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Hvad er VVM

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for 
anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af vis-
se offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om plan-
lægning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Reglerne sikrer, at byg-
ge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden 
VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre ar-
bejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges 
særlig vægt og forslag til alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og 
vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 

•  mennesker, fauna og flora
• jordbund, vand, luft, klima og landskab
• materielle goder og kulturarv, og
• samspillet mellem disse faktorer.

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekven-
ser, som kan danne baggrund for såvel en offentlig debat som den endelige be-
slutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sam-
men med et  udkast til tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplantillæg udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I 
nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcentre imidlertid opgaven. 
Det gælder bl.a. for infrastrukturanlæg, som kræver planlægning i mere end to 
kommuner, som det er tilfældet i denne sag.
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Behov for ny naturgasledning 
Om få år er Danmark ikke længere 
selvforsynende med naturgas, og 
der bliver behov for at importere 
gas. Energinet.dk ønsker derfor at 
udbygge gastransmissionsnettet i 
Syd- og Sønderjylland. 

Miljøcenter Odense indkalder her-
med idéer og forslag til hvilke miljø- 
og naturforhold, der skal fokuseres 
særligt på i VVM-redegørelsen. 

I denne pjece kan du læse om, hvad 
projektet går ud på, og hvordan du 
skal forholde dig, hvis du har idéer til 
det videre arbejde.
 
Hvad går projektet ud på?
Udbygningen af gastransmissions-
nettet i Syd- og Sønderjylland 
omfatter to delprojekter:  

1)  Etablering af en ny kompressor- 
 station. 

En kompressorstation skal øge tryk-
ket, og dermed sikre at gassen i led-
ningen kan pumpes videre i gassy-
stemet. Energinet.dk undersøger for-
skellige muligheder for at placere 
kompressorstationen. Der indgår en 
række forhold i valget af placering. 
Det er fx behovet for kapacitet, mu-
lighed for adgang til elforsyning, mu-
lighed for evt. at udnytte overskyden-
de varme fra stationen, sikkerhed og 
miljø. Energinet.dk har vurderet en 
placering ved Energinet.dk’s eksiste-
rende bygninger i Egtved, og en pla-
cering ved Hellevad, vest for Røde-
kro. Der undersøges også en række
andre placeringer på strækningen 
mellem Frøslev til Egtved for at finde 
den bedste placering.

2) Etablering af en ny gasledning  

Energinet.dk planlægger en ny ga-
stransmissionsledning mellem Ellund 
og Egtved. Der findes i forvejen en 

gastransmissionsledning på stræk-
ningen, og Energinet.dk vil i så vid 
udstrækning som muligt grave den 
nye gasledning ned i jorden parallelt 
med den eksisterende ledning. Den 
nuværende gasledning, har en dia-
meter på 61 cm mens den nye gas-
ledning vil få en diameter på 76 cm. 
På den ca. 94 km lang strækning, vil 
den nye gasledning hovedsageligt 
løbe igennem landbrugsarealer, og 
de fleste steder vil den komme til at 
ligge ca. 10 meter vest for den eksi-
sterende gasledning. På stræknin-
gen vil der flere steder ved de eksi-
sterende linieventilstationer blive 
etableret forbindelse til den eksiste-
rende ledning. 

Hvem er Energinet.dk?
Energinet.dk er en selvstændig, 
offentlig virksomhed under Klima- 
og Energiministeriet. Virksomhe-
den har på statens vegne ansva-
ret for forsyningssikkerheden. Det 
betyder, at Energinet.dk bl.a. skal 
sikre, at der er nye forsyninger af 
gas til de danske forbrugere, når 
Danmark om få år ikke længere 
er selvforsynende med naturgas. 
 
Samtidig arbejder Energinet.dk på 
at sikre et velfungerende marked 
for gas i Danmark, fordi en effek-
tiv konkurrence giver danskerne 
den bedste pris på gas. Et af ele-
menterne til at skabe en effektiv 
konkurrence er at sikre flere aktø-
rer adgang til gasmarkedet i Dan-
mark og så vidt muligt at forbinde 
det danske gasmarked med gas-
markederne i nabolandene. 

