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Ikke-teknisk resume
I det følgende resume beskrives en række forslag til udbygning af Danmarks system for
gastransport fra Nordsøen, tværs over Danmark og videre gennem Østersøen til Polen.
Der er lagt vægt på at beskrive væsentlige konsekvenser af udbygningen for mennesker
og miljø. For en mere detaljeret gennemgang af de miljømæssige konsekvenser af
projektet henvises til VVM-redegørelserne for udbygning af gassystemet på land og
mellem Danmark og Polen.
Indledning

Danmarks største producent af olie og naturgas, Dansk Undergrunds Consortium
(DUC), har opskrevet forventningerne til, hvor meget gas der kan udvindes fra
Nordsøen. DUC har besluttet at øge produktionen fra felterne og tilbudt, at DONG
kan købe en del af de øgede gasmængder.
Det danske gasmarked kan imidlertid ikke aftage de øgede mængder. Derfor har
DONG i juni 2001 indgået en aftale med det polske olie- og gasselskab POGC
om eksport af naturgas til Polen fra 2004 via det danske system for gastransport og
en nybygget gasledning fra Sjælland til Polen. Det eksisterende danske system har
imidlertid ikke kapacitet til at transportere de øgede gasmængder, og en udbygning er
derfor en forudsætning for transport af gas til Polen.
Over en årrække forventes de danske gasreserver at rinde ud, og Danmark skal se sig
om efter andre leverandører. Mest sandsynligt skal den fremtidige gas leveres fra Norge
eller Rusland. Derfor er det allerede nu nødvendigt for Danmark at sikre en udbygning
af gassystemet, så gassen kan transporteres frem til forbrugerne fra de udenlandske
leverandører i fremtiden.
Ud over at sikre, at DONG fra 2004 kan levere gas fra de danske felter til Polen skal
den beskrevne udbygning af gassystemet:
•

øge forsyningssikkerheden med naturgas til de danske forbrugere i fremtiden ved at
udbygge infrastrukturen for gastransport i Danmark

•

øge de mulige transportveje for naturgas til og fra Danmark og på den måde sikre
Danmark en central placering på det europæiske gasmarked

•

fremme mulighederne for konkurrence på det danske gasmarked.

Udbygningen af gassystemet giver store samfundsmæssige fordele for Danmark. På den
baggrund anbefaler DONG en udbygning af Danmarks gastransportsystem. Før der
kan gives tilladelse til en udbygning iht. lov om naturgasforsyning, skal der gives en
VVM-tilladelse, og Miljø- og Energiministeriet har på denne baggrund besluttet at
fremlægge et forslag til udbygning med tilhørende VVM-redegørelse i offentlig høring.
4
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VVM-redegørelserne beskriver det samlede projekt. I det følgende resume deles
beskrivelsen i to dele,
•

projektet på land fra Egtved tværs over Danmark til Sjællands østkyst og

•

projektet til søs med etablering af en gasledning mellem Sjællands østkyst og Polen
- BalticPipe.

Udbygning på tværs af Danmark

Der er fremlagt fire forslag til en mulig udbygning af Danmarks gassystem. Alle forslagene gør det muligt at transportere yderligere 3,5-5 mia. m3 naturgas gennem det
danske gassystem om året. DONG har peget på forslag 1 som det foretrukne. Først efter
afslutning af offentlighedsfasen vil miljø- og energiministeren på baggrund af høringssvarene tage stilling til, hvilken løsning der skal vælges.
I forslag 1 sker ilandføring af BalticPipe ved Rødvig på Stevns. Ledningen til Polen
forbindes til det eksisterende system ved at etablere en ledning fra Regnemark til
Rødvig. Derudover skal der etableres en kompressorstation nær ilandføringen for at
transportere gassen de 230 km til Polen. I første fase planlægges endvidere en kompressorstation i Højby eller i Langeskov på Fyn med en kapacitet på ca. to mia. m3/år.
Det svarer til den mængde, det er aftalt at levere til det polske gasselskab POGC fra
2004. I takt med at behovet for gastransport øges, bliver der etableret en ny ledning
mellem Egtved og Lillebælt og tværs over Fyn. Fra Sjællands Storebæltkyst bliver der
ligeledes i en senere fase etableret en ledningsforbindelse mellem det eksisterende
gastransportsystem og Stenlille Naturgaslager.

VVM-processen

Formålet med VVM-processen er:
•

at vurdere virkninger på befolkning, fauna, flora, landskab, jord, vand, luft, klima,
arkitektonisk og arkæologisk kulturarv samt beskrive de som en mulig følge af
miljøpåvirkningerne afledte socio-økonomiske forhold

•

på forhånd at afdække, hvordan man kan undgå, mindske eller kompensere
virkninger af udbygningen på miljøet

•

at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen.

Forslag 2 er identisk med forslag 1, hvad angår ilandføring af BalticPipe ved Rødvig på
Stevns med tilhørende kompressorstation, forbindelse til det eksisterende ledningssystem, etablering af gasledning fra Kongsmark til Stenlille Naturgaslager samt en
kompressorstation på Fyn ved Højby/Langeskov. Derudover etableres en kompressorstation i Egtved i modsætning til forslag 1, hvor der sker en dublering af den eksisterende ledning på strækningen Egtved - Nyborg.

Som led i VVM-processen har projektet været ude i en foroffentlighedsfase for at
indhente ideer og forslag til projektets gennemførelse inden udarbejdelse af VVMredegørelserne. Foroffentlighedsfasen fandt sted i perioden 30. april - 28. maj 2001.
Forslag og ideer fra foroffentlighedsfasen er efterfølgende undersøgt, vurderet og
fremlagt i VVM-redegørelsen.

Oversigt over udbygningselementerne i hvert af de fire
forslag.
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I forslag 3 sker ilandføringen af BalticPipe ved Avedøre Holme med tilhørende kompressorstation. Der anlægges en gasledning parallelt med den eksisterende ledning fra
Køge til Avedøre Holme og der etableres en kompressorstation på Fyn ved Højby eller
Langeskov. I takt med at behovet for gastransport øges, bliver der etableret en ny
ledning mellem Egtved og Lillebælt og tværs over Fyn.

Gasledninger lægges i en
ledningsgrav, så der er
minimum én meter jord over
ledningen.

I forslag 4 sker ilandføringen af BalticPipe ved Avedøre Holme med tilhørende kompressorstation. Den eksisterende gasledning dubleres på strækningen Køge - Avedøre
Holme. Der etableres en kompressorstation på Fyn ved Højby/Langeskov. Disse anlæg
er således identiske med anlæggene i forslag 3. Derudover etableres en kompressorstation ved Egtved i modsætning til forslag 3, hvor der sker en dublering af den
eksisterende ledning på strækningen Egtved - Nyborg.
Generelle miljøpåvirkninger

Transport af gas i ledninger er den mest miljøvenlige og den sikreste måde at transportere energi på. Bortset fra midlertidige indgreb i landskabet i anlægsfasen medfører
gasledninger ingen alvorlige varige konsekvenser for miljøet. Kompressorer, der er
nødvendige for at kunne transportere gas i ledninger, har dog et betydeligt energiforbrug. For at kunne transportere gassen fra Danmark til Polen er det nødvendigt at
etablere en kompressorstation på Danmarks østkyst. Men ved udbygning af gassystemet
på tværs af Danmark kan etablering af kompressorstationer i et vist omfang erstattes af
ledningsdubleringer.
Udbygningen med gasledninger kan ikke undgå at påvirke miljøet i et begrænset og for
det meste midlertidigt omfang. Derfor kan lokale byudviklingsplaner, særlige naturtyper, dyre- og planteliv samt lokale kulturhistoriske forhold blive berørt.
Kompressorstationerne påvirker først og fremmest miljøet ved deres fysiske tilstedeværelse i landskabet. Kompressorerne afgiver en svag støj samt udleder NOx og CO2.
Derudover er det primært de visuelle påvirkninger fra anlægget, der påvirker miljøet.
Beskrivelse af anlægselementer og tilhørende miljøpåvirkninger

Miljøpåvirkningen vil primært afhænge af, om der vælges en løsning med kompressorstationer eller ledningsdublering. I to af de fire udbygningsforslag skal der etableres
tre kompressorstationer og mindre ledningsanlæg. I de to andre forslag etableres to
kompressorstationer og omfattende ledningsanlæg på tværs af Danmark.
Miljøpåvirkningen på strækningen Egtved-Storebælt vil således primært afhænge af, om
der vælges en kompressorstation i Egtved eller dublering af den eksisterende ledning på
strækningen. Sekundært vil miljøpåvirkningen afhænge af valget mellem forskellige
linieføringer på delstrækninger og placeringer af linieventil- og kompressorstationer.
Gasledninger generelt

Gasledningerne lægges i en minimum to meter dyb ledningsgrav, så der er minimum en
meter jorddække over ledningen.
Ledningen etableres i delstrækninger på omkring én km. Ledningsgraven på de enkelte
strækninger vil almindeligvis stå åben i nogle få dage. Den afrømmede muld vil ikke
genere folk, der færdes i området, da den ikke kommer til at ligge på veje og stier.
Ledningsgraven på den enkelte delstrækning vil almindeligvis stå åben tre-syv dage og i
sjældne tilfælde et par uger. Anlægsbæltet i det åbne land vil normalt være op til 22
meter bredt, mens det i skov og plantager samt naturbeskyttede områder kan reduceres
til 18 meter.
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Gasledninger vil først og fremmest påvirke miljøet i anlægsfasen. Gravearbejder påvirker
naturtyper og friluftsliv i en kortere periode. For nogle få særligt følsomme naturtyper
vil der kunne forventes en mere varig påvirkning, men naturområderne langs med de
planlagte linieføringer vurderes generelt at være robuste. I skovområder vil der dog være
en varig påvirkning, idet der bliver et fire meter bredt bælte over ledningen, hvor der
ikke må vokse træer med dybtgående rødder. I det åbne landskab kan ledningens
linieføring kun anes på grund af de gul-orange markeringspæle placeret i skel og langs
veje, og hvor ledningen krydser beplantninger med træer.
Nye, store ledninger kan lægge begrænsninger på arealanvendelsen. Bl.a. må der ikke
opføres bygninger til ophold for mennesker nærmere end 20 meter fra en ledning, og
der må ikke graves tættere end fem meter fra ledningerne uden særlig tilladelse fra
DONG.
Kompressorstationer

