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Energistyrelsen afholdt onsdag den 14. november 2018 informationsmøde på
Bornholm vedrørende miljøkonsekvensrapporten for den nye ansøgning fra Nord
Stream 2 AG om etablering af Nord Stream 2-projektet på en rute nord om
Bornholm.
Energistyrelsen orienterede om baggrunden for mødet om Nord Stream 2 –
nordvestlig rute, og at ruten er beliggende uden for søterritoriet på
kontinentalsoklen. Dette betyder at kyststaten ikke har fuld suverænitet uden for
søterritoriet, men er underlagt FN’s Havretskonvention, og at kyststaten som
udgangspunkt ikke kan hindre etablering af rørledninger på kontinentalsoklen, da
andre lande har en ret til at få tilladelse til at nedlægge rørledninger i dette område.
Kyststaten kan påvirke linjeføringen, hvis der er miljø- eller sikkerhedsmæssige
grunde hertil.
Herefter orienterede Energistyrelsen om den lovgivningsmæssige ramme og
miljøvurderingsprocessen for Nord Stream 2 projektet, herunder at høringssvar kan
indgives indtil den 12. december 2018 i Danmark og til den 19. december 2018 i
Østersølandene.
Nord Stream 2 AG gav en status for etableringsaktiviteterne i de andre lande, og
lagde bl.a. vægt på, at en lang række danske virksomheder var involveret i
projektet, at den danske tilladelse var den eneste tilladelse der manglede at blive
givet, og at etableringsaktiviteter allerede var påbegyndt i Tyskland, Rusland og
Finland. Rambøll, som er konsulenter for Nord Stream 2 AG, præsenterede
udvalgte emner fra miljøkonsekvensrapporten.
Der blev stillet spørgsmål vedrørende Mols-Linjen, afstanden mellem Nord Stream
2 og de eksisterende Nord Stream rørledninger, selskabets forsikringer i tilfælde af
ulykker, skibstrafikken og mulighederne for at lægge rørene syd om Bornholm i det
tidligere uafklarede område mellem Danmark og Polen.
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