

medføre væsentlige kumulative påvirkninger. 

 

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 
Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det 

ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal 

karakter sammenholdt med, at afstanden til nærmeste grænse er betydelig. 

 

Samlet vurdering 
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 

eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede 

arter negativt.  

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der 

forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller 

driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til 

luften eller våde recipienter. 

 

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af 

krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

 

Høring 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Ballerup og Egedal Kommune, Region 

Hovedstaden, Vejdirektoratet, Banedanmark, Roskilde Museum (ROMU) og 

Kroppedal Museum. Der er også foretaget en høring af mulige berørte parter.  

 

Kommunens og andres kommentarer: 

Ballerup Kommune vurderer, at projektet ikke vil hindre opfyldelse af 

vandområdeplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller efter 

gennemførelse af alle tiltag, som forespurgt i høringsbrevet. 

 

I forhold til affald og deponi oplyser Ballerup Kommune, at den anviser 

byggeaffald efter gældende regler og forventer ikke at have udfordringer ift. 

kapaciteten.  

 

Derudover har Ballerup Kommune ingen bemærkninger. 

 

Vejdirektoratet oplyser til orientering, at direktoratet ved brev af den 25. august 

2022 har givet Energinet tilladelse til at anlægge en ny adgang til den nye måle- og 
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regulatorstation ved Kildedal på matr.nr. 1a Sørup By, Måløv. Adgangen skal ske 

fra den eksisterende rasteplads på nordsiden af Måløv Byvej. Tilladelsen er stillet 

på en række vilkår. 

 

Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til Miljøstyrelsens høring. 

 

Banedanmark oplyser i sit høringssvar, at de har modtaget ansøgning om 

ledningskrydsning af S-banen og har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 

 

Kroppedal Museum oplyser, at der ikke ser ud til at være jord-og stendiger eller 

andre fredninger/beskyttelseslinier end den omkring jernbanebroen i 

projektområdet. Museet oplyser, at det på nuværende tidspunkt er i dialog med 

Energinet om at sikre evt. væsentlige, jordfaste fortidsminder, og mener, at der er 

taget tilstrækkelig højde for evt. arkæologiske og kulturhistoriske interesser. 

 

Roskilde Museum (ROMU) oplyser, at det er i kontakt med Energinet.dk om 

arkæologiske undersøgelser. Foranlediget af henvendelse fra bygherre 

Energinet.dk har ROMU allerede udført en arkivalsk kontrol af projektets arealer i 

Egedal Kommune. De mange genstandsfund både inden for undersøgelsesområdet 

og på tilstødende arealer, områdets topografi samt kendte bopladser i nærområdet 

bevirker, at ROMU anbefaler en arkæologisk forundersøgelse. 

 

Det er således ROMUs vurdering, at der ved det planlagte gravearbejde er risiko 

for, at væsentlige fortidsminder vil blive påtruffet. På denne baggrund anbefales en 

arkæologisk forundersøgelse udført ved udlægning af søgegrøft i hele længden af 

det kommende ledningstrace. Desuden anbefales udlægning af søgegrøfter på 

arbejdsarealer, hvor muldafrømning planlægges. Der anbefales overvågning af 

gravearbejde på steder, hvor eksisterende, lette vejkonstruktioner bortgraves. 

 

Der er ikke modtaget yderligere høringssvar. 

 

De indkomne høringssvar giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere 

bemærkninger og har heller ikke givet Miljøstyrelsen anledning til at foretage 

væsentlige ændringer i nærværende afgørelse. 

Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 13. 

marts 2023. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 

spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø 

eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 

http://www.mst.dk/
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vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 

mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. 

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 

1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort 

i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/vejledning/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke 

modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af 

afgørelsen dvs. den 10. april 2023.  

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter 

Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen 

begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis 

nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse 

før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde 

påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens § 54. 

På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene. 

 

Kopi til: 
Region Hovedstaden (regionh@regionh.dk)  

Ballerup Kommune (borger@balk.dk) 

Egedal Kommune (kommune@egekom.dk) 

Vejdirektoratet (hoeringer@vd.dk) 

BaneDanmark (banedanmark@bane.dk)  

ROMU Roskilde Museum (roskildemuseum@romu.dk) 

Kroppedal Museum (kontakt@kroppedal.dk) 

Berørte parter 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:regionh@regionh.dk
mailto:borger@balk.dk
mailto:kommune@egekom.dk
mailto:hoeringer@vd.dk
mailto:banedanmark@bane.dk
mailto:roskildemuseum@romu.dk
mailto:kontakt@kroppedal.dk
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Bilag: 
Bilag 1: Ansøgning  

Bilag 2: Projektbeskrivelse 

Bilag 3: Oversigtskort  

Bilag 4: Vurdering af bilag IV arter  

Bilag 5: Supplerende billeder til vurdering af bilag IV arter  

Bilag 6: Historik og oplæg til undersøgelser Sørup Losseplads 

Bilag 7: Boringer ved Sørup Losseplads 

Bilag 8: Ballerup Kommunes vurdering af placering af M/R Kildedal 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Niels Kurt Nielsen 

Biolog 

+45 72 54 24 27 

nin@mst.dk 

 


