Udskrift af forhandlingsprotokollen
for ekspropriationskommissionen
vedrørende etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe
110. hæfte
Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 1. februar 2021
Delstrækning Ullerslev-Nyborg, lb.nr. 1235
Mandag den 1. februar 2021 kl. 9.30 samledes kom- Desuden fremlagdes:
missionen hvor ledningen krydser Maegyden, 5550
• Notat af 26. august 2019 fra Energistyrelsen
Langeskov for at afholde supplerende besigtigelsesom hjemmelsgrundlaget for ekspropriation til
og ekspropriationsforretning i anledning af etablering
Baltic Pipe projektet
af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgas• De af Energinet indhentede tilladelser og diforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for
spensationer til gennemførelse af projektet på
Baltic Pipe (bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019)
delstrækningen Ullerslev-Nyborg
delstrækningen Ullerslev-Nyborg.
Til stede var kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Helle S. Andersen, de af transportministeren udpegede medlemmer af kommissionen, Gunner Lorentzen og Ole Christophersen, samt det fra
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne medlem, Kaj Piilgaard Nielsen.

•

Vandsynsprotokol for Nyborg kommuner

•

Vejsynsprotokol for Nyborg kommuner

•

Brev af 26. november 2019 fra advokat Søren
Nørgaard Sørensen med bilag på vegne af en
række lodsejere vedrørende erstatning og forslag til ændringer af deklarationstekst samt responsum vedrørende almenvellet

•

Brev af 29. november 2019 fra advokat Hanne
Mølbeck på vegne af Energinet med bemærkninger til Søren Nørgaard Sørensens brev af
26. november 2019 for så vidt angår almenvellet

•

Brev af 13. december 2019 fra Søren Nørgaard Sørensen med bemærkninger til Hanne
Mølbecks brev af 29. november 2019

•

Brev af 10. februar 2020 fra Hanne Mølbeck
med bemærkninger til Søren Nørgaard Sørensens brev af 26. november 2019 for så vidt angår ændring af servitutvilkår og erstatning
m.m.

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte Ellegaard.
For Energinet mødte chefkonsulent Ole Daugaard
Buhl og naboretskonsulent Torben Bonde Andersen.
Protokollen førtes af fuldmægtig Kristian Pless.
En supplerende besigtigelse var nødvendig, da linjeføringen blev ændret efter ekspropriationskommissionens godkendelse af delstrækningen Ullerslev-Nyborg for at bevare et fredskovsareal på ejendommen.
Kommissarius fremlagde brev af 24. november 2020
fra Transport- og Boligministeriet, hvori der er givet
bemyndigelse til at nedsætte en ekspropriationskommission til afholdelse af den nødvendige ekspropriation. På baggrund heraf afholdes kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

• Brev af 13. februar 2020 fra Hanne Mølbeck
Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 8,
med bemærkninger til Søren Nørgaard SørenBaltic Pipe – Fyn, delstrækning Ullerslev – Nyborg,
sens brev af 26. november 2019 for så vidt anlb.nr. 1235 med tilhørende ekspropriationsplaner, kort
går drænskader
nr. 23-512-100-15.1 og kort nr. 23-512-100-35.2, dateret henholdsvis 23. november og 19. november Følgende passerede:
2020.
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Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigelsesforretningen, der er at fastlægge og godkende det
af Energinet fremlagte projekt med de eventuelle ændringer og bemærkninger, ekspropriationskommissionen finder er nødvendige. På den baggrund kan der
efterfølgende, i henhold til den foreliggende bemyndigelse fra Transport- og Boligministeriet, ske ekspropriation. Kommissarius fremhævede, at ekspropriationskommissionens behandling af projektet, herunder
linjeføring m.v., må tage udgangspunkt i de rammer,
som landsplandirektivet og VVM-tilladelsen for projektet m.v. fastlægger.
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det kan understøtte den grønne omstilling ved transport af biogas og andre grønne gasser, der bidrager til
at reducere den danske CO2-udledning. Frem mod
2050 vil der forventeligt også være mulighed for at
transportere grønne gasser i Baltic Pipe.