Kompressorstationernes formål er at øge trykket i gasledningen, så gassen kan transporteres over lange strækninger. En kompressorstation består af et antal kompressorer
med tilhørende drivenheder. Disse enheder placeres i separate lydisolerede bygninger
sammen med diverse hjælpeanlæg. Anlæg af en kompressorstation forventes at vare
omkring halvandet år. Anlægsarbejdet vil indebære almindelige byggepladsarbejder.
Kompressorstationerne bliver anlagt på arealer, som bliver erhvervet af DONG.
Kompressorstationer vil først og fremmest påvirke miljøet i driftsfasen. Kompressorstationer optager et relativt stort areal, og selvom de skjules bag randbeplantning kan de
være svære at indpasse i landskabet. Kompressorstationerne, der vil være i drift døgnet
rundt, vil afgive en svag støj. De vil dog overholde gældende støjkrav, og lyden forventes
ikke at genere naboer.
Støjpåvirkningen fra kompressorstationerne vil i driftsfasen være yderst begrænset,
blandt andet fordi der stilles skærpede krav om lydisolering til leverandøren. Lydtryksniveauet i kompressorstationerne må således ikke overstige 40 dB (A). I en afstand af
hhv. 300 og 600 meter fra hegnet, som svarer til afstanden til de nærmeste boligområder, vil støjen være så lav, at der kan ses bort fra den.
Afblæsning af gas fra dele af anlægget i forbindelse med vedligehold vil kun ske ca. én
gang om året, og anses derfor ikke som daglig drift. Ved afblæsning af kompressorstationen på Fyn vil lydtryksniveauet være 95 dB (A) i 75 meters afstand. Dette bevirker, at der undtagelsesvis kortvarigt vil være et lydtryk på 80 dB (A) i 300 m afstand /
73 dB (A) i 600 m afstand.
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Ved afblæsning på Sjælland vil lydtryksniveauet være 95 db (A) i 100 meters afstand.
Dette bevirker, at der undtagelsesvist vil være et lydtryk på 84 dB (A) i 300 meters
afstand / 77 dB (A) i 600 meters afstand.

I Vejle Amt er der tre forslag til placering af ledningen. Det ene linieføringsforslag
krydser Elbodalen langs motorvejen ved Taulov parallelt med den eksisterende ledning.
De øvrige forslag krydser Elbodalen ved Tårup Skov. I alle forslag vil ledningen blive
lagt parallelt med den eksisterende ledning fra Måle-/regulatorstation Egtved til Vester
Balle.

Udledningen af NOx og CO2 afhænger af, om kompressorstationen skal drives af
gasturbiner eller elmotorer. Ved gasturbiner vil der være en lokal udledning, mens
udledningen fra elmotorer vil stamme fra elværkerne, der har en bedre virkningsgrad og
dermed en mindre udledning end gasturbiner.

Det ene forslag følger herefter en ny linieføring syd om Viuf via Elbodalen til Erritsø og
videre herfra igen parallelt med den eksisterende ledning til linieventilstation Lyngsodde
ved Lillebælt. I en variant til dette forslag føres ledningen i en bue nord om Viuf.

De enkelte anlægselementer
Modtagefaciliteter på Nybro

For at kunne modtage yderligere naturgas fra Nordsøen skal modtagefaciliteterne på
Nybro Gasbehandlingsanlæg udbygges. Udbygningen vil blive placeret parallelt med det
anlæg, der i dag modtager gas fra Syd Arne-feltet. Placeringen vil ske indenfor det
eksisterende areal på gasbehandlingsanlægget.
Udvidelsen vil ikke medføre ændringer i de miljømæssige, landskabelige eller sikkerhedsmæssige forhold på gasbehandlingsanlægget.
Vejle Amt

Hvis et af de forslag, der medfører anlæg af en kompressorstation i Egtved (forslag 2 og
4), bliver valgt, vil der ikke være behov for en ledningsdublering i Vejle Amt. Ved de to
andre forslag (forslag 1 og 3) skal der vælges mellem forskellige mulige linieføringer.
Kompressorstation i Egtved
I forbindelse med etablering af det eksisterende transmissionsnet for naturgas i starten af
1980’erne, blev knudepunktet i Egtved forberedt for etablering af en kompressorstation
på et senere tidspunkt. Hvis det besluttes at etablere en kompressorstation i Egtved, vil
det først blive aktuelt i en senere udbygningsfase. Stationen placeres i så fald på de
reserverede arealer på DONGs vedligeholdscenter i Egtved.
Visualisering af kompressorstation ved Egtved set fra
syd i en afstand af
ca. 400 meter inden
beplantningen er vokset til.

Linieføringen (rød, fuldt
optrukken linie) gennem Vejle
amt og den eksisterende
ledning i lilla. Amts- og
kommunegrænserne er
markeret med sort linie. M/R
er en forkortelse for Måle/regulatorstation. L/V er en
forkortelse for Linieventilstation.

I det andet forslag vil ledningen blive anlagt parallelt med den eksisterende ledning hele
vejen fra Måle-/regulatorstation Egtved til Måle-/regulatorstation Lyngsodde.
I det tredje forslag vil ledningen blive anlagt parallelt med den eksisterende ledning fra
Måle-/regulatorstation Egtved til vest for Vester Nebel. Herefter følges en ny linieføring
syd om Almind frem til Elbodalen, hvorefter linieføringen er identisk med det første
forslag frem til Linieventilstation Lyngsodde.
På strækningen Egtved-Lyngsodde berøres bl.a. jorddiger, vandløb, skov, moser, enge og
overdrev. De berørte lokaliteter er generelt robuste med undtagelse af Hulskov og
Elbodalen.
Elbodalen er den mest betydende enkeltlokalitet i projektet, idet den har stor geologisk
og landskabelig interesse samt væsentlige naturværdier. I Elbodalen forekommer flere
arter af dyr og fugle der kræver streng beskyttelse i henhold til lovgivningen.

Den foreslåede placering indebærer ingen forureningsmæssige konsekvenser. Særlige
naturområder berøres ikke, og der er heller ingen særlige geologiske forhold, plan- eller
fredningsforhold, der vil blive berørt af placeringen af kompressorstationen. Placeringen
får endvidere kun begrænsede lokale visuelle konsekvenser.
Strækningen Egtved-Lyngsodde
En eventuel dublering af ledningen fra Egtved til Lyngsodde vil først blive aktuel i en
senere udbygningsfase.
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Elbodalens største værdier er de landskabelige og forekomsten af gamle hule træer, der
kan være levested for flere arter af flagermus. Alle flagermus er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV om arter, der er særligt beskyttelseskrævende. Påvirkningen ved
krydsning af Elbodalen vil først og fremmest omfatte gennemgravning af skrænter og
fældning af skov. Især gamle løvtræer, der har fået lov at blive stående, er meget
bevaringsværdige, og kan være levested for flere arter af flagermus. Linieføringen vil så
vidt muligt helt undgå sådanne træer.
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Krydsning af Elbodalen vurderes ikke at give anledning til konflikt eller reduktion i
naturoplevelsen.

Således har den eksisterende gasledning ikke betydet varige spor i landskabet, bortset fra
de gul-orange markeringspæle.

Vælges krydsningen ved Tårup Skov vil anlæg af ledningen give et varigt skår i skovene
ned til ådalen. Der skal derfor tages særlige hensyn ved gennemskæringen af bøgeskoven. Under anlæg skal der endvidere tages særlige hensyn til de beskyttelseskrævende
arter af dyr, som forekommer.

Landskabet øst for Vissenbjerg er særligt sårbart, da det er et meget markant dødislandskab med et væld af terrænformer og markante reliefskift. Dette stiller især ved
retableringen af landskabet særlige vilkår til anlægsarbejdet.

En krydsning langs med den eksisterende ledning ved motorvejen ved Taulov har ikke
betydning for landskabet og naturinteresserne i Elbodalen. Til gengæld krydser
ledningen Hulskov, der ligger i en slugt med væld, og som indeholder mange tilsvarende
naturinteresser som Elbodalen.
Linieføringen fra krydsningen af Elbodalen ved Tårup til Erritsø er lagt, så den i videst
mulige omfang tager hensyn til Fredericia Kommunes planer for byudvikling og mulige
fremtidige vækstretning.
Ledningen parallelt med den eksisterende kommer tæt på eksisterende bebyggelse og
byzone omkring Taulov, hvilket betyder at mindst én ejendom og måske fire ejendomme skal eksproprieres. Begrænsninger i byudvikling og anvendelse af arealer
afværges ved at gøre ledningernes stålvægge tykkere (øge godstykkelsen) og ved at grave
ledningen dybere ned end de sædvanlige minimum en meter til overkant af røret.

Ledningen parallelt med den eksisterende kommer tæt på eksisterende bebyggelse omkring
Stavrby og Grønnemose. Vælges linieføringen parallelt med den eksisterende ledning
skal én ejendom eksproprieres i Stavrby og mindst en ejendom ved Grønnemose.
Linieføringen (rød, fuldt
optrukken linie) gennem Fyns
Amt med den eksisterende
ledning i lilla. M/R er en
forkortelse for Måle-/
regulatorstation.

Fyn

I alle udbygningsforslag indgår en kompressorstation ved Højby eller Langeskov (øst for
Odense). Etableres en kompressorstation i Egtved (udbygningsforslag 2 og 4) vil der
ikke være behov for ledningsdublering på Fyn.
En eventuel dublering af ledningen på tværs af Fyn vil først blive aktuel i en senere
udbygningsfase.
Linieføring over Fyn
I Fyns Amt vil der hovedsageligt blive tale om en parallelføring med den eksisterende
ledning fra Måle-/regulatorstation Middelfart til Bellinge og videre syd om Højby. På
denne strækning er der en række lokaliteter, hvor der foreslås en ny linieføring. Det
drejer sig om Stavrby, Nørre Aaby, Gildebro, Grønnemose og Blommenslyst. En
kompressorstation skal placeres ved enten Højby Måle-/regulatorstation eller ved
Langeskov. I begge tilfælde vil ledningen blive anlagt i en ny tracé fra Højby via Davinde til Skellerup, hvorfra ledningen igen vil følges parallelt med den eksisterende
ledning til Måle-/regulatorstation Nyborg.
På Fyn berøres den samme type naturlokaliteter som i Vejle Amt og også her skønnes de
at være robuste. Krydsningen af Odense Å ved Bellinge Kirke påkalder sig dog særlig
opmærksomhed, da området omkring kirken er landskabsfredet og Odense Å er internationalt beskyttelsesområde.

