
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 

Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe 
Delstrækning Lillebælt Øst-Svenstrup  

 
Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissi-
onsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Bal-
tic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører delstrækningen Lillebælt Ø-Svenstrup i Middelfart Kommune. 
 

 
Mandag den 20. januar 2020 

 
Forretningen begynder kl. 10.00 med et offentligt møde på Comwell Middelfart, Karensminde-
vej 3, 5500 Middelfart, hvor projektet vil blive gennemgået.  
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i mar-
ken efter følgende tidsplan: 
 
Forretningen fortsætter kl. 12.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 7.370-7.650 (lb.nr. 800, 
801 og 802) 
Mødested: Ud for ejendommen Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart (ca. st. 7.650) 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 7.660 til st. 8.440 
(lb.nr. 803 og 804) 
Mødested: Østre Hougvej, 5500 Middelfart, hvor ledningen krydser (ca. st. 8.075) 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 8.440 til st. 9.970 
(lb.nr. 805-810) 
Mødested: Svenstrup Strand, 5500 Middelfart, hvor ledningen krydser (ca. st. 9.500) 
 
De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere. 
Enhver der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.  
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen. 
Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, 
og en udskrift heraf vil blive sendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne bekendtgø-
relse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigelsesproto-
kollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
Energinets forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 
eftersyn på Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart.  
 

 
 
 

http://www.komoe.dk/


Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 
www.komoe.dk  

 
Den 13. december 2019 

 
Helle S. Andersen 
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