Endeligt forventes projektet at skabe et potentiale for,
at Polen og tilstødende lande får mulighed for at fortrænge noget af deres betydelige kulforbrug med gas,
hvilket reducerer deres negative påvirkning af jordens
klima. Denne mulighed for hurtige CO2-reduktioner
følger anbefalingerne fra FN’s klimapanel. Samtidig
skabes mulighed for at afhjælpe den omfattende lokale
Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhand- luftforurening i Polens storbyer.
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. ProtoIdriftsættelsen skal ske senest 1. oktober 2022 inden
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er diudløb af Polens nuværende gaskontrakter med Rusrekte indvarslet til besigtigelses- og ekspropriationsland.
forretningen. Endvidere vil protokollen blive offentlig
tilgængelig via kommissariatets hjemmeside: Lovgrundlag
www.komoe.dk.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ved brev

Energinets repræsentanter redegjorde for projektet og af 20. november 2018 godkendt den del af Baltic Pipeprojektet som Energinet skal etablere. Godkendelsen
fremlagde følgende oplysninger:
er truffet i henhold til § 4, stk. 3, i Lov om Energinet,
Forudsætninger
jf. bilag 1.
Baltic Pipe-projektet gennemføres i samarbejde melEnergi-, Forsynings- og Klimaministeriets godkenlem Energinet og det polske gastransmissionsselskab
delse medfører ikke fritagelse for eventuelle tilladelser
GAZ-SYSTEM. Projektet er godkendt af Energi-,
i henhold til anden lovgivning.
Forsynings- og Klimaministeren i henhold til § 4 i Lov
om Energinet, og kommercielle aktører har indgået Myndighedsgodkendelser
bindende 15-årige kontrakter vedr. kapacitet fra det Erhvervsministeren har den 9. juli 2019 udstedt benorske gasopstrømssystem til det danske gastransmis- kendtgørelse nr. 713, som fastlægger plangrundlaget
sionssystem og videre til det polske transmissionssy- for Baltic Pipe-Projektet på dansk grund.
stem på i alt ca. 8 mia. m3 årligt, svarende til 80 % af
Miljøstyrelsen har ved brev af 12. juli 2019 meddelt
den samlede kapacitet.
tilladelse til Baltic Pipe-projektet. Tilladelsen er medBaltic Pipe-projektet er et projekt af fælles europæisk delt i henhold til § 25, stk. 1 i Miljøvurderingsloven.
interesse (PCI), der binder Europas energisystemer
tættere sammen og bidrager til opfyldelse af EU's Energistyrelsen har i brev dateret 20. august 2019
klima- og energipolitiske mål. Regionalt vil projektet, meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af §55 i
sammen med andre af GAZ-SYSTEMs planlagte pro- lov om naturgasforsyningsloven.
jekter, binde gasmarkederne i Europa bedre sammen Transport- og Boligministeriet har den 24. november
og således understøtte sammenhængen i den europæi- 2020 meddelt Kommissarius ved Statens Ekspropriaske Energiunion. Projektet modtager på den baggrund tioner på Øerne bemyndigelse til at iværksætte komstøtte fra EU.
bineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.
Projektet styrker det eksisterende danske gassystem Der er i forbindelse med fastlæggelsen af linjeføringen
ved bl.a., at diversificere forsyningen, da Danmark får indhentet tilladelser efter anden lovgivning til konen ekstra forsyningskilde fra det norske gassystem krete arbejder, herunder fx:
med mulighed for også at blive forsynet via Polen. Det
• Naturbeskyttelsesloven: Arbejde ved beskytgiver endvidere mulighed for øget konkurrence på
tede naturtyper og krydsning af vandløb
gasmarkedet.
Herudover vil Baltic Pipe bidrage til at understøtte
økonomien i det samlede danske gassystem, således at

•

Museumsloven: Gennembrydning af beskyttede diger og berøring af fortidsminder
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•

Skovloven: Arbejde i fredskov

•

Rørledning i Jylland fra Egtved til Lillebælt

•

Vandløbsloven: Afbrydelse og omlægning af
vandløb

•

Rørledning til krydsning af Lillebælt

•

Rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg

•

Vejloven: Krydsning af offentlige veje

•

•

Jernbaneloven: Krydsning af jernbaner

Rørledning på Sjælland går fra Kongsmark til
ilandføringspunktet ved Faxe Bugt

•

En rørledning tværs over Østersøen fra Faxe
Bugt til Polen

•

Anlæg af en kompressorstation ved Næstved

•

Anlæg af 17 linjeventilstationer (herefter l/v
stationer)

Projektbeskrivelse
Projektet består af nedenstående elementer:
•

Rørledning fra Europipe II rørledningen i
Nordsøen og ind til modtageterminal Nybro

•

En udbygning af modtageterminalen i Nybro
(indenfor eksisterende stationsareal)

Figur 1 viser oversigt over Baltic Pipe (grøn signatur). Eksisterende gastransmissionsnet vist med gul signatur.

På strækningerne mellem modtagerterminal Nybro og af kompressorstationen ved Næstved består af føleksisterende kompressorstation ved Egtved samt ved gende elementer:
krydsningen af Storebælt er der allerede anlagt to pa• Anlæg af 50 kV transformerstation i umiddelrallelførte rørledninger, og kapaciteten på disse strækbar tilknytning til kompressorstation, og
ninger er tilstrækkelige. Den samlede længde af rør• 50 kV elkabel fra eksisterende transformerstaledningen på land er ca. 210 km.
tioner ved Blangslev og Haslev og frem til
Da bl.a. kompressorenhederne på kompressorstatiokompressorstationen.
nen er drevet på el, er der behov for at etablere en
transformerstation i tilknytning hertil. Elforsyningen Det er netselskabet Cerius, som har ansvaret for at
etablere og drive elforsyningen frem til koblingen på
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transformerstationen, mens Energinet skal etablere og bygger ovenpå GPTC-guiden, som er en amerikansk
standard: ”Guide for Transmission and Distribution
drive transformerne.
Piping Systems, GPTC, 1998”. Som tillæg til denne
Rørledningen passerer gennem følgende Kommuner:
GPTC-guide foreligger tillægsbestemmelser fra ArI Jylland: Varde, Vejen, Vejle og Kolding
bejdstilsynet i form af en vejledning (F.0.1 fra juli
På Fyn: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, 2001). Vejledningen refererer til en række standarder
for materialer og udførelse.
Odense, Kerteminde og Nyborg
På Sjælland: Slagelse, Næstved og Faxe