Fakta
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Hvorfor er udbygningen nød- 
vendig?
Om få år er Danmark ikke længere 
selvforsynende med naturgas, og 
der bliver behov for at importere gas. 
I dag forsynes de danske forbrugere 
med gas fra felter i den danske del 
af Nordsøen. Gassen kommer i land 
i Nybro ved Varde på Jyllands vest-
kyst og fordeles videre til forbruger-
ne i Danmark via naturgasknude-

punktet i Egtved. Derudover ekspor-
teres gas til Sverige og Tyskland via 
det danske naturgassystem.Forsy-
ningen af gas fra den danske del af 
Nordsøen forventes at aftage kraftigt 
i de kommende år. Derfor har den 

danske regering i sit energipolitiske 
udspil fra 19. januar 2007 påpeget, 
at det er nødvendigt at udbygge gas-
infrastrukturen. Udbygningen af gas-

systemet i Syd- og Sønderjylland 
øger kapaciteten i ledningsnettet, og 
åbner dermed for import af gas fra 
Tyskland. 

Det er regeringens mål, at Danmark 
på lang sigt bliver uafhængig af kul, 
olie og naturgas. Energinet.dk arbej-
der målrettet på at indpasse stadig 
støre mængder vedvarende energi i 
det danske energisystem bl.a. bio-
gas. Der vil gå en længere årrække, 
før Danmark kan blive helt uafhæn-
gig af fossile brændsler og dermed 
også af naturgas. 

Figur 1: Det nuværende danske gastransmissionssystem.

Udbygningen tjener flere formål: 

-  Den fremtidige gasforsyning   
 til de danske forbrugere sikres. 
 
-  Forsyningssikkerheden øges   
 ved gasforsyning fra flere kil-  
 der og leverandører.   

-  Konkurrencen på gasmarke-  
 det øges, så forbrugerne op-  
 når den bedste pris.

Figur 2: Naturgasreserver i den danske del af Nordsøen
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Hvordan forløber anlægsarbejdet?
Anlægsarbejdet bliver omfattende og 
kan ikke undgå at medføre gener for 
grundejere og naboer. Det er vigtigt 
at finde løsninger, der tager hensyn 
til både mennesker, miljø og de om-
kostninger, der er forbundet med et 
så stort anlægsarbejde.
 
I god tid før anlægsarbejderne sæt-
tes i gang, besøger Energinet.dk 
hver enkelt lodsejer for at drøfte de 
specielle forhold, der gør sig gæl-
dende på ejendommen. Energinet.dk 
vil indgå aftaler om de nødvendige 
forholdsregler.
 
Erstatning 
Placeres den nye gasledning på din 
ejendom, får du erstatning for den 
servitut, der bliver tinglyst på din 
ejendom. Efter anlægsarbejdet ydes 
der efter en konkret opmåling erstat-
ning for afgrøder, midlertidige ulem-
per, strukturskader, beplantning samt 
for permanent placering af mærke-
pæle.  
 
Servitutten gælder for et 20 meter 
bredt bælte på begge sider af lednin-
gen. Fem meter på hver side af led-
ningens midte må der ikke plantes 
træer, og der er forbud mod bygnin-
ger af enhver art. Jorden må ikke be-

arbejdes mere end 60 cm i dybden, 
terrænreguleringer må kun udføres 
efter forudgående tilladelse, og hvis 
man skal grave eller bore med me-
kaniske redskaber, skal det først af-
tales med Energinet.dk. 

Fra 5 til 20 meter fra ledningens mid-
te, må der ikke opføres bygninger til 
ophold for mennesker. Energinet.dk 
stiller krav om, at alle arbejder inden 
for fem meter fra ledningen skal god-
kendes af Energinet.dk. Ofte skal ar-
bejdet også overvåges. 

