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Dispensation fra museumsloven til midlertidige gennembrud af 18 
beskyttede diger i forbindelse med etablering af Baltic Pipe 

 
Diger beliggende mellem matriklerne: 
2a Hemmestrup By, Everdrup (Næstved Kommune) og 20c Leestrup By, 
Kongsted (digeID 64887) 
20c Leestrup By, Kongsted og 1b Leestrup By, Kongsted (digeID 64898) 
1a Leestrup By, Kongsted og 13a Eskilstrup By, Kongsted (digeID 64255 og 
64256) 
13a Eskilstrup By, Kongsted og 12e Hyllede By, Kongsted (digeID 64251) 
12a Hyllede By, Kongsted og 22 Hyllede By, Kongsted(digeID 64904) 
12g Hyllede By, Kongsted og 22 Hyllede By, Kongsted (digeID 64904) 
10h Hyllede By, Kongsted og 9a Hyllede By, Kongsted (digeID 64950) 
17a Orup By, Roholte og 2k Orup By, Roholte (digeID 64963) 
2k Orup By, Roholte og 1x Orup By, Roholte (digeID 65002 og 65003) 
8a Orup By, Roholte og 1af Vindbyholt By, Roholte (digeID 64964) 
8a Orup By, Roholte og 1b Orup By, Roholte (digeID 64966) 
1b Orup By, Roholte og 1af Vindbyholt By, Roholte (digeID 64964) 
1af Vindbyholt By, Roholte og 10a Roholte By, Roholte (digeID 65049) 
4f Roholte By, Roholte og 5c Roholte By, Roholte (digeID 65461) 
6d Roholte By, Roholte og 3a St. Elmue By, Roholte (digeID 65467) 
3a St. Elmue By, Roholte og 1a Strandegård Hgd. (digeID 65481) 
1a Strandegård Hgd. (digeID 65482) 
1a Strandegård Hgd. (digeID 80507) 
 
 
 
Ansøgningen 
Faxe Kommune modtog den 6. juni 2019 Energinets ansøgning om 
dispensation til at etablere gasrørledningen Baltic Pipe. Ansøgningen 
omfatter blandt andet etablering af ledningen igennem beskyttede sten- 
og jorddiger, der er omfattet af museumslovens1 forbud mod 
tilstandsændringer. 

Energinets ansøgning omfatter 11 diger. Ved kommunens gennemgang af 
gasrørledningens forløb, har vi fundet, at ledningen inklusive det 
omkringliggende arbejdsbælte kan komme i berøring med 18 diger. 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (museumsloven). 

Postadresse: 
Natur & Miljø 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon: 56 20 30 00 
Telefax: 56 20 30 01 
www.faxekommune.dk 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 - Haslev 
 
Direkte: 56 20 30 09 
Mail:                    lhaua@faxekommune.dk 
 
Dato 30-08-2019 
j./sagsnr. 01.05.25-P25-3-19 

Energinet Eltransmission A/S 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Att.: Sidsel Nørskov Thomsen 
 
 
 

Center for Plan & Miljø 



 

 Side 2 af 8

Denne afgørelse omfatter derfor dispensation til midlertidigt at 
gennembryde 18 beskyttede diger. 

Kommunens dispensation er nødvendig, fordi tilstandsændringen af 
digerne er omfattet af museumslovens § 29 a. 

 
Dispensation 
Faxe Kommune giver hermed Energinet Eltransmission A/S dispensation2 til 
midlertidigt at gennembryde de 18 ovenfor nævnte beskyttede diger i 
forbindelse med etablering af gasrørledningen Baltic Pipe. 