Rørledningen

På strækningen mellem l/v station Ullerslev og frem
Linjeføringen for rørledningen (Kerteminde og
til st. 76.070 anlægges rørledningen med en udvendig
Nyborg Kommune)
diameter på 900 mm (36”). Rørenes godstykkelse ligProjektet er omfattet af miljøvurderingsloven, hvorfor ger mellem 12 og 17,5 mm.
der har været gennemført en fuld VVM-proces med 1.
og 2. offentlighedsfase. Linjeføringen er fastlagt inden Rørledningen anlægges som en stålledning med en
for det projektområde, som er godkendt i miljøkonse- coating udvendigt på 2.5 mm Polyethylen (PE).
kvensvurderingsrapporten. Endvidere er den fastlagt I områder med særlig høj grundvandsstand eller blød
med respekt for landsplandirektivet, således linjefø- bund, hvor der kan være risiko for opdrift på rørledringen er fastlagt minimum 200 m fra landsplandirek- ningen, monteres betonklodser på rørledningen.
tivets afgrænsning.
Rørledningens placering og etablering
Energinets valg af linjeføring er fastlagt ud fra sikkerGPTC-guiden fastsætter sammen med Arbejdstilsyhedsmæssige, anlægstekniske, miljømæssige og samnets danske tillægsbestemmelser krav til linjeførinfundsøkonomiske forhold. I forbindelse med fastlæggens ”class-location” og ”minimumsafstand”.
gelsen af linjeføringen er der også inddraget hensyn i
forhold til kommunernes planlægning, landskabelige- ”Class-location” fastlægges i en afstand på 200 meter
og ejendomsspecifikke forhold samt input fra den en- på hver side af centerlinjen for rørledningen i enhver
kelte lodsejer efter besøg, herunder om der fx er med- fortløbende længde på 1600 meter langs med rørledningen. Class-location zonen bestemmes ud fra bedelt en landzonetilladelse til byggeri.
folknings- og bygningstætheden langs rørledningen
Den ønskede linjeføring for rørledningen fremgår af
samt på grundlag af kommuners udbygningsplaner
vedlagte kortbilag.
(kommuneplaner, lokalplaner mv.) eller udstedte bygLinjeføringen for Baltic Pipe er fra l/v station Ullers- getilladelser.
lev til st. 76.070 parallelført med den eksisterende
Arealerne omkring rørledningen opdeles i klasser
gastransmissionsledning Lillebælt-Storebælt, hvor
(class-locations) fra klasse 1 til klasse 4.
Baltic Pipe er beliggende mellem 10 m og 35 m syd
Jo flere bygninger beregnet til beboelse og erhverv,
for den eksisterende gastransmissionsledning.
der findes indenfor 200 meter på hver side af rørledFra l/v station Ullerslev krydser linjeføringen kommuningen, des tykkere stålrør skal anvendes. Tykkelsen
nevejen Maegyden/Rønningevej, så fredskovsareal på
af stålrørene kan således variere afhængig af behov.
matr.nr. 1n Rønninge By, Rønninge ikke berøres. EfVariation af stålrøret kan ses af nedenstående tabel.
ter krydsning af kommunevejen Maegyden/Rønningevej forløber linjeføringen syd for den eksisterende Udover ovennævnte class-location stiller Arbejdstilgastransmissionsledning, henover kommende fred- synet krav om overholdelse af en minimumsafstand til
skovareal og almindeligt landbrugsareal frem til st. bygninger, som er beregnet til varigt ophold for men76.070 i skellet mellem matr.nre. 6a og 4a Skellerup nesker. Minimumsafstanden beregnes på baggrund af
det maksimale tryk i rørledningen, ledningens diameBy, Skellerup.
ter og ståltykkelsen.
Tekniske bestemmelser
På strækningen Ullerslev - Nyborg er der følgende miRørledningen projekteres og udføres i henhold til benimumsafstande til bebyggelse:
kendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter Lov om Arbejdsmiljø (nr. 414 af 8. juli
1988 med senere tilføjelser). Bekendtgørelsens regler
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Rørdiameter

Designtryk

Tommer/mm

(bar)

Min (Kl. 1)*

Max (Kl. 4)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 4**

80

12,0

22,2

79

66

55

44

36"/900

Ståltykkelse af rør (mm)

*Kl. refererer til rørklasse (class location)

Minimumsafstande til bebyggelse (m)

sker efter nærmere forhandlinger med vejmyndigheden jf. Vejloven.

**Klasse 4 rør anvendes kun efter særlig tilladelse fra
Ved krydsning af vandløb og lignende, hvor etablering
arbejdstilsynet
i åben rørgrav giver særlige udfordringer, vælges i steFra l/v station Ullerslev og frem til st. 76.070 anlægdet at udføre krydsningen ved hjælp af styrede underges rørledningen med en rørtykkelse mellem 12 og
boringer. Private og offentlige vandløb, afvandingssy17,5 mm og i den fremtidige drift af rørledningen bestemer mm. reguleres og/eller retableres i fornødent
tragtes strækningen som Class-location 1.
omfang. Regulering af vandløb gennemføres i samarDer er i lovgivningen krav om, at der som minimum bejde med vandløbsmyndigheden jf. Vandløbslovens
skal være 1 meter jorddække over gasledningen. Ge- og Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
nerelt forventes rørledningen at blive anlagt i åben
Drænledninger og andre former for afvandingssysterørgrav med en jorddækning på omkring 1,3 m. Konmer vil blive retableret og reguleret i fornødent omkrete forhold kan betyde, at rørledningen etableres
fang. Energinets dræneksperter vil på baggrund af opmed større jorddække for f.eks. at udligne terrænforlysninger om dræn og afvandingssystemer fra lodsejer
skelle eller for at kunne overholde afstandskrav til ekog ud fra konkrete forhold som viser sig under anlægssisterende ledninger i jorden, herunder hensynet til
arbejderne stå for valg af løsning for retableringen.
drændybde mv.
Katodisk beskyttelse af rørledningen mod elektriGenerelt søges anvendt lige rør, der reguleres til
ske spændinger
landskabet med elastiske bøjninger. I enkelte tilfælde
ved skarpe retningsændringer og lignende indsvejses Til den katodiske beskyttelse af rørledningen, som er
en stålledning, kan der blive behov for såkaldte anoet rørstykke, der enten er forbukket eller bukkes lodebede med tilhørende teknikhuse. Et anodebed vil afkalt med bukkemaskine.
lede spændinger til jord. Der kan være behov for anoRørledningen udstyres med et katodisk beskyttelsesdebed, hvor rørledningen anlægges i nærhed af højanlæg (KB-anlæg), som vha. en lavspænding beskytspænding eller nær høje genstande hvor der er øget riter gasledningen mod korrosion, hvorfor der enkelte
sici for lynnedslag. Et anodebed består typisk af 8 stk.
steder i markskel, vejsider m.v. bliver placeret minanoder placeret med en indbyrdes afstand på 3 m i en
dre målerskabe.
eller to rækker. Anoderne kan være et ”spirorør” Ø300
Langs ledningen placeres markeringspæle, normalt 2 mm af galvaniseret stål med en længde på omkring 1,6
m forskudt fra ledningen. Markeringspælene placeres m, hvori der er placeret en magnetit anode i koksfyld.
i markskel, vejkanter o. lign. med en afstand, så man Anoderne placeres i for borede huller, således der vil
generelt kan se fra den ene pæl til den anden.
være ca. 2 m fra terræn til overkant af anode. Den endelige placering vil blive fastlagt inden ekspropriatiRørledningens krydsning af jernbaner, veje, vandonsforretningen.
løb og ledninger
Krydsninger af jernbane, veje, vandløb og andre led- Fiberkabel langs gasledningen
ninger sker efter nærmere forhandlinger med de re- I forbindelse med etableringen af gasledningen etabspektive myndigheder/ejere.
leres der desuden et fiberkabel til brug for kommuniVed krydsning af større veje, hvor etablering i åben kation- og overvågning af Energinets installationer.
rørgrav giver særlige udfordringer, vælges i stedet at Fiberkablet etableres under overkant af gasrøret og
udføre krydsningen ved hjælp af gennempresning eller med en afstand på højst 15-50 cm fra gasrøret.
styrede underboringer. Krydsning af offentlige veje Til fiberkablet etableres brønde i niveau med terræn til
brug for overvågning og reparation. Den omtrentlige
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placering af fiberbrøndene i forhold til rørledningen er Ligeledes kan der blive behov for supplerende servitutbestemmelser til beskyttelse af installationsskabe,
vist med tilhørende bilag.
ledninger, katodisk beskyttelsesanlæg mm.
Erhvervelse af rettigheder
Anvendelse af arbejdsarealer
Til projektets gennemførelse er der behov for at pålægge servitutrettigheder til sikring af gastransmissi- Til gennemførelse af anlægsarbejderne er der behov
onsanlægget med tilbehør samt ret til etablering af for ret til midlertidig brug af arealer langs med linjemidlertidige rørlager- og oplagspladser samt skurby. føringen. Endvidere er der behov for ret til etablering
af midlertidige rørlager- og oplagspladser samt
Hertil kommer behov for ret til midlertidige overkørsskurby.
ler fra offentlige veje i ledningstraceet og ret til benyttelse af private fællesveje og private veje som ad- Den endelige placering og udformning fastlægges ved
gangsveje til anlægsarbejderne i forbindelse med an- ekspropriationsforretningen.
læg af naturgasledningen.
De midlertidigt eksproprierede arealer, der er langs
Pålæg af servitutter til sikring af gastransmissions- den nye rørledning, vil blive anvendt til arbejdsareal i
form af muld- og råjordsdepot, køreveje og rørgrav og
anlægget
har normalt en bredde på ca. 32 m.
For at sikre gastransmissionsanlægget mod beskadigelse eller anden overlast pålægges servitut om Mulden skrabes af og lægges til side inden anlægsargastransmissionsanlæg i en bredde på 20 m til hver bejdets opstart. Gasledningen samles ovenpå jorden
side af rørledningens centerlinje. Servitutten regulerer og hejses derefter samlet i sektioner ned i den gravede
byggeri og andre faste anlæg, beplantning samt ter- ledningsgrav.
rænregulering mv. Servitutten sikrer desuden ledDet samlede anlægsarbejde vil typisk vare op til 3 måningsejers ret til at foretage eftersyn og vedligehold.
neder på den enkelte ejendom.