Arbejdsbæltet
Arbejdsbæltet omkring gasledningen 
vil normalt være mellem 22 og 25 m 
bredt. I specielt vanskeligt tilgængeli-
ge områder kan det være nødven-
digt at øge bredden. I områder med 
bevaringsværdig vegetation vil det 
være muligt at reducere bredden. 
Vegetation inden for arbejdsbæltet 
ryddes, idet bevaringsværdige træer 
mv. skånes i videst muligt omfang. 
Gasrøret lægges i en ledningsgrav, 
der er så dyb, at røret kan dækkes 
med mindst 1 m jord. Se illustration 
af graveaktiviteterne.  
Når gravearbejdet er afsluttet, bliver 
det areal, der er berørt målt op med 
henblik på erstatning og området re-
etableres.

 Anlægsperioden
Den samlede anlægsperiode på hver 
parcel vil normalt være under to må-
neder I specielle områder, som fx 
blødbundsområder, krydsninger af 
åløb, vejkrydsninger og lignende, 
kan anlægsperioden dog blive for-
længet. Dette vil blive oplyst i forbin-
delse med den indledende informati-
on til ejeren. 

Kompressorstationen
Kompressoranlægget vil optage et 
areal på ca. 10 hektar. Anlægget vil i 
første omgang bestå af tre kompres-
sorenheder, der har hver sin kom-
pressor med en drivenhed og gaskø-
ler. Kompressorenhederne placeres  
i bygninger, og herudover bliver der 
etableret servicebygninger.
I anlægsperioden for kompressorsta-
tionen vil der være anlægs- og byg-
geaktiviteter på området.  
Energinet.dk vil ved udformningen af 
anlægget tage vidtstrakte hensyn til 
anlæggets påvirkning af det omgi-
vende miljø og landskab. 

Figur 4: Skitse af ledningsgrav og arbejdsbælte.

Figur 3: Nedlægning af gastransmisionsnet i 1984
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Hvad med sikkerheden?
Risikoen for gasudslip fra naturgas-
anlæg er meget lille. For både led-
ninger og kompressorstation gen-
nemføres vurderinger og tiltag for at 
sikre, at utilsigtede udslip ikke kan 
finde sted. Drift og vedligeholdspro-
cedurer for både ledninger og kom-
pressorstation vil endvidere sikre, at 
anlæggene drives sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt.

Den største risiko for omgivelserne i 
forbindelse med naturgasanlæg er 
udslip af gas, der kan antændes og 
føre til en gasbrand. Naturgas, som 
ikke antændes, vil ikke udgøre en fa-
re. Naturgas er lettere end atmosfæ-
risk luft, og vil derfor stige til vejrs.

Gasledninger er stålledninger med 
en stor vægtykkelse. For hver 10 - 
20 km er der en linjeventilstation, 
med mulighed for kontrolleret af-
blæsning af gassen, som sikrer, at 
gasmængden i ledningen kan be-
grænses i tilfælde af reparation eller 
et brud på ledningen. 

For at udgå skader fra fx gravema-
skiner er gasledningerne som mini-
mum dækket af én meter jord. Led-
ningernes beliggenhed er markeret 
med gul-orange mærkepæle. Pæle-
ne står ved krydsninger af veje, jern-
baner og åer samt ved en del skel. 

Pælene er så vidt muligt anbragt,  
så man kan se fra den ene til den 
anden. 
Energinet.dk holder derudover tæt 
kontakt til de lodsejere, der ejer jor-
den, hvor ledningen passerer og 
gennemfører regelmæssigt eftersyn 
på ledningerne.

Kompressorstationen vil være ind-
hegnet, og der vil være mulighed for 
kontrolleret afblæsning af gas. Drif-
ten overvåges kontinuert, så der kan 
gribes ind med korrigerende tiltag i 
tilfælde af driftsforstyrrelser.
 
I forbindelse med myndighedernes 
godkendelse af anlæggene vil der 
blive udlagt en zone med restriktio-
ner for etablering af bygninger til op-
hold for mennesker og oplagring af 
brandfarligt materiale. 

Figur 5: Foto af Ellund kompressoranlæg. Den planlagte nye kompressorstation vil være ca. 
samme størrelse.
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Placering
Placeringen af kompressorstationen 
og gasledning samt supplerende 
ventilstationer vil blive valgt, så der 
tages mest muligt hensyn til menne-

sker og miljø. Et anlægsarbejde i 
denne størrelsesorden kan dog ikke 
undgå at komme i berøring med fre-
dede eller beskyttede områder eller 
med områder, der har andre natur- 
eller kulturhistoriske værdier. 

