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NOTAT 

MINDRE ÆNDRINGER TIL LANDSPLANDIREKTIV FOR 
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PÅ FYN FRA LINJEVENTILSTATION ULLERSLEV TIL 
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Bilag 1: Matrikler berørt af ansøgning om ændringer af midlertidige ar-

bejdspladser 
 

 

1. Indledning 

Som følge af krav fra myndigheder til opgravningsfri krydsning af jernbane og veje eller omlæg-

ning af vandløb, samt krav om underboring af en henholdsvis fredet allé og et fredet dige har 

Energinet behov for at anlægge et antal nye midlertidige arbejdspladser, så disse er tilpasset 

projektet og myndighedernes krav. De midlertidige arbejdspladser ved vej- og jernbanekryds-

ninger gør det muligt at ramme gasrøret under vejen, så opgravning undgås. Som følge af de-

tailplanlægningen og dialog med lodsejere ønskes anlagt et midlertidigt arbejdsareal som rørla-

gerplads. De nye midlertidige arbejdspladser ønskes anlagt på matrikler, der enten ikke er ud-

peget i landsplandirektivets bilag A eller anlægges som en ekstra ny arbejdsplads på en tidli-

gere udpeget matrikel.   

 

De allerede udpegede midlertidige arbejdsarealer og røroplagspladser ligger på matrikler, der 

fremgår af landsplandirektivets bilag A, og arealerne er vist på et kortmateriale, der er uploa-

det til plandata.dk.   

 

De arealer der omfattes af ændringer, udgøres af almindelige landbrugsarealer, som ikke er 

omfattet af kommunale planer, og som er uden bygninger. De nye arealer er på nær to areal 

heller ikke omfattet af natur- eller kulturbeskyttelsesinteresser.  
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De to steder, hvor der er natur- eller kulturbeskyttelsesinteresser ligger i Nyborg Kommune. 

Her har Energinet i forbindelse med et krav om at bore under en fredet allé og et fredet sten-

dige fået dispensation fra Fredningsnævnet og tilladelse fra Nyborg Kommune til krydsnin-

gerne. 

I dette notat er ændringer beskrevet.  

2. Ændringer på Fyn fra L/V-station Ullerslev til  L/V-station Nyborg  

Ændringer er primært nødvendiggjort som følge af krav fra kommunerne om opgravningsfri 

krydsninger af veje eller jernbane og krav om omlægning af vandløb. Herudover har detailplan-

lægningen betydet enkelte ændringer. 

 

Der er behov for følgende ændringer på Fyn fra Linjeventilstation Ullerslev i Kerteminde Kom-

mune til Linjeventilstation Nyborg i Nyborg Kommune: 

1 nyt midlertidige arbejdsareal til omlægning af vandløb (Vindinge Å). 

2 nye midlertidige arbejdsarealer for en opgravningsfri krydsning af en vej (et midlertidigt 

arbejdsareal  på hver side af vejen) inklusive adgange over mark.  

3 nye midlertidige arbejdsarealer for krydsning af fredet allé med allétræer og fredet sten-

dige. 

2 midlertidige arbejdsarealer til opgravningsfri krydsning af jernbane. 

1 rørlagerplads der skal anlægges på ny matrikel. 

 

1 areal udgår 

 

For øvrige arealer på strækningen sker der mindre ændringer af arealet inden for de matrikler, 

der er udpeget i landsplandirektivet (bilag A), herunder generelt reduktion af arealernes stør-

relse. 

 

Nedenfor beskrives ændringerne for de konkrete arbejdsarealer, hvor disse ligger på matrikler, 

der ikke er udpeget i landsplandirektivets bilag A. Baggrunden for ændringerne beskrives end-

videre. 
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SKELLERUP BYVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING AF FREDET ALLÉ - 

MIDLERTIDIGE ARBEJDSPLADSNUMRE 64A  

Nyt areal 64a: 1bp Hindemae Hgd, Skellerup 

 
Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 
Nyborg Kommune har krævet, at den fredede allé krydses ved en opgravningsfri krydsning. Der 
lægges et samlet midlertidigt arbejdsareal, der omfatter begge sider af vejen, så gasrøret kan 
presses under vejen. Hele arbejdsarealet er beliggende på samme matrikel. 