Figur 2 viser det typiske arbejdsbælte på ca. 32 m

Gener og tab vil blive opgjort efter anlægsarbejdets af- Generelle spørgsmål til projektet og den specifikke
slutning ved indgåelse af aftale mellem lodsejer og ejendom
Energinet.
I løbet af Energinets gennemgang af projektet havde
ejerens repræsentant lejlighed til at udtale sig og stille
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opklarende spørgsmål. Brugere og andre havde mulig- ekspropriationerne til Baltic Pipe på Fyn, selvom lanhed for at sende spørgsmål til kommissionen inden be- det er underlagt diverse restriktioner, da ekspropriationerne anses som tidskritiske for projektet. Det følger
sigtigelsesforretningen.
af Bekendtgørelse nr. 42 af 15. jan. 2021 om forbud
I forhold til de generelle spørgsmål henvises til den
mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktidligere fremsendte forhandlingsprotokol af 19. og
tioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med
20. maj 2020 (20. hæfte).
håndtering af covid-19 at ekspropriationskommissioEjerens advokat gav udtryk for, at hans klient er til- nen arbejde ikke er underlagt forsamlingsforbuddet på
freds med linjeføringen uden om fredskovsarealet på 5 personer, jf. § 4, nr. 4. Kommissionen forsøger at
matr.nr. 1n Rønninge By, Rønninge, men at han gene- afholde forretningerne efter alle sundhedsstyrelsens
relt er modstander af projektet.
forskrifter, dvs. primært i form af udendørs afvikling
af forretningerne, samt afstandskrav, afspritning og
Kommissionens beslutninger
brug af mundbind/visir inden døre mm.
Efter drøftelse af det fremlagte projekt samt de fremsendte skriftlige indlæg fra henholdsvis advokat Søren Parterne redegjorde for deres synspunkter.
Nørgaard Sørensen og advokat Hanne Mølbeck, be- Ejernes advokat og Energinet henviste til tidligere
sluttede kommissionen at godkende den for kommis- fremsendte indlæg af henholdsvis advokat Søren Nørsionen forelagte ændring til projekt for Baltic Pipe på gaard Sørensen og advokat Hanne Mølbeck, som er
strækningen Ullerslev-Nyborg. Kommissionen anser udførligt beskrevet i det tidligere fremsendte ekstraktprojektet for lovligt, og finder, at den valgte linjefø- udskrift af ekspropriationskommissionens forhandring er sagligt begrundet, jf. også det anførte i forhand- lingsprotokol (70. hæfte) fra forretningen den 26. og
lingsprotokol af 19. og 20. maj 2020 (20. hæfte) ved- 27. oktober 2020.
rørende kommissionens projektprøvelse.
På dagen ønskede advokaten bekræftet, at matr.nre. 1n
Ekspropriation
og 1b syd for Maegyden ikke berøres af anlægsarbejKommissionen fortsatte herefter med ekspropriations- det men udelukkende af servitutpålægget. Endvidere
forretningen og foretog den rekvirerede ekspropria- påpegede advokaten, at markeringspælen i st. 75.770
tion vedrørende den i Fortegnelse nr. 8 under lb.nr. udgør en væsentlig gene for landbrugsmaskiner, når
de kommer kørende fra Søgårdsvej og skal ind på mar1235 opførte ejendom.
ken ved Maegyden, og derfor bør flyttes.
Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der
ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, Ejerne har efterfølgende suppleret advokatens anmodkan efterfølgende fremsættes overfor kommissarius i ning om at flytte markeringspælen i st. 75.770 i mail