Kompressorstation i Højby eller Langeskov
Der planlægges en kompressorstation ved Højby eller Langeskov med tre kompressortog
(to i drift og en i reserve). Selve kompressorstationen ved Højby/Langeskov vil optage et
areal på ca. 70.000 m2 (7 ha). Der vil være tilkørselsmulighed fra befæstet vej til stationen,
og der foretages beplantning omkring stationen med træer og buske karakteristiske for egnen.

Visualisering af kompressorstation ved Højby set fra
vest i en afstand af ca.
150 meter inden beplantningen er vokset til.

Placeringen af en kompressorstation ved Højby vil ikke forstyrre nogle væsentlige
naturområder. Den nordlige linieføring til Allerup Torup, der forbinder til kompressorstationen ved Højby, ligger langs med en vejkorridor for motorvej, er tæt på byzone,
krydser Skovgård Skov og forløber ca. 100 meter fra den fredede Holekilde. Desuden
krydses flere vandløb og linieføringen her er længere, end hvis der skal etableres en
kompressorstation ved Langeskov.

Åen er målsat som gyde- og/eller opvækstområde for laksefisk. Derudover findes en
række interessante plante- og dyrearter i og ved åen. For at undgå påvirkninger af åen
trækkes gasledningen under åen gennem en boret tunnel. Arbejdsarealerne vil derved
blive placeret på robuste landbrugsarealer og vil ikke påvirke naturinteresser på arealer
nær åen. Uafhængig af anlægsmetode vil landskabsfredningen blive berørt under
anlægsarbejdet, men påvirkningen ophører, når området er retableret. Området er
værdifuldt, men en gasledning i drift vurderes ikke at påvirke området væsentligt.
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En kompressorstation ved Højby vil ligge i forholdsvist åbent land præget af højspændingsledninger og motorveje (E45 og Rute 9). Der knytter sig ikke særlige naturinteresser til området for placeringen. I Højby planlægges omfattende beplantning med træer
for indpasning i landskabet, så det totale arealbehov bliver ca. 140.000 m2 (14 ha)
Placeringen af en kompressorstation ved Langeskov sker tæt ved motorvejen, ved skoven
Hakkehave. Placeringen er i en planlagt byzone (industriformål) .
Kompressorstationen ved Langeskov er visuelt mindre fremtrædende end stationen ved
Højby, idet den placeres mellem skoven Hakkehave og motorvejen, hvor landskabet i
forvejen er forstyrret af tekniske anlæg og udlagt til industriformål. Placeres kompressorstationen ved Langeskov påvirkes skoven Hakkehave af linieføringen frem til kompressorstationen i anlægsfasen. En gasledning gennem skoven vurderes ikke at komme i
konflikt med væsentlige naturhistoriske interesser. Der er fortrinsvis tale om visuelle
påvirkninger, der kan afbødes ved at fravige den lige linieføring. I Langeskov foretages
beplantning i overensstemmelse med lokalplanforslaget for området, så det totale
arealbehov her bliver ca. 77.000 m2 (7,7 ha).

Linieføringen (rød, fuldt
optrukken linie) på Sjælland
og den eksisterende ledning i
lilla. Amts- og kommunegrænserne er markeret med sort
linie. M/R er en forkortelse for
Måle-/regulatorstation.
L/V er en forkortelse for
Linieventilstation.

Regnemark-Rødvig

Fra Regnemark vil linieføringen i en ny tracé passere nord om Karise og mod sydøst
frem til Rødvig.

Visualisering af kompressorstation ved Langeskov set fra
nordøst i en afstand af
ca. 850 meter inden
beplantningen er vokset til.

Lokaliteterne er generelt robuste langs lineføringen til Stevns, men to områder har
særlige naturinteresser: Vallø Storskov og ilandføringen ved Rødvig.
Vallø Storskov rummer et rigt dyre- og planteliv med mange mindre almindelige og
beskyttelseskrævende arter. Skoven er en af Sjællands største, men krydsningen berører
kun et lille hjørne af skoven, hvor den er smallest, en strækning på 250 meter. Linieføringen vil være synlig efter retablering. Men med gennembrydning af skoven i
vekslende vinkler kan indgrebet udføres uden store gennemgående skår i bryn og
modne skovmassiver.
Sjælland

På Sjælland skal der vælges mellem ilandføring og kompressorstation på Stevns eller ved
Avedøre Holme. I begge forslag skal der etableres en ledning frem til kompressorstationen.
Ved ilandføring på Stevns skal der endvidere etableres en ledning mellem Kongsmark
ved Storebælt og Stenlille Gaslager.
Kongsmark-Stenlille
En ledning fra Kongsmark til Stenlille vil først blive aktuel i en senere udbygningsfase.
Fra Kongsmark vil linieføringen i en ny tracé passere syd om Kirke Stillinge og videre
mod Dianalund nord om Havrebjerg. Fra Dianalund fortsættes syd om Stenlille frem til
Stenlille Gaslager med tilslutning til den eksisterende ledning.

Ilandføringsstedet er lagt, hvor der ikke er kystskrænter. Umiddelbart inden ilandføringsstedet placeres en linieventilstation, som vil ligge inden for kystnærhedszonen og
være synlig i det åbne landskab. I havet ud for Rødvig er der foreslået et internationalt
beskyttelsesområde ved Stevns Rev. Søledningen vil passere syd om området og vurderes
ikke at påvirke området. Læs mere om påvirkningen i det kystnære område i afsnit 3.
Kompressorstation på Stevns
Kompressorstationen på Stevns vil blive udbygget i faser i takt med, at behovet for
eksport af gas til Polen stiger. I første fase etableres to større eller tre mindre kompressorer. Den fuldt udbygget station forventes at bestå af fem til seks kompressorer.
På begge de foreslåede lokaliteter planlægges en omfattende beplantning med
træer rundt om stationen for at indpasse den i landskabet. Det betyder, at det totale
arealbehov bliver ca. 190.000 m2 (19 ha) for placering ved både Store Torøje og Smerup.
For sidstnævntes vedkommende skal tilføjes to adgangsveje på i alt ca. 4.000 m2.

Der er ikke væsentlige konflikter på linieføringen mellem Kongsmark og Stenlille.
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Begge placeringer er på åben mark, på lokaliteter der ikke indebærer nogen væsentlige
natur-, landskabs-, eller miljømæssige konflikter. For begge placeringer gælder, at
anlæggene ikke vil virke dominerende under forudsætning af, at der etableres en
dækkende beplantning rundt om. Landskabelig set vurderes placeringen ved Smerup at
være den bedste.

Landskabsfredningen ved Gjeddesdal krydses i det sydøstlige hjørne over 700 meter.
Området er landbrugsland i omdrift og bortset fra en enkelt markeringspæl, vil der ikke
være synlige spor af ledningen.
Vallensbæk Mose er en naturlokalitet, der tidligere har rummet store botaniske
interesser. I dag er mosens botaniske værdi ødelagt, men mosen har stor rekreativ værdi.
Friluftslivet vil blive påvirket i anlægsfasen, men ikke i driftsfasen.

Den nordlige placering ved Smerup i Fakse Kommune ligger ca. 500 meter fra Smerup
by. Denne placering vil medføre, at tre vandhuller skal fjernes, hvoraf det ene vurderes
at have værdi som ynglested for padder.

På strækningen fra Vallensbæk Mose til Avedøre Holme vil linieføringen berøre den
fredede Vestvold over en strækning på 2,5 km. Fredningen bestemmer bl.a., at der ikke
må nedgraves nye ledningsanlæg i området uden dispensation. Påvirkningen her knytter
sig først og fremmest til de rekreative interesser og midlertidige vandhuller i området,
hvor den sjældne og fredede grønbrogede tudse yngler. Området vurderes i øvrigt som
en robust lokalitet og er præget af motorvejen.

Den sydlige placering ved Store Torøje langs sydsiden af Stevnsvej på grænsen mellem
Stevns og Fakse kommuner ligger knap 300 meter fra den nærmeste bebyggelse i Store
Torøje og ca. 800 m fra nærmeste bebyggelse i Lyderslev.

Ifølge regionplanen går linieføringen på en stor del af strækningen i en eksisterende
transportkorridor for eksisterende og kommende infrastrukturanlæg. Transportkorridoren har endvidere stor rekreativ værdi for de tæt befolkede områder på denne strækning.

Visualisering af kompressorstation ved Store Torøje set
fra øst i en afstand af ca. 400
meter inden beplantningen er
vokset til.

Kompressorstation ved Avedøre Holme
Der er to mulige placeringer: én øst for Avedøre Holme på den nuværende sten- og
grushavn eller én på sydkysten delvist på Avedøreværkets areal og delvist på AV-Miljøs
areal. Kompressorstationen ved Avedøre Holme Øst vil optage et areal på ca. 140.000 m2
(14 ha) inklusiv beplantning. Kompressorstationen ved Avedøre Holme Syd vil optage et
areal på ca. 90.000 m2 (9 ha). Der forventes ingen beplantning ved den station. Hvis
Avedøre Holme vælges som ilandføringssted for BalticPipe skal der i første fase etableres
en ledning til kompressorstationen fra Linieventilstation Hvidovre, alternativt fra en ny
linieventilstation på den eksisterende ledning indenfor Vestvoldsfredningen umiddelbart
nord for kompressorstationen (sidstnævnte gælder kun for en kompressorplacering på
Avedøre Holmes østkyst).

Visualisering af kompressorstation ved Smerup set fra
sydvest i en afstand af
ca. 600 meter inden
beplantningen er vokset til.
Visualisering af kompressorstation ved Avedøre Holme Øst
set fra øst i en afstand af
ca. 400 meter inden
beplantningen er vokset til.

Fra Linieventilstation Hvidovre kan ledningen forløbe over Avedøre Holme via Stamholmen (ved ilandføring på østsiden) eller via Avedøre Holme og Kystholmen (ved
ilandføring på sydsiden), hvor den eksisterende ledning til Avedøreværket er placeret.
Ledningen skal af sikkerhedsmæssige årsager etableres med større godstykkelse på grund
af den bymæssige bebyggelse.
Kompressorstationen vil i begge tilfælde blive placeret i et industriområde på en kunstig
landindvinding, hvor det landskabeligt vil være let at indpasse stationen. Den grøn-

Køge-Avedøre Holme

Linieføringen følger den eksisterende ledning fra Måle-/regulatorstation Køge til
Karlslunde. Herfra lægges ledningen nord om Greve, Kildebrønde og Ishøj Landsbyer,
gennem Vallensbæk Mose og langs med E55 til Vestvolden for at ende ved Avedøre
Holme. Der er to mulige linieføringer gennem Vallensbæk Mose.
Langs lineføringen til Avedøre Holme er lokaliteterne generelt robuste, men fire områder påkalder sig særlig opmærksomhed: Landskabsfredningen omkring Gjeddesdal,
Vallensbæk Mose, Vestvoldsfredningen og ilandføringen.
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brogede tudse kan miste ynglehuller, hvis en kompressorstation placeres ved Avedøre
Holme Øst. Der er imidlertid muligt at lave erstatningsvandhuller (fladvandede, fiskefri
og lysåbne).

Råstofindvindvinding og forurening
Det vurderes at der ikke vil være nogen socioøkonomisk effekt i anlægs- eller driftsfasen
for råstofindvinding og forurening.

Ilandføring ved Avedøre Holme Øst grænser mod øst direkte op til et EF-habitat- og
EF-fuglebeskyttelsesområde, der omfatter de kystnære områder omkring Amager samt
store dele af Vestamager.

Skovbrug, landbrug og jagt
For skovbrug, landbrug og jagt udbetales erstatning som følge af udbygningen efter
gældende aftaler og regler. Anlægsarbejdet vil få en række umiddelbare men midlertidige
konsekvenser for landbruget, hvor det op til 22 meter brede bælte omkring tracéen vil
hindre anden aktivitet, så længe anlægsarbejdet foregår.

Det vurderes, at de internationalt udpegede beskyttelsesområder ikke påvirkes af
anlæggene på land.
Kompressorstationen på Avedøre Holme Syd skal placeres delvist på Avedøreværkets
grund og delvist på allerede opfyldte arealer hos AV-Miljø. Anlægsarbejderne bliver
vanskeliggjort af, at stationen skal funderes på en losseplads, der er forseglet mod
udtrængning af forurenet vand med en ler-membran.
Ved etablering af kompressorstation på sydsiden skal den eksisterende gasledning til
forsyning af Avedøreværkets blok II graves op og erstattes af en ny og større ledning.
Derved afbrydes gasforsyningen i ca. to måneder.

Fremtidig arealanvendelse
Det er ikke muligt at sige noget generelt om størrelsen af de socioøkonomiske effekter
ved fremtidig arealanvendelse. Det vurderes, at de restriktioner, de pågældende områder
pålægges som følge af gasledningens placering, vil have ingen eller kun marginal
socioøkonomisk effekt.
Kompressorstationer

Anlæg og drift af de foreslåede kompressorstationer i Egtved, på Fyn og ved Avedøre
forventes ikke at indebære nogen socioøkonomisk effekt.
På Stevns vil anlæg og drift af kompressorstationen kunne påvirke beboelsesejendomme
og beboerne i Store Torøje og Lyderslev eller Smerup. Anlægget kan få indflydelse på
herlighedsværdien for beboerne i området.
Sikkerhed

Sammenlignet med andre måder at transportere energi på, er transport af gas i
stålledninger ikke blot den mest miljøvenlige, men også langt den sikreste måde at
transportere energi på. Omkring en fjerdedel af Danmarks samlede energiforbrug
transporteres i det danske gassystem til fordel for både miljøet og sikkerheden i
samfundet. Det høje niveau for sikkerhed opretholdes blandt andet ved:

Visualisering af kompressorstation ved Avedøre Holme
Syd. Stationen ses fra vest 1,8
km fra områdets afgrænsning.
Kompressorstationen er vist
med hvid streg.

Socioøkonomi

I en VVM-redegørelse skal de afledte socioøkonomiske effekter af miljøpåvirkningerne
beskrives. Disse defineres som effekter der griber ind overfor menneskers økonomi og
adfærd som følge af udbygningen i forhold til, at projektet ikke gennemføres. Der
skelnes mellem de effekter, som stammer fra anlæg og drift af ledningsnettet samt anlæg
og drift af kompressorstationerne.

•

Anlæggene designes, konstruere og vedligeholdes efter gældende normer og
standarder for gastransport i stålledninger

•

Ledningen beskyttes mod korrosion med en isolerende plasticbelægning af polyetylen samt ved etablering af katodisk beskyttelse ved påtrykning af svag strøm på
stålet

•

På hver side af gasledningerne etableres et servitutbælte på fem meter, hvor det
kun er tilladt at grave efter forudgående tilladelse

•

I driftsfasen vil gasledningerne og kompressorstationerne indgå i DONGs normale
vedligeholdsprogram, overvågning og beredskabsplaner

•

Alle overjordiske anlæg er indhegnet og på kritiske steder opsættes autoværn for at
undgå påkørsler.

Ledninger

Beboelse, turisme og fritid
I anlægsfasen vurderes anlægsarbejdet i forbindelse med ledningsnettet ikke at påvirke
ejendomsvurderingerne for omkringliggende ejendomme, da arbejdet kun er midlertidigt. Anlæg af ledningen kan dog medføre ekspropriation af ejendomme. Det vurderes, at der ikke vil være socioøkonomisk effekt i denne sammenhæng.
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Hændelser som kan medføre alvorlige konsekvenser

Drift af gastransmissionsledninger i Vesteuropa er karakteriseret ved et meget højt
sikkerhedsniveau, hvor uheld kun forekommer yderst sjældent. Men i værst tænkelige
fald kan uheld medføre gasudslip og antændelse. Varmestrålingen af den antændte gas
kan være af en sådan størrelse, at den kan forårsage skade på naboer og privat ejendom
omkring ledninger og anlæg.
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Mange års driftserfaring fra europæiske gasselskaber har vist, at uheld med små lækager
er forekommet. Uheld af denne type må derfor anses som et realistisk uheldsscenarie,
som kan forekomme med en vis sandsynlighed.
Uheld med totale brud på store stålledninger forekommer ekstremt sjældent, og uheld
af denne type anses ikke som et realistisk uheldscenarie for den type ledning, der her er
tale om: Store stålledninger med tykke stålvægge. Sandsynligheden for et totalt brud på
en gasledning af denne type er så lille, at der i praksis kan ses bort fra den.
DONG har siden midten af 1980’erne drevet det danske system for gastransport uden,
at der er forekommet uheld, der har medført personskade. For at sikre omgivelserne
mod uheld sørger DONG for at efterse ledningerne jævnligt. DONGs kontrolcenter
overvåger ledningerne 24 timer i døgnet og skulle der mod forventning opstå en lækage,
kan det pågældende stykke ledning isoleres via fjernbetjente ventiler, som er placeret på
ledningen med passende afstand. Det indebærer, at selv et alvorligt uheld kan begrænses.
Inden ledningen sættes i drift kontrolleres den for uregelmæssigheder og andre skader
ved ind- og udvendig inspektion samt ved en afsluttende trykprøve med vand.
For yderligere at sikre mod korrosion, hvis der opstår små huller i plasticbelægningen
sættes en svag elektrisk spænding til stålet. Spændingen forhindrer korrosion.
Erfaringsmæssigt er den hyppigste årsag til skader forårsaget af tredjepart, det vil sige
udefra kommende hændelser som f.eks. pågravning ved etablering nye kloakledninger.
For at undgå sådanne hændelser overflyves ledningerne med jævne mellemrum, ligesom
der også patruljeres til fods langs linieføringen.
Alternativer

Nul+ alternativet

Der findes et alternativ (0+), som opfylder DONGs umiddelbare behov for udvidelse af
gastransportsystemet (transport af yderligere to mia. m3 gas om året), men som ikke
direkte indeholder muligheden for yderligere øgning af transporten i takt med et
eventuelt øget behov. Nul+-alternativet indeholder følgende anlæg:
•

Udvidelse af modtagefaciliteterne i Nybro

•

Etablering af kompressorstation i Højby/Langeskov

•

Etablering af gasledning fra Hvidovre linieventilstation eller en ny linieventilstation i forbindelse med ilandføring af BalticPipe ved Avedøre Holme

•

Etablering af kompressorstation ved Avedøre Holme

•

Etablering af en søledningsforbindelse fra Danmark til Polen.

Disse anlæg er en delmængde af de anlæg, som i øvrigt er beskrevet i VVM-redegørelsen.
Ligesom for de beskrevne løsningsforslag vil de overordnede økonomiske konsekvenser
af alternativ 0+ være:
•

Fra 2004 får DONG mulighed for at levere to mia. m3 gas om året til Polen

•

Danmark bevarer muligheden for en strategisk placering på det nord-europæiske
gasmarked mht. gasleverancer

•

Danmark får mulighed for på længere sigt at importere russisk gas direkte gennem
en polsk-dansk forbindelse, når de danske gasreserver efter 2010 forventes at falde.

Nul-alternativet

20

Nul-alternativet beskriver den situation, hvor der ikke etableres nye anlæg ud over de
eksisterende, samt at der ikke leveres yderligere gas på den jyske vestkyst. Nul-alternativet vil betyde, at samtlige konsekvenser af anlægsarbejderne for natur og miljø undgås.
De overordnede konsekvenser af nul-alternativet vil være:

Fravalgte alternativer

•

Danmark afskæres fra at eksportere gas til Polen

De væsentligste fravalgte alternativer er:

•

Der skal ikke foretages anlægsudvidelser fra Egtved til den sjællandske østkyst

•

kompressorstation ved Nyborg

•

Der skal ikke etableres en gasledning fra Danmark til Polen

•

kystnær placering af kompressorstation ved Rødvig

•

Danmark afskærer sig muligheden for en strategisk placering på det
nordeuropæiske gasmarked og forbliver i et randområde mht. gasleverancer. Det er
endvidere tvivlsomt, om DONG får mulighed for at importere norsk gas

•

ilandføring af ledning til Polen med tilhørende kompressorstation i Køge Bugt og
umiddelbart syd for Køge

•

Danmark mister muligheden for på længere sigt at importere russisk gas direkte
gennem en polsk-dansk forbindelse, når de danske gasleverancer efter 2010
forventes at falde. Og forsyningssikkerheden til de danske forbrugere er derfor på
lang sigt truet

•

Mulighederne for en hurtig liberalisering af det danske gasmarked forringes.

I det arbejde, der er gået forud for formuleringen af de forslag, der beskrives i VVMredegørelsen er adskillige alternativer blevet undersøgt og fravalgt af miljømæssige,
geotekniske og/eller økonomiske årsager.

Derudover er der fravalgt en lang række alternative linieføringer over kortere og længere
strækninger.
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Udbygning fra Danmark til Polen

BalticPipe, der skal anvendes til eksport af dansk gas til Polen, består af en gasledning
mellem Danmark og Polen, en kompressorstation ved ilandføringen i Danmark og en
modtageterminal ved ilandføringen i Polen. Ledningen er forsynet med et undersøisk
ventilarrangement, så ledningen eventuelt senere kan kobles sammen med andre
gasledninger i Østersøen. BalticPipe er endvidere forberedt til, at der på et senere
tidspunkt kan sendes gas fra Polen til Danmark. Derfor er der reserveret et areal i Polen
til en eventuel fremtidig kompressorstation.
Der er angivet to linieføringer gennem Østersøen henholdsvis nord og syd om Kriegers
Flak. Der er endvidere foreslået to ilandføringssteder i Polen, Niechorze eller Rogowo,
og tre ilandføringssteder i Danmark, Rødvig eller Avedøre Holme, henholdsvis Øst og
Syd.
DONG foreslår en linieføring fra Rødvig til Niechorze – i det følgende beskrevet som
hovedforslaget. Hovedforslaget er det korteste og vil medføre den mindste belastning af
miljøet ved ilandføringsstederne og ud for kysten i de kystnære områder.
Når ledningen er klar til at eksportere gas til Polen i 2004, vil den blive drevet og
vedligeholdt af DONG.
Hovedforslagets linieføring fra
Danmark til Polen (optrukket
linie) og alternativer (stiplet
linie).
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Ved Rødvig forventes en del af det opgravede materiale (hovedsageligt kalk) at blive
placeret på en såkaldt klapplads, som er et område på havbunden, som myndighederne
har udpeget til deponering af opgravet materiale. Tilbagefyldning omkring ledningen vil
blive udført med sand/grus, som er indvundet et andet sted.

Linieføring

Hovedforslaget omfatter en gasledning fra den sjællandske østkyst via svensk og tysk
farvand til den nord-vestlige del af Polen. Ledningen har i hovedforslaget en længde på
230 km delt mellem 32 km i dansk farvand, 39 km i svensk farvand, 107 km i tysk
farvand og 52 km i polsk farvand.

Ved Niechorze vil tilbagefyldningen blive udført med det opgravede materiale, som
hovedsagelig består af sand.

Ilandføringsstederne har de største potentielle miljømæssige konsekvenser. Der er derfor
ved valg af ilandføringsstederne i videst muligt omfang taget hensyn til miljø, afstand til
beboelse, eksisterende ledningssystemer i områderne, mulighed for etablering af tilhørende landanlæg mv. Desuden er der så vidt det er praktisk muligt taget følgende
hensyn til søs:
•

at minimere den samlede længde af ledningen

•

at undgå miljøbeskyttelsesområder, områder med sårbart plante- og dyreliv samt
områder med kulturarv

•

at undgå områder, hvor andre aktiviteter til søs kan komme i konflikt med
ledningen, herunder områder med fiskeri, udvinding af råstoffer, militære
områder, vindmølleparker og opankringsområder

•

at undgå områder med uegnet havbundsforhold, som kan påvirke ledningens
stabilitet

•

at undgå skibsruter

•

at undgå eksisterende kabler på havbunden.

For den alternative ilandføring ved Avedøre Holme Øst forventes det opgravede
materiale på grund af den lave vanddybde i området at være i størrelsesordenen
650.000 m3. (Heraf skal de 500.000 m3 fjernes for at give adgang til et læggefartøj, der
kan sejle på lavt vand, og de resterende 150.000 m3 skal opgraves for at etablere en
rende til ledningen.) Ca. 150.000 m3 af det opgravede materiale tænkes placeret i et
midlertidig depot på havbunden og efterfølgende fyldt tilbage oven på ledningen.
Detailkort over
Avedøre Holme med de
mulige placeringer af
kompressorstationen.
Gasledninger og areal til
kompressorstationer er
markeret med rødt.

Anlæg af ledningen og miljøpåvirkninger
Ilandføring

Ved ilandføring af ledningen, vil anlægsarbejdet bestå af følgende processer:
•

etablering af en arbejdsplads med adgangsveje

•

etablering af en spunset rende (nedrammede ståvægge) fra bølgezonen hen over
kysten, der forhindrer sandet i at synke sammen, mens ledningen lægges

•

etablering af grøft fra land gennem kystlinien og ud til havs

•

iland-trækning af ledningen fra et rørlægningsfartøj, der er ankret op ud for
kysten. Alternativt trækkes ledningen ud fra land til læggefartøjet

•

tilbagefyldning af opgravet materiale over ledningen, såfremt materialet er egnet.
Alternativt tilbagefyldes med egnet materiale

•

retablering af arbejdsområdet efter brug.

For at beskytte ledningen mod bevægelser i havbunden i det kystnære område placeres
ledningen to-fire meter under havbunden i dette område. I det kystnære område vil det
derfor være nødvendigt at opgrave materiale fra havbunden. For hovedforslaget drejer
det sig om 60.000 m3 ved Rødvig og 55.000 m3 ved Niechorze. Uddybningsarbejderne
ventes at vare 15-20 dage.
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Vælges ilandføring ved Avedøre Holme Syd skal der graves ca. 180.000 m3 materiale op
fra havbunden. (Heraf skal de 110.000 m3 fjernes for at give adgang til et læggefartøj,
der kan sejle på lavt vand og de resterende 70.000 m3 skal opgraves for at etablere en
rende til ledningen). Ca. 70.000 m3 af det opgravede materiale tænkes at blive placeret i
et midlertidig depot på havbunden og efterfølgende fyldt tilbage oven på ledningen.
Vælges ilandføring ved Rogowo skal der graves ca. 710.000 m3 op fra havbunden.
Området ud for Rogowo er lavvandet, og derfor skal der graves væsentligt mere
materiale op end ved Niechorze. Mængden af det tilbagefyldte materiale forventes at
være ca. 110.000 m3.
Uddybningsarbejderne ved Avedøre Holme Øst og Rogowo ventes at vare op til ca. 65
dage mens uddybningen ved Avedøre Holme Syd ventes gennemført på 30-40 dage,
dvs. ca. dobbelt så lang tid som ved ilandføring ved Rødvig.
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Virkning på miljøet, ilandføringer generelt
Vælges ilandføring ved Rødvig, Niechorze eller Rogowo forventes en midlertidig og
begrænset påvirkning af miljøet som følge af anlægsarbejderne.
Vælges ilandføring ved Avedøre Holme Øst forventes en væsentlig belastning af det
kystnære miljø. Vælges Avedøre Holme Syd forventes en større belastning af det
kystnære miljø end ved Rødvig, men dog langt mindre end ved Avedøre Holme Øst.
Ved ilandføringsstederne i Rødvig, Avedøre Syd, Niechorze og Rogowo forventes ingen
konflikter med nationale og internationale beskyttelsesområder, indvinding af råstoffer,
kulturarv (skibsvrag og/eller stenalderbeboelse). Ved Rødvig vil ledningen passere syd
for det foreslåede EF-habitatområde, der skal etableres ud for Stevns Klint.
Anlægsarbejdet kan muligvis medføre støjgener nær kysten for naboer og besøgende.
De samlede anlægsarbejder ved ilandføringerne forventes at vare ca. tre-fem måneder.
Særligt støjende operationer, f.eks. spunsning, hvor en jernvæg bankes ned i sandet hen
over kystlinien, forventes ikke at vare mere end 14 dage.
Virkning på miljøet, ilandføring Rødvig
Ilandføring af BalticPipe ved Rødvig vil for anlæg og drift af ledningen medføre
følgende påvirkninger på det omgivende miljø:
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•

Ved ilandføring ved Rødvig reduceres mængden af materiale (stål, beton, coating
mv.) til ledning samt forurening fra læggefartøjer, fordi denne strækning til søs er
kortest.

•

Ilandføring ved Rødvig vil samlet medføre den mindste belastning af miljøet ved
ilandføringsstedet og i de kystnære områder. Der forventes ingen konflikter med
nationale eller internationale beskyttelsesområder, indvinding af råstoffer samt
kulturarv (skibsvrag og/eller stenalderbeboelse).

•

Der forventes ingen væsentlig påvirkning af rastende eller ynglende fugle i
området.

Virkning på miljøet, fælles for ilandføring Avedøre Holme Øst og Syd
Ved ilandføringen for Avedøre Holme Øst vil ledningen krydse gennem et EF-habitatområde. Området er også udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde, som linieføringen vil
krydse igennem over en længde på ca. fire km. Derimod vil linieføringen for ilandføringen ved Avedøre Holme Syd ikke berøre hverken habitat eller fuglebeskyttelsesområde.
Ved begge ilandføringerne ved Avedøre Holme kan der endvidere blive stillet krav om at
udføre arkæologiske undersøgelser af havbunden, inden anlægsarbejdet kan begynde.
Ilandføring af BalticPipe ved Avedøre Holme Øst eller ved Avedøre Holme Syd vil for
anlæg og drift af søledningen medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Ledningen til havs vil være omkring 30 km længere end alternativet med en
søledning til Rødvig. Det medfører et øget forbrug af materialer og brændstof
sammenlignet med ilandføring ved Rødvig.

•

Udledning af trykprøvevand uden tilsætning af bakteriedræbende middel (tilsættes
kun, hvis der sker uventede forsinkelser af anlægsarbejdet) vurderes ikke at medføre målelige påvirkninger af havmiljøet, bortset fra omkring udledningsstedet.

•

Såfremt der skal tilsættes bakteriedræbende middel til trykprøvevandet kan der
ske en påvirkning af dyrelivet i den nordlige del af Køge Bugt. Omfanget af denne
påvirkning afhænger i vid udstrækning af, hvor udledningen af trykprøvevandet
foretages, hvilket bakteriedræbende middel der anvendes og hvorvidt der foretages
rensning af trykprøvevandet før det udledes.

Derudover kan nævnes følgende forhold:

•

Ledningen vil blive anlagt syd for det foreslåede EF-habitatområde ved Stevns
klint. Påvirkningen af habitatområdet vurderes at være af yderst begrænset omfang
og af begrænset varighed.

•

Anlæg af en ledning gennem Køge Bugt vil medføre yderligere fire kabelkrydsninger i forhold til søledningen til Rødvig, og vil derfor have forøget risiko for
beskadigelse fra skibe.

•

Anlægsarbejderne vil medføre opgravning af ca. 0,075 km2 havbund, hvor planteog dyreliv vil blive ødelagt. Uddybning forventes at vare to-tre uger. Tilbagefyldning vil ske med sand/grus som er indvundet et andet sted. På grund af den
kortere tidsperiode med graveaktiviteter vurderes disse kun at medføre begrænsede
påvirkninger af dyre- og plantelivet umiddelbart omkring anlægsområdet.

•

Ledningen gennem Køge Bugt vil forløbe langs befærdet skibsrute.

•

Det kan ikke udelukkes at anlægsaktiviteterne, afhængigt af tidspunkt for
gravearbejderne, kan medføre begrænset påvirkning af bundgarnsfiskeriet ved
Rødvig.

•

•

Såfremt der skal tilsættes bakteriedræbende middel til trykprøvevandet kan der ske
en påvirkning af dyrelivet i området omkring udledningen ud for den sydlige del
af Stevns. Kombinationen af en stejlere kystprofil og en stærkere strøm i dette
område sammenholdt med Avedøre Holme vil medføre en signifikant større
fortynding af det udledte vand. Omfanget af miljøpåvirkningen afhænger samtidig
i vid udstrækning af, hvor udledningen af trykprøvevandet foretages, hvilket
bakteriedræbende middel der anvendes og hvorvidt der foretages rensning af
trykprøvevandet før det udledes.

Ledningen vil på en strækning på omkring fire km forløbe gennem den vestlige del
af EF-Habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområdet. Det kan ikke udelukkes, at
anlægsarbejdet påvirker de beskyttede arter herunder Dværgterne (Sterna
albifrons), Havterne (Sterna paradisaea), Klyde (Recurvirosta avosetta) og Stor
Skallesluger (Mergus merganser) samt de naturtyper (herunder potentiel mulighed
for forekomst af sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand), som er
årsagen til, at området er underlagt særlig beskyttelse.

•

Anlægsarbejderne vil medføre opgravning af minimum 0,5 km2 havbund, hvor
plante- (arealer med Ålegræs) og dyreliv vil blive ødelagt. Spredningen af det
opgravede materiale i havvandet under anlægsarbejderne vil påvirke dyre- og
planteliv på havbunden på de lavvandede områder. Afhængigt af tidspunktet for
gravearbejdet vil der ske påvirkning af bundgarnsfiskeriet i den nordlige del af

Virkning på miljøet, ilandføring Avedøre Holme Øst
Ilandføring af BalticPipe ved Avedøre Holme Øst vil for anlæg og drift af søledningen
medføre følgende påvirkninger på det omgivende miljø:
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Køge Bugt. Retablering af dyre- og planteliv vurderes at ske i løbet af to-fem år.
Opslemmet materiale i vandet samt støj fra anlægsarbejder vil påvirke bestande af
rastende og ynglende fugle i området, herunder arter som udgør udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet.
•

Mens anlægsarbejdet står på kan badevandskvaliteten ved strandene i den nordlige
del af Køge Bugt med strandene vest og syd for Avedøre Holme blive påvirket i op
til to måneder. Påvirkningen vil primært skyldes vandets forhøjede indhold af
opslemmet materiale.

Virkning på miljøet, ilandføring Avedøre Holme Syd
Ilandføring af BalticPipe ved Avedøre Holme Syd vil for anlæg og drift af ledningen
medføre følgende påvirkninger på det omgivende miljø:
•

•

•

Ledningen vil forløbe udenfor og vest for EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområdet. Påvirkningen af de nævnte områder ved anlæg og drift af
søledningen vurderes at være lille i forhold til ilandføring ved Avedøre Holme Øst.
Anlægsarbejderne vil medføre opgravning af minimum 0,2 km2 havbund, hvor
dyre- og planteliv herunder arealer med ålegræs vil blive ødelagt. På grund af den
kortere periode med grave-aktiviteter vil anlægsarbejdet kun medføre begrænsede
påvirkninger af dyre- og plantelivet i området. Påvirkninger vurderes primært at
ske umiddelbart hvor anlægsaktiviteterne foregår. Retablering af flora og fauna
vurderes generelt at ske indenfor en periode af to - fem år.
Spildt opgravet materiale i vandet kan påvirke badevandskvaliteten ved badestrandene vest for Avedøre Holme indenfor perioden med gravearbejder, der er ca. én
måned.

Afhængig af tidspunktet for gravearbejdet vil anlægsaktiviteten derudover begrænse
fangsten i bundgarnfiskeriet ud for Avedøre Holme.
Lægning og nedgravning af ledningen på åbent hav

Til søs lægges ledningen af et specialiseret læggefartøj. På fartøjet svejses ledningen
sammen af 12 meter lange rørstykker, efterhånden som ledningen sænkes ned på
havbunden. Af hensyn til sikkerheden indføres der en midlertidig beskyttelseszone med
en radius på ca. 1,5 km rundt om læggefartøjet, hvor andre fartøjer ikke må sejle.
Læggefartøjet kan lægge mellem tre og fem km ledning i døgnet.
Af hensyn til ledningens stabilitet og risiko for skader kan det også uden for det kystnære område anbefales, at ledningen placeres under havbundsniveau. På åbent hav vil
nedgravningen foregå efter, at ledningen er blevet lagt ned på havbunden. Nedgravning
kan ske ved pløjning – en proces, der indebærer, at kun mindre mængder havbundsmateriale berøres, og der forventes kun en ringe og midlertidig forstyrrelse af de berørte
områder. Alternativt kan ledningen graves eller spules ned i havbunden, når pløjning
ikke er hensigtsmæssigt. For at sikre mindst mulig forstyrrelse af dette arbejde indføres
også her en beskyttelseszone omkring de arbejdende fartøjer.
Ledningen graves ned på hele eller store dele af strækningen af hensyn til risiko for
ankerskader, fiskeri med trawl, kollision med synkende skibe og ledningens stabilitet
samt myndighedskrav i øvrigt. Kortere strækninger af ledningen vil muligvis ikke blive
gravet ned.
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Virkning på miljøet
Østersøen, hvor ledningen skal etableres, er det største brakvandsområde i verden og
derfor underlagt streng miljøbeskyttelse. I Østersøen er der forholdsvis få arter. Mange
af arterne er afhængige af præcis den saltholdighed i vandet, som de lever i. Derfor kan
selv små ændringer i vandgennemstrømningen og saltholdigheden få store konsekvenser
for nogle af disse arter.
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkning som følge af anlægsarbejdet på åbent
hav. Påvirkningen fra opgravet og opslemmet materiale vurderes at være ubetydelig.
Desuden vurderes risikoen for udslip af olie fra anlægsfartøjerne at være lav.
Det vurderes, at påvirkningen af fiskenes potentielle yngleområder vil være begrænset på
grund af det lille område, anlægsarbejdet forstyrrer. Den beskyttelseszone, der etableres
omkring anlægsfartøjerne, kan forstyrre fiskeriet, men forventes ikke få nogen målbar
effekt på fiskeriet samlet set.
Området ved Niechorze og Rogowo betragtes sammen med hele den Pommerske Bugt
som et betydningsfuldt område for overvintrende fugle. Som følge af den korte anlægsperiode vurderes fuglenes mulighed for at søge føde i området ikke at blive påvirket af
anlægsaktiviteterne i nævneværdig grad.
Udledning til luften under anlægsarbejdet vil fortrinsvis stamme fra dieselmotorer og
generatorer på anlægsfartøjerne. Da antallet af fartøjer er begrænset, i alt forventes kun
mellem seks og ti fartøjer at deltage i anlægsarbejdet, er udledning til luften helt ubetydelig.
Installation af ventiler og krydsning af kabler

Ledningen vil blive forsynet med et ventilarrangement på havbunden, så ledningen kan
forbindes med evt. fremtidige gasledninger i Østersøen. Den foretrukne placering af
ventilarrangementet er i svensk farvand.
For at beskytte ventilarrangementet mod mekanisk påvirkning fra trawl, slæbeliner eller
faldende genstande etableres en beskyttelsestruktur af stål over ventilerne.
Ledningen vil krydse et antal kabler, der allerede ligger på eller nedgravet i havbunden.
Det er kabler til el og telekommunikation samt efterladte kabler, der ikke længere er i
brug. Krydsningen vil typisk blive gennemført ved at placere et lag af sten oven på
kablerne, der hvor ledningen passerer henover eksisterende kabler. Krydsningerne aftales
i detaljer med de enkelte kabelejere.
Virkning på miljøet
Kabelkrydsning udføres ved at overdække eksisterende kabler med sten, så ledningen
kan føres henover kablerne. Dette vil skabe et kunstigt rev på havbunden. Sådanne rev
kan gavne miljøet, fordi de fungerer som føde- og gydepladser for fiskebestanden.
Ved etablering af ventilsystemet skal der dumpes sten på havbunden i stil med de
stenbunker, der etableres ved kabelkrydsningerne. Dette arbejde udføres, så et trawl, der
trækkes hen over ventilsystemet, generes mindst muligt. Arbejdet udføres endvidere, så
der ikke er nogen sikkerhedsmæssig risiko forbundet ved passage af et trawl hen over
ventilerne. For både kabelkrydsning og etablering af ventilarrangement vurderes
påvirkningen fra dumpning af sten og evt. opgravet materiale at være minimal og uden
nogen målbar effekt på havmiljøet.