I hvert enkelt tilfælde vil myndighe-
derne vurdere, om det er muligt at 
tage tilstrækkeligt hensyn. Det vil fx  
kræve særlige vurderinger og grun-
dige undersøgelser, før der eventuelt 
kan gives tilladelse til anlægsarbej-
der i fredede områder.

Krydsning af vandløb, beskyttede 
naturområder og andre følsomme lo-
kaliteter gennemføres i videst muligt 
omfang, så mindst muligt af det føl-

somme areal berøres fx ved under-
boring, hvor krydsning med gennem-
gravning ikke er praktisk.
Efter anlægsarbejdet reetableres 
landskabet, og dyrkning af land-

brugsarealer kan genoptages umid-
delbart efter afslutning af anlægsar-
bejdet.

Reetableringen foretages med sam-
me type planter, som i det lokale om-
råde. Der vil dog forblive et fem me-
ter bredt bælte over ledningen, hvor 
der kun efter særlig tilladelse må 

plantes træer og buske og da uden 
dybtgående rødder.

I åbent land vil ledningens placering 
være synlig i nogle år, indtil de le-
vende hegn vokser til.  

Kompressorstationen 
Kompressorerne vil blive placeret i 
bygninger tilpasset de lokale forhold 
for at minimere støjgener og mind-
ske den visuelle påvirkning.

Efter anlægsarbejdet vil området 
omkring kompressorstationen blive 
reetableret. Der vil der blive plantet 
levende hegn og evt. etableret volde, 
afhængigt af de lokale landskabelige 
forhold.
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Hvordan får du indflydelse?
VVM-processen omfatter følgende 
faser: 

1. offentlighedsfase - idéfasen
Planlægningsprocessen, som nu er 
gået i gang, indledes med en orien-
tering af offentligheden, ved at miljø-
centret offentliggør dette idéoplæg. 

Borgere, myndigheder, organisatio-
ner m.v. opfordres til at komme med 
idéer og forslag. Det kan være i form 
af alternativer til de skitserede place-
ringer af kompressorstationen og lin-
jeføringen og deres udformning. Man 
kan også pege på forhold, som mil-
jøcentret skal være særlig opmærk-

som på. For at kunne indgå i de vi-
dere undersøgelser skal ideer og for-
slag være Miljøcenter Odense i 
hænde senest tirsdag den 5. januar 
2010. 

Undersøgelsesfasen
Når idéfasen er overstået, vil Miljø-
center Odense fastlægge hvilke em-
ner, der skal arbejdes videre med og 
dermed indgå i VVM-redegørelsen. 

Redegørelsen omfatter en vurdering 
af projektets påvirkninger af det om-
givende miljø både i anlægs- og 
driftsfasen. Endelig skal der udarbej-
des tillæg til kommuneplanerne i de 
seks kommuner, som ledningen går 

Miljøcenter Odense

•  Hjemmeside: www.blst.dk 

•  Spørgsmål om forløbet og faglige emner: 

Birgitte Hjerrild, tlf.  72 54 84 20.  
Mail: birhj@ode.mim.dk

Ideer og forslag

kan frem til 5. januar 2010  
sendes til: 

Miljøministeriet
Miljøcenter Odense,
C.F. Tietgens Boulevard 40, 
5220 Odense SØ 

eller som e-mail til:
post@ode.mim.dk 

Mærk venligst kuverten
Ode-200-00021

igennem. Kommuneplantillæggene 
fastlægger linjeføring og udformning 
på baggrund af VVM-redegørelsens 
vurdering af virkningerne på miljøet.

2. offentlighedsfase - forslagsfasen
Miljøcenter Odense sender forslag til 
kommuneplantillæg og VVM-redegø-
relse i offentlig høring i mindst otte 
uger, hvor det igen er muligt at give 
sin mening til kende. Dette forventes 
at ske i forsommeren 2010. Derefter 
tager Miljøcenter Odense endelig 
stilling til projektet. 

Yderligere oplysninger kan fås hos:
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