Afgørelse vedr. opfyldelse af vilkår 1 i etableringstilladelsen til
Baltic Pipe (Lillebælt og Nordsøen)
14. juli 2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i en afgørelse af 31. maj 2021
Miljøstyrelsens afgørelse af 12. juli 2019 om tilladelse efter miljøvurderingslovens §
25 til Baltic Pipe-projektet fra Houstrup Strand til Faxe Syd tilslutningspunktet og
hjemviste sagen til fornyet behandling.
Energistyrelsen har meddelt en etableringstilladelse af 25. oktober 2019 efter
kontinentalsokkellovens § 3a og § 4 til Baltic Pipe naturgasrørledning i Lillebælt og
Baltic Pipe (Europipe II grenrørledningen) i Nordsøen. Det fremgår af vilkår 1 i
etableringstilladelsen, at ”…Såfremt Energinet og/eller den resterende del af Baltic
Pipe projektet ikke opnår de øvrige nødvendige tilladelser til at realisere
rørledningsprojektet, eller selskabet af andre grunde opgiver projektet helt eller
delvist, bortfalder nærværende tilladelse...”.
Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse af tilladelsen efter
miljøvurderingslovens § 25 rejser spørgsmål om, hvorvidt vilkår 1 i Energistyrelsens
etableringstilladelse er opfyldt, og derfor også om hvorvidt Energistyrelsen helt
eller delvist skal tilbagekalde sin etableringstilladelse og udstede påbud om
indstilling af arbejderne.
Energistyrelsen har den 14. juli 2021 truffet afgørelsen om at der uanset vilkår 1 i
etableringstilladelsen af 25. oktober 2019 ikke er grundlag for på nuværende
tidspunkt at tilbagekalde etableringstilladelsen og udstede påbud om indstilling af
arbejderne.
Energistyrelsen har truffet afgørelsen på baggrund af oplysninger fra Energinet og
Miljøstyrelsens oplysninger om, at der inden for rimelig tid vil ske lovliggørelse af
Baltic Pipe projektet på land.
Energistyrelsen har endvidere vurderet, at der er en meget lille risiko for, at en
eventuel ændret linjeføring som følge af lovliggørelsen vil påvirke den del af
linjeføringen i projektet, som er omfattet af Energistyrelsens etableringstilladelse.
Energistyrelsen har her lagt vægt på det af Energinet oplyste, og at den kystnære
linjeføring og ilandføringspunkterne, omfattet af etableringstilladelsen, er placeret
inden for områder, hvor Miljøstyrelsen har vurderet, at arbejdet kan fortsætte,
fordi der er en meget lille risiko for at gøre skade på levesteder for de pågældende
arter.
I afgørelsen gør Energistyrelsen opmærksom på, at hvis de forhold, som styrelsen
har lagt vægt på i afgørelsen, senere ændrer sig, vil Energistyrelsen kunne tage op
til fornyet vurdering, om etableringstilladelsen helt eller delvist skal tilbagekaldes,
og om arbejdet med projektet skal indstilles.

Energistyrelsen bemærker endvidere, at hvis Energinet vælger at fortsætte
anlægsarbejdet, omfattet af etableringstilladelsen, er det på Energinets egen risiko
og ansvar. Energinet skal selv afholde omkostninger i forbindelse med eventuel
oprydning, hvis projektet ikke kan realiseres.
Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Katja Scharmann, Energistyrelsen på telefon
33 95 09 60 eller på e-post til ens@ens.dk.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages skriftligt til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg
inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. kontinentalsokkellovens § 6 a.
Klageberettiget i henhold til kontinentalsokkellovens § 6 a, stk. 1, er enhver med en
væsentlig og individuel interesse i afgørelsen samt lokale og landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og
miljø. Det samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger, som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, hvis afgørelsen berører sådanne
interesser.