29

Tryktest af ledningen før brug

Når ledningen er lagt på havbunden skal den afprøves, før den kan tages i brug til
transport af gas. Afprøvningen vil blive udført som følger:

Virkning på miljøet
Ledningen forventes ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af havmiljøet, når den
tages i brug. Heller ikke i forbindelse med det løbende vedligehold, som DONG
udfører inde i og uden på ledningen.

•

ledningen fyldes med havvand

•

ledningen trykprøves

Tilstedeværelse af ledningen på havbunden forventes ikke at medføre nogen ændring af
vandgennemstrømningen i Østersøen.

•

ledningen tømmes for havvand

Korrosionsbeskyttelse af ledningen vurderes ligeledes ikke at medføre nogen påvirkning.

•

ledningen tørres

•

ledningen fyldes med kvælstof for at undgå korrosion, inden ledningen tages i
brug. Kvælstof er en ikke-brændbar luftart.

Der vil blive søgt om en sikkerhedszone på 200 meter på hver side af ledningen i de fire
berørte lande, hvor opankring og fiskeri med trawl ikke er tilladt. På grund af det
begrænsede samlede areal vurderes dette ikke at have væsentlig betydning for fiskerimulighederne.

Trykprøvningen udføres med filtreret havvand. Mellem 115.000 og 145.000 m3
havvand pumpes op fra ilandføringsstederne i Danmark og Polen og behandles med et
stof, der fjerner vandets indhold af ilt. Derefter pumpes vandet ind i ledningen via en
midlertidig ledning. Efter trykprøvningen pumpes vandet tilbage i Østersøen fra de to
ilandføringssteder. Arbejdet med vandfyldning, trykprøvning og tømning/tørring
forventes at vare mellem to og tre måneder. Selve trykprøvningen varer ca. 24 timer.

Afvikling af ledningen efter brug

Når ledningen ad åre skal tages ud af drift kan dette enten ske ved at fjerne ledningen
eller ved at efterlade den på havbunden efter behørig rensning og fyldning med vand.
Hvilken metode der vil blive anvendt afhænger af, hvilken praksis eller teknologi der er
tilgængelig på dette tidspunkt. Det er DONG’ vurdering idag, at det medfører den
mindste belastning af miljøet at efterlade ledningen, hvor den ligger.

Virkning på miljøet
Det vurderes, at udledning af mellem 115.000 og 145.000 m3 havvand med det
iltreducerende stof ikke vil medføre nogen målbar belastning af havmiljøet ud over
nærområdet omkring udledningen. I tilfælde af en uforudset forsinkelse kan det blive
nødvendigt at udskifte trykprøvevandet med vand, der både er behandlet med det
iltreducerende stof og med et biocid. Biocid hæmmer bakteriedannelse i ledningen.
Udledningen af dette vand vil medføre belastning af havmiljøet omkring udløbet.
Påvirkningen kan medføre akut dødelig effekt på organismer i havvandet. Effekten
afhænger dog af det biocid, der benyttes, samt opblandingen i havvandet, der igen
afhænger af vanddybde, strømhastighed mv.
Belastningen vurderes at være størst, hvis trykprøvevandet udledes i det lavvandede
område ved ilandføringsstederne ved Avedøre Holme. Udledning af trykprøvevandet
kræver i alle tilfælde tilladelse fra de kompetente myndigheder.
Drift af ledningen

Efter anlægsarbejdet er DONG ansvarlig for driften af ledningen. DONG sørger for
at ledningen fyldes med gas, og når ledningen tages i brug, indgår den i DONGs
almindelige vedligeholdsprogram for søledninger.
DONG sender jævnligt såkaldte inspektionsgrise igennem ledningen for at registrere
skader og defekter, f.eks. begyndende korrosion. Endvidere udføres udvendig inspektion
af ledningen med dykkere og/eller små undervandsbåde med akustisk udstyr og evt.
undervandskamera for at overvåge, om ledningen ligger tildækket, frilagt, har skader
eller eventuelt ligger med frit spænd over havbunden mv.
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Forslag til landsplandirektiv

Miljø- og energiministeren har besluttet at der fremlægges 2 ligeværdige alternativer for
ilandføring af gasledningen for offentligheden, enten ved Rødvig på Stevns eller på den
den sydlige del af Avedøre Holme. Der fremlægges derfor 2 forslag til landsplandirektiver, nemlig udkast til cirkulære om udbygning af det danske system for gastransport
fra Sydjylland til Sjællands østkyst, henholdsvis model A: Egtved – Rødvig hvor kompressorstationen på Sjællands østkyst placeres ved Smerup på Stevns, og model B:
Egtved – Avedøre Holme Syd hvor kompressorstationen placeres på den den sydlige del
af Avedøre.
Efter offentlighedsperioden vil miljø- og energiministeren på baggrund af resultatet af
den offentlige debat tage stilling til, om kompressorstationen skal placeres på Stevns
eller på Avedøre Holme.

Udkast af 4. oktober 2001 til Cirkulære om udbygning af det danske gastransportsystem fra Sydjylland til Sjællands østkyst (model A: Egtved - Rødvig)
(Til Hovedstadens Udviklingsråd, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt,
Fyns Amt og Vejle Amt)

I medfør af § 3, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse
nr. 518 af 11. juni 2000, fastsættes:
Cirkulærets baggrund og formål

§ 1. Dansk Olie og Naturgas (DONG) har i juni 2001 indgået aftale med det polske
olie- og gasselskab (POGC) om levering af dansk gas til Polen via det danske system for
gastransport og en ny gasledning fra Sjælland til Polen. Det eksisterende danske gastransportsystem har ikke kapacitet nok til at kunne transportere de øgede gasmængder.
DONG har derfor anmodet miljø- og energiministeren om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for en udbygning af gastransportsystemet.
På længere sigt, når de danske gasreserver er ved at være udtømt, vil det udbyggede
gastransportsystem kunne anvendes til at forsyne det danske marked med bl.a. russisk
gas. Miljø- og energiministeren har derfor under hensyn til den fortsatte forsyningssikkerhed med naturgas udstedt dette cirkulære, som fastlægger det planlægningsmæssige
grundlag for en udbygning af det danske gastransportsystem fra Sydjylland til Sjællands
østkyst.
§ 2. Cirkulæret har til formål
1)

at reservere areal til en naturgasledning fra DONGs måle-/regulatorstation ved
Egtved i Sydjylland til Sjællands østkyst

2)

at fastlægge retningslinier for ledningens krydsning af landskabelige beskyttelsesområder og sårbare naturtyper m.v.

3)

at udlægge areal til kompressorstationer

4)

at fastlægge sikkerhedszoner omkring kompressorstationerne samt

5)

at fastlægge rammer for kompressorstationernes udformning og påvirkning af
miljøet.

§ 3. Cirkulæret har været forhandlet med de berørte ministerier og styrelser og med de
berørte amter og kommuner.
§ 4. Cirkulærets §§ 5, 6, 10, 11 og 12 har retsvirkning som regionplanretningslinier.
Retningslinier for ledningsanlæg

§ 5. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra Egtved
måle-/regulatorstation til Lyngsodde linieventilstation ved Lillebælt som vist på kortbilag.
Stk. 2. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra
Middelfart måle-/regulatorstation til Nyborg måle-/regulatorstation som vist på kortbilag.
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Stk. 3. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra
Kongsmark linieventilstation ved Storebælt til Stenlille gaslager som vist på kortbilag.

§ 11. Der udlægges areal til en kompressorstation øst for Smerup, Fakse Kommune som
vist på kortbilag.

Stk. 4. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra
Regnemark linieventilstation til Sjællands østkyst, syd for Rødvig, som vist på kortbilag.

Stk. 2. Der fastsættes følgende sikkerhedsafstande som vist på kortbilag:

§ 6. Arealreservationerne udlægges i en bredde på 100 meter. . På strækningen fra
kompressorstationen på Østsjælland, jf. § 10, til søledningens ilandføring udlægges
reservationen dog i en bredde på 200 meter. 1)
§ 7. Inden for arealreservationerne må der ikke meddeles tilladelser efter planlovens
§ 35.
§ 8. Anlægsaktiviteterne skal udføres på grundlag af en miljøledelsesplan, der behandler
alle de miljøpåvirkninger, anlægsaktiviteterne vil foranledige. Følgende skal særligt indgå
i miljøledelsesplanen:

Indre sikkerhedszone omkring 80 bar og 150 bar trykbærende anlæg
Ydre sikkerhedszone omkring 80 bar og 150 bar trykbærende anlæg

100 meter
200 meter

Stk. 3. Inden for den indre sikkerhedszone må der ikke reserveres areal eller gives
landzonetilladelse til byggeri og anlæg.
Stk. 4. Inden for den ydre sikkerhedszone kan der ikke reserveres areal eller gives
landzonetilladelse til boligbyggeri i mere end en etage, institutioner for børn, ældre, syge
eller handicappede, brandfarlig virksomhed eller oplagring af brandfarlige materialer.
§ 12. Kompressorstationerne skal placeres og udformes med størst mulig hensyntagen
til landskabet og afskærmes med beplantning som vist på detailplan.

•

Ved krydsning af skove og levende hegn skal vegetationen retableres bortset fra et
bælte på 4 meter.

•

Ved krydsning af jord- og stendiger skal digerne retableres til oprindeligt udseende.

§ 13. Støjbelastningen fra kompressorstationen i Langeskov Kommune må ikke overstige 60 dB(A) i nærmeste skel. Endvidere må støjbelastningen i skel til boliger uden for
industriområdet ikke overstige 40 dB(A).

•

Ved krydsning af bakkeformationer såsom dødisområder og randmoræner skal den
oprindelige topografi retableres.

Stk. 2. Støjbelastningen fra stationen ved Smerup i Fakse Kommune må i nærmeste skel
til boliger ikke overstige 40 dB(A).

•

Ved krydsning af Odense Å må åløbet med tilhørende brinker ikke gennemgraves
eller i øvrigt forstyrres.

§ 14. Trykaflastning må kun udføres i dagtimerne 1 gang årligt, eller når det på grund
af særligt vedligehold eller reparationer er nødvendigt.

§ 9. Ledningerne må dimensioneres til et overtryk på maksimalt 80 bar. På strækningen
fra kompressorstationen på Østsjælland, jf. § 10, til søledningens ilandføring må
ledningen dog dimensioneres til et overtryk på maksimalt 150 bar.

§ 15. Landsplandirektivet træder i kraft den - - - Bemærkninger

Stk. 2. Ledningerne skal etableres med minimum 1 m jorddække.
Retningslinier for kompressorstationer

§ 10. Der udlægges areal til en kompressorstation i Langeskov Kommune som vist på
kortbilag.
Stk. 2. Der fastsættes følgende sikkerhedsafstande som vist på kortbilag:
Indre sikkerhedszone omkring 80 bar trykbærende anlæg
Ydre sikkerhedszone omkring 80 bar trykbærende anlæg

Ikrafttrædelse

100 meter.
200 meter.

Stk. 3. Inden for den indre sikkerhedszone må der ikke reserveres areal eller gives
landzonetilladelse til byggeri og anlæg.
Stk. 4. Inden for den ydre sikkerhedszone kan der ikke reserveres areal eller gives
landzonetilladelse til boligbyggeri i mere end en etage, institutioner for børn, ældre,
syge eller handicappede, brandfarlig virksomhed eller oplagring af brandfarlige
materialer.

I VVM-redegørelsen for udbygning af det danske gastransportsystem fra Sydjylland til
Sjællands østkyst er der behandlet en række ligeværdige anlægselementer. For så vidt
angår ledningsdublering fra Egtved til Nyborg er traceerne til gasledningerne vurderet
for såvel parallelføring med eksisterende ledninger som for nye tracéer og kombinationer deraf.
Endvidere er en eventuel kompressorstation ved Egtved vurderet i forhold til ledningsdublering fra Egtved til Nyborg. Derudover er 2 alternative placeringer af en
kompressorstation på Østfyn, henholdsvis ved Højby og Langeskov, vurderet. Endelig
er 4 alternative placeringer af kompressor på Østsjælland, henholdsvis Lyderslev og
Smerup på Stevns samt Avedøre Holme Øst og Avedøre Holme Syd, vurderet.
De alternativer, som er vurderet i VVM-redegørelsen, men som ikke indgår i cirkulæreudkastet, er ikke fravalgte alternativer. Miljø- og energiministeren kan derfor
foretage ændringer i cirkulæret og herunder medtage andre af de fuldt undersøgte
alternativer i forbindelse med cirkulærets udstedelse, hvis det på baggrund af den
offentlige debat viser sig mere hensigtsmæssigt med en anden løsning.
DONG har samtidig anmodet Energistyrelsen om godkendelse af etablering af søledningen fra Sjællands østkyst til Polen.

Når anlægsarbejdet er gennemført, vil arealreservationerne blive erstattet af en
sikkerhedszone på henholdsvis 20 meter og 100 meter på hver side af ledningen.
1)
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Udkast af 4. oktober 2001 til Cirkulære om udbygning af det danske system
for gastransport fra Sydjylland til Sjællands østkyst
(model B: Egtved – Avedøre Holme Syd)
(Til Hovedstadens Udviklingsråd, Vestsjællands Amt, Fyns Amt og Vejle Amt)

I medfør af § 3, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr.
518 af 11. juni 2000, fastsættes:
Cirkulærets baggrund og formål

§ 1. Dansk Olie og Naturgas (DONG) har i juni 2001 indgået aftale med det polske
olie- og gasselskab (POGC) om levering af dansk gas til Polen via det danske system for
gastransport og en ny gasledning fra Sjælland til Polen. Det eksisterende danske gastransportsystem har ikke kapacitet nok til at kunne transportere de øgede gasmængder.
DONG har derfor anmodet miljø- og energiministeren om at tilvejebringe det
nødvendige plangrundlag for en udbygning af gastransportsystemet.
På længere sigt, når de danske gasreserver er ved at være udtømt, vil det udbyggede
gastransportsystem kunne anvendes til at forsyne det danske marked med bl.a. russisk
gas. Miljø- og energiministeren har derfor under hensyn til den fortsatte forsyningssikkerhed med naturgas udstedt dette cirkulære, som fastlægger det planlægningsmæssige
grundlag for en udbygning af det danske gastransportsystem fra Sydjylland til Sjællands
østkyst.
§ 2. Cirkulæret har til formål
1)

at reservere areal til en gasledning fra DONGs måle-/regulatorstation ved Egtved i
Sydjylland til Sjællands østkyst

§ 6. Arealreservationerne udlægges i en bredde på 100 meter.
§ 7. Inden for arealreservationerne må der ikke meddeles tilladelser efter planlovens §
35.
§ 8. Anlægsaktiviteterne skal udføres på grundlag af en miljøledelsesplan, der behandler
alle de miljøpåvirkninger, anlægsaktiviteterne vil foranledige. Følgende skal særligt indgå
i miljøledelsesplanen:
•

Ved krydsning af skove og levende hegn skal vegetationen retableres bortset fra et
bælte på 4 meter.

•

Ved krydsning af jord- og stendiger skal digerne retableres til oprindeligt udseende.

•

Ved krydsning af bakkeformationer såsom dødisområder og randmoræner skal den
oprindelige topografi retableres.

•

Ved krydsning af Odense Å må åløbet med tilhørende brinker ikke gennemgraves
eller i øvrigt forstyrres.

§ 9. Ledningerne må dimensioneres til et overtryk på maksimalt 80 bar.
Stk. 2. Ledningerne skal etableres med minimum 1 m jorddække.
Retningslinier for kompressorstationer

§ 10. Der udlægges areal til en kompressorstation i Langeskov Kommune som vist på
kortbilag.

2)

at fastlægge retningslinier for ledningens krydsning af landskabelige beskyttelsesområder og sårbare naturtyper m.v.

3)

at udlægge areal til kompressorstationer

4)

at fastlægge sikkerhedszoner omkring kompressorstationerne samt

Indre sikkerhedszone omkring 80 bar trykbærende anlæg
Ydre sikkerhedszone omkring 80 bar trykbærende anlæg

5)

at fastlægge rammer for kompressorstationernes udformning og påvirkning af
miljøet.

Stk. 3. Inden for den indre sikkerhedszone må der ikke reserveres areal eller gives
landzonetilladelse til byggeri og anlæg.

§ 3. Cirkulæret har været forhandlet med de berørte ministerier og styrelser og med de
berørte amter og kommuner.
§ 4. Cirkulærets §§ 5, 6, 10, 11 og 12 har retsvirkning som regionplanretningslinier
Retningslinier for ledningsanlæg

§ 5. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra Egtved
måle-/regulatorstation til Lyngsodde linieventilstation ved Lillebælt som vist på kortbilag.
Stk. 2. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra
Middelfart måle-/regulatorstation til Nyborg måle-/regulatorstation som vist på kortbilag.
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Stk. 3. Der reserveres areal til en gasledning med tilhørende linieventilstationer fra Køge
måle/regulatorstation til Avedøre Holme som vist på kortbilag.

Stk. 2. Der fastsættes følgende sikkerhedsafstande som vist på kortbilag:
100 meter.
200 meter.

Stk. 4. Inden for den ydre sikkerhedszone kan der ikke reserveres areal eller gives
landzonetilladelse til boligbyggeri i mere end en etage, institutioner for børn, ældre, syge
eller handicappede, brandfarlig virksomhed eller oplagring af brandfarlige materialer.
§ 11. Der udlægges areal til en kompressorstation på Avedøre Holme, Hvidovre Kommune, som vist på kortbilag.
Stk. 2. Der fastsættes følgende sikkerhedsafstande som vist på kortbilag:
Indre sikkerhedszone omkring 80 bar og 150 bar trykbærende anlæg
Ydre sikkerhedszone omkring 80 bar og 150 bar trykbærende anlæg

100 meter
200 meter

Stk. 3. Inden for den indre sikkerhedszone må der ikke reserveres areal til byggeri og
anlæg.
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Stk. 4. Inden for den ydre sikkerhedszone kan der ikke reserveres areal til boligbyggeri i
mere end en etage eller institutioner for børn, ældre, syge eller handicappede. Endvidere
kan der ikke reserveres areal til brandfarlig virksomhed eller oplagring af brandfarlige
materialer udover E 2’s anlæg.
§ 12. Kompressorstationerne skal placeres og udformes med størst mulig hensyntagen
til landskabet og afskærmes ved beplantning som vist på detailplan.
§ 13. Støjbelastningen fra kompressorstationerne må ikke overstige 60 dB(A) i
nærmeste skel. Endvidere må støjbelastningen ikke overstige 40 dB(A) i skel til boliger
uden for industriområdet.
§ 14. Trykaflastning må kun udføres i dagtimerne 1 gang årligt, eller når det på grund
af særligt vedligehold eller reparationer er nødvendigt.
Ikrafttrædelse

§ 15. Landsplandirektivet træder i kraft den - - - Bemærkninger

I VVM-redegørelsen for udbygning af det danske gastransportsystem fra Sydjylland til
Sjællands østkyst er der behandlet en række ligeværdige anlægselementer. For så vidt
angår ledningsdublering fra Egtved til Nyborg er traceerne til gasledningerne vurderet
for såvel parallelføring med eksisterende ledninger som for nye tracéer og kombinationer deraf.
Endvidere er en eventuel kompressorstation ved Egtved vurderet i forhold til ledningsdublering fra Egtved til Nyborg. Derudover er 2 alternative placeringer af en
kompressorstation på Østfyn, henholdsvis ved Højby og Langeskov, vurderet. Endelig er
4 alternative placeringer af kompressor på Østsjælland, henholdsvis Lyderslev og
Smerup på Stevns samt Avedøre Holme Øst og Avedøre Holme Syd, vurderet.
De alternativer, som er vurderet i VVM-redegørelsen, men som ikke indgår i
cirkulæreudkastet, er ikke fravalgte alternativer. Miljø- og energiministeren kan derfor
foretage ændringer i cirkulæret og herunder medtage andre af de fuldt undersøgte
alternativer i forbindelse med cirkulærets udstedelse, hvis det på baggrund af den
offentlige debat viser sig mere hensigtsmæssigt med en anden løsning.
DONG har samtidig anmodet Energistyrelsen om godkendelse af etablering af
søledningen fra Sjællands østkyst til Polen.
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