Dispensationen gives på vilkår af, at: 
 Arbejdsbæltets udstrækning reduceres til en maksimal bredde på 

20 meter 
 Der laves en tilføjelse til digesynsprotokollen med beskrivelse af de 

diger, der yderligere berøres og som pt ikke er beskrevet i 
protokollen (dvs. beskrivelse af digernes bredde og højde, 
vegetation og nære omgivelser, samt biologiske værdi) 

 Digesynsprotokollen følges i forhold til protokollens bemærkninger 
om trævegetation m.m., der ikke skal berøres 

 Digerne retableres til deres oprindelige udseende umiddelbart efter, 
at gasrørledningen er etableret 

 Hvis der findes sten i digerne, skal stenene lægges tilbage med 
samme placering i forbindelse med retableringen 

 Digerne retableres med 10 cm overhøjde, da jorden med tiden 
sætter sig (der benyttes råjord eller anden næringsfattig jord hertil) 

 Digerne klappes fast med for eksempel bagsiden af en skovl for at 
undgå, at der opstår saddel i det retablerede dige 

 I dokumenterer digernes udseende før og efter de midlertidige 
gennembrud og orienterer Slots- og Kulturstyrelsen, når 
retableringerne er gennemført.  

 
Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. 
 

Redegørelse 
Energinet planlægger at nedgrave Baltic Pipe gasrørledningen på en ca. 7 
km lang strækning i Faxe Kommune. 

Den 6. juni 2019 søgte Sidsel Nørskov Thomsen på vegne af Energinet om 
dispensation hos Faxe Kommune til blandt andet at gennembryde 11 
beskyttede diger midlertidigt i forbindelse med etablering af 
gasrørledningen. Ved kommunens gennemgang af ledningens forløb, har 
vi fundet, at gasrørledningen inklusive det omkringliggende arbejdsbælte 
kan komme i berøring med 18 beskyttede diger. 

Digernes placering er markeret på kortudsnit vedlagt i bilag 1. 

Etableringen af gasrørledningen vil foregå som beskrevet i bilag til 
Energinets ansøgning ”Baltic Pipe – Anlægsbeskrivelse”. Bilaget er vedlagt 
som bilag 2 til denne afgørelse. Arbejdsbæltets udstrækning vil ved de 
midlertidige digegennembrud blive reduceret til en total bredde på 
mellem 15-20 meter. 

                                                      
2 jf. § 29j, stk. 2 i museumsloven 
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Begrundelse for afgørelsen 
Faxe Kommune har i sin behandling af ansøgningen lagt vægt på, at 
etablering af gasrørledningen Baltic Pipe varetager et væsentligt, 
samfundsmæssigt hensyn ved at sikre den dansk-norsk-polske gas-
infrastruktur. 
 
Yderligere er digegennembruddene, der sker i forbindelse med 
etableringen, midlertidige, idet digerne retableres, efter etableringen er 
gennemført jf. de stillede vilkår. 
 
Det er Faxe Kommunes vurdering, at der kan gives dispensation til 
projektet, med baggrund i ovenstående begrundelser. 
 
 
Andre nødvendige dispensationer/tilladelser 
Dags dato sender Faxe Kommune også dispensation til etablering af 
gasrørledningen Baltic Pipe igennem fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring 
fortidsmindet med fredningsnummer 382716. 

Faxe Kommune har aftalt med Energinet, at etableringen af 
gasrørledningen, inklusive arbejdsbælte samt evt. jordoplag, oplag af 
materiel m.v. holder sig udenfor det beskyttede vandløb Orup Bæk, 
således at en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 
vandløbsloven ikke er nødvendig. 

Derudover har Faxe Kommune også holdt møde med Rambøll i foråret 
2019 og gennemgået de kommunale dispensationer/tilladelser, der 
yderligere er nødvendige for projektets gennemførelse. Der søges løbende 
om disse tilladelser i forbindelse med de relevante delforløb i projektet. 

 
Forhold til andre myndigheder 
Kommunen orienterer Museum Sydøstdanmark om dispensationen ved 
kopi af dette brev. 
 
Faxe Kommune skal underrettes3, hvis der under jordarbejderne konstateres 
en forurening af jorden. 
 
 
Fortidsminder 
Hvis du støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med 
anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme4. Du skal derefter 
meddele fundet til Museum Sydøstