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VVM-tilladelse til udbygning af det danske gastransmissionsnet
Miljøministeren havde i medfør af § 3, stk. 4 i lov om planlægning overtaget
planlægningskompetencen fra Hovedstadens Udviklingsråd, Fyns og Vejle
amter med henblik på at muliggøre en udbygning af det danske
gastransmissionsnet.
I den forbindelse blev der udstedt cirkulære nr. 16 af 25. januar 2002
(landsplandirektiv) som senere blev ændret ved cirkulære nr. 10363 af 12.
april 2005 (landsplandirektiv). Cirkulærerne fastlægger de planlægningsmæssige rammer for bl.a. følgende anlæg:
Etablering af en kompressorstation i henholdsvis Egtved, Vejle kommune
og Langeskov, Kerteminde kommune.
Miljøcentret meddeler herved i henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6.
december 2006, § 9 Energinet.dk tilladelse til en udbygning af det danske
gastransmissionsnet bestående af de ovenfor omtalte anlæg.
Vilkår for tilladelsen
Kompressorstationerne skal etableres indenfor de i cirkulærerne angivne
arealer.
Der skal udarbejdes en miljøledelsesplan, der behandler alle de miljøpåvirkninger, anlægsaktiviteterne vil kunne foranledige. Anlægsaktiviteterne
skal udføres i overensstemmelse med miljøledelsesplanen.
80 bar og 150 bar overjordiske trykbærende anlæg skal mindst have en
afstand på 100 meter til byggeri og anlæg, som er kompressorstationen og
dens drift uvedkommende.
Støjbelastningen fra kompressorstationerne må ikke overstige 60 dB(A) i
nærmeste naboskel. Endvidere må støjbelastningen ikke overstige 35 dB(A)
i skel til boliger uden for industriområder.
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Trykaflastning må kun udføres i dagtimerne 1 gang årligt for hver kompressor, eller når det på grund af særligt vedligehold eller reparationer er nødvendigt.
Denne tilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt.
Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer,
der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58
og 59.
Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klage
skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på
gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Naturklagenævnet kan tillægge rettidig klage opsættende virkning.
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted tirsdag den 15. april 2008 i
Egtved Posten og Lokalavisen Nyborg.
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
datoen for offentliggørelsen.
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