af den 3. februar 2021. De har påpeget, at oversigtshenhold til ekspropriationsproceslovens § 21.
forholdene er meget dårlige på stedet og trafikanterne
Spørgsmål om ekspropriationens lovlighed skal ind- kører særdeles hurtigt. Alene af trafiksikkerhedsmæsbringes for domstolene inden 6 måneder efter ekspro- sige årsager vil det derfor være en dårlig placering af
priationsbeslutningen, jf. ekspropriationsproceslovens en mærkepæl. Ejerne har derfor anmodet om, at mar§ 26, stk. 1.
keringspælen flyttes til den østvendte spids af M/R
Stationen, hvor der skal anlægges en ny linjeventilstaFølgende passerede:
tion.
Lb.nr. 1235, matr.nr. 1n m.fl. Rønninge By, Rønninge
Energinet bekræftede, at matr.nre. 1n og 1b syd for
m.fl., beliggende Søgårdsvej 10, 5540 Ullerslev
Af ejerne, Bent Charles Bille Brahe Selby, Amalie- Maegyden ikke berøres af anlægsarbejdet men udegade 13B, 5. th., 1256 København K og Stig Daniel lukkende af servitutpålægget.
Bille Brahe Selby, Søgårdsvej 10, 5540 Ullerslev I forhold til markeringspælen i st. 75.770 har
mødte sidstenævnte og advokat Mikkel Buchwald Energinet på så vel ekspropriationsforretningen og
Møller, Advokatfirmaet HjulmannKaptain.
ved mail af 19. februar oplyst, at markeringspælen på
Ejeren valgte af hensyn til sit og sin families helbred den nordlige side af Maegyden ønskes bibeholdt, idet
at trække sig fra forretningen af hensyn til risikoen for både den eksisterende gastransmissionsledning og
Baltic Pipe krydser Maegyden diagonalt (i en spids
coronasmitte.
vinkel).
Kommissarius kunne i den forbindelse oplyse, at ekspropriationskommissionen er blevet pålagt at udføre Ved udeladelse af den ovenfor nævnte mærkepæl, vil
der på den nordlige side af Maegyden kun kunne iden-
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d. Ikke-navngivne tredjeparter med interesser nær
ved rørledningens beliggenhed. Mærkningen sigter mod at være tilstrækkelig nøjagtig til, at der
ikke vil være nogen risiko for, at anlægsarbejder,
gravning eller tilsvarende anden forstyrrelse vil
finde sted ved et uheld så nær på rørledningen, at
den forårsager beskadigelse af rørledningen.

tificeres mærkepælen for den eksisterende gastransmissionsledning, hvilket vil være utilstrækkeligt til, at
begge transmissionsledningers forløb vil kunne erkendes.
De relevante sikkerhedsbestemmelser (GPTC
§192.707), som Energinet er underlagt i forbindelse
med anlæg og drift af gastransmissionsledninger foreskriver, at mærkepæle skal placeres så tæt på ledningen som muligt, ved bla. krydsning af offentlig vej og
hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt for at kunne erkende gastransmissionsledningens forløb, så risiko for
beskadigelse mv. af ledningen mindskes.

Afmærkning af tracé sker med henblik på at:
Angive den fysiske beliggenhed for at lette patruljering og inspektioner. Vise rørledningen med en sådan
nøjagtighed, at det vil være muligt ved hjælp af rørlokaliseringsudstyr, at lokalisere rørledningen nøjagtigt.

Uddrag fra Driftsmanual for landledning – 23-000Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
RH-5000:
Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.
Mærkepæle skal i grove træk markere traceet for:
Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev
a. grundejere
underskrevet.
b. offentlige selskaber
c. myndigheder
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