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Godkendelse af mindre ændringer i arealreservationerne i landsplandirek-

tiv for Baltic Pipe, jf. § 4, i landsplandirektivet   

 

Bekendtgørelse nr. 713 af 09/07/2019 - Landsplandirektiv for Baltic Pipe - blev 

udstedt, før Energinet havde mulighed for at detailplanlægge projektet, herun-

der indgå i dialog med lodsejere og undersøge, hvilke krav myndighederne 

ville stille ved krydsning af veje, jernbaner eller vandløb mv. 

 

Detailplanlægningen er nu gennemført for Fyn fra Ullerslev til Nyborg. Ener-

ginet har den 22. september 2020 anmodet Erhvervsstyrelsen om godkendelse 

af mindre ændringer i landsplandirektivets arealreservationer med henvisning 

til § 4, i landplandirektiv for Baltic Pipe, som lyder: Mindre ændringer i areal-

reservationen kan ske efter godkendelse af erhvervsministeren eller den, mini-

steren bemyndiger hertil. 

 

Landsplandirektiv for Baltic Pipe udlagde oprindelig relativt store arealer til 

midlertidige arbejdspladser. Behovet har vist sig at være væsentlig mindre, men 

der er behov for at flytte enkelte midlertidige arbejdspladser eller lade andre 

udgå helt, ligesom der er behov for helt nye arbejdspladser. Ændringerne drejer 

sig i alt om:  

 

• 9 nye midlertidige arbejdspladser på Fyn 

 

Ændringerne i arealreservationerne til midlertidige arbejdspladser er beskrevet 

i Bilag 1 til denne godkendelse og i notatet ”Mindre ændringer til landsplandi-

rektiv for Baltic Pipe vedr. midlertidige arbejdspladser på Fyn fra linjeventil-

station Ullerslev til linjeventilstation Nyborg” fra Energinet den 22. september 

2020.   

 

Erhvervsministeren har den 22. januar 2020 delegeret kompetencen til at god-

kende mindre ændringer i landsplandirektiv for Baltic Pipe til Erhvervsstyrel-

sen. 

 

Erhvervsstyrelsen godkender hermed de 9 nye midlertidige arbejdspladsarealer, 

som vist i Bilag 1.  

 

Endelig udgår en af de oprindelige udpegede midlertidige arbejdspladser. De 

berørte lodsejere er blevet partshørt i september 2020. 
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Godkendelsen begrundes med, at der overordnet set er tale om mindre ændrin-

ger, og at der samlet set sker en reduktion i arealerne udlagt til midlertidige ar-

bejdspladser, der er forbundet med anlægsarbejderne for Baltic Pipe.   

 

Alle ændringerne vil fremgå af plandata.dk.  

 

Energinet skal være opmærksom på, at godkendelsen af de mindre ændringer 

kan påklages til erhvervsministeren. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sara Paarup 
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Bilag 1:  Matrikler berørt af ændringer af midlertidige ar-
bejdspladser 

 

Skemaet viser placering af midlertidige arbejdspladser for Baltic Pipe projektet 

på Fyn mellem rørledningens krydsning af Vindinge Å i Kerteminde Kommune 

og Linjeventilstation Nyborg i Nyborg Kommune. Skemaet er baseret på Bilag 

A i landsplandirektivet for Baltic Pipe (BEK nr 713 af 09/07/2019). 

 

Legende: 

 Arbejdspladser på matrikler der allerede er listet i landsplandirekti-

vets bilag A 

 Nye arbejdspladser  

 

Kommu-

ne 

Midlertidigt 

arbejdsplads-

nummer 

Matrikelnummer  Nye arealer/ændringer 

Nyborg 64 4a Skellerup By, Skellerup Reduktion af areal med 50 %  

Ny 64a 1bp Hindemae Hgd, Skelle-

rup 

Nyt areal til opgravningsfri krydsning af 

fredet allé 

Ny 64b 1bp Hindemae Hgd, Skelle-

rup 

Nyt areal til opgravningsfri krydsning af be-

skyttet dige 

Ny 64c 1o Skellerup By, Skellerup Nyt areal til opgravningsfri krydsning af 

fredet og beskyttet dige 

Ny 64d 1o Skellerup By, Skellerup Nyt areal til opgravningsfri krydsning af vej 

og adgang  

Ny 64e 1c Skellerup By, Skellerup Nyt areal til opgravningsfri krydsning af vej 

og adgang  

 65 8r Skellerup By, Skellerup Reduktion af areal med 50 %  

 66 4f Skellerup By, Skellerup Reduktion af areal med 50  

Ny 65a 4f Skellerup By, Skellerup 

13ck Ullerslev By, Ullerslev 

Nyt arbejdsareal til omlægning af vandløb 

Ny 

 

66a 9h Korkendrup By, Aunslev Jernbanekrydsning  

Ny 

 

66b 9d Korkendrup By, Aunslev Jernbanekrydsning  

Ny 

 

66c 6m Aunslev By, Aunslev Areal til rørlagerplads ved Odensevej  

 67 2a Aunslev By, Aunslev Udgår 

 68 8p Aunslev By, Aunslev Reduktion af areal med 40 %  

 69 1a Strandskovgård, Bovense Reduktion af areal med >90 %  

 

 