 

 
 
Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 1bp Hindemae Hgd, Skellerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig sammenhængende arbejdsplads på begge sider og henover den 

fredede allé til brug ved opgravningsfri krydsning. 
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SKELLERUPVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING AF FREDET DIGE - 

MIDLERTIDIGE ARBEJDSPLADSNUMRE 64B OG 64C 

Nyt areal 64b: 1bp Hindemae Hgd, Skellerup 

Nyt areal 64c: 1o Skellerup By, Skellerup 

 
Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 
Nyborg Kommune har krævet, at et fredede stendige krydses ved en opgravningsfri krydsning. 
Der lægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af diget, så gasrøret kan presses under di-
get.  

 

 
 
Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 1bp Hindemae Hgd, Skellerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges et midlertidigt arbejdsareal på vestsiden af det fredede stendige til brug ved op-

gravningsfri krydsning. 
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Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 1o Skellerup By, Skellerup 

 
Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges et midlertidigt arbejdsareal på østsiden af det frededen stendige til brug ved op-

gravningsfri krydsning.  
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SKELLERUPVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING - MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSNUMRE 64D OG 64E 

Nyt areal 64d: 1o Skellerup By, Skellerup 

Nyt areal 64e: 1c Skellerup By, Skellerup 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Nyborg Kommune har krævet, at Skellerupvej krydses ved opgravningsfri metode. Der skal der-

for anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen, så gasrøret kan presses under 

vejen. Der etableres adgangsareal fra Skellerupvej til de to matrikler. 

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 1o Skellerup By, Skellerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads og adgang til arbejdspladsen på vestsiden af Skelle-

rupvej til brug ved opgravningsfri krydsning. 
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Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 1c Skellerup By, Skellerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads og adgang til arbejdspladsen på østsiden af Skelle-

rupvej til brug ved opgravningsfri krydsning. 

  



8/10 
 

Dok..  17/12428-834 

VINDINGE Å (II) – OMLÆGNING AF VANDLØB - NY MIDLERTIDIG 

ARBEJDSPLADS NUMMER 65A 

Nyt areal 65a: 4f Skellerup By, Skellerup og 13ck Ullerslev By, Ullerslev 

 

Ændringer sker primært uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. Matrikel 4f 

Skellerup By, Skellerup er dog udpeget i bilag A til andet formål (opgravningsfri krydsning af 

vej). 

 

Nyborg Kommune har krævet, at Vindinge Å omlægges i forbindelse med krydsningen. Det 

midlertidige arbejdsareal muliggør krydsningen.  

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 4f Skellerup By, Skellerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af åen i forbindelse med omlægning af 

Vinddinge Å.  

 

Matr.nr. 13ck Ullerslev By, Ullerslev 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på nordsiden af åen i forbindelse med omlægning af 

Vinddinge Å.   
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JERNBANEKRYDSNING  – MIDLERTIDIGE ARBEJDSPLADSNUMRE 66A OG 66B 

Nyt areal 66a: 9h Korkendrup By, Aunslev 

Nyt areal 66b: 9d Korkendrup By, Aunslev 

 

Banedanmark har stillet krav om opgravningsfri krydsning af jernbanen. De anlægges midlerti-

dige arbejdspladser henholdsvis syd og nord for banen, så gasrøret kan presses under jernba-

nen. 

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 9h Korkendrup By, Aunslev 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af jernbanen i forbindelse med krydsning 

af jernbanen.  

 

Matr.nr. 9d Korkendrup By, Aunslev 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af jernbanen i forbindelse med krydsning 

af jernbanen. 
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ODENSEVEJ – RØRLAGERPLADS - MIDLERTIDIG ARBEJDSPLADSNUMMER 66C 

Nyt areal 66c: 6m Aunslev By, Aunslev 

 

Der skal anlægges en midlertidig arbejdsplads som rørlagerplads på matriklen på sydsiden af 

Odensevej. 

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 6m Aunslev By, Aunslev 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads til rørlagerplads på sydsiden af Odensevej.  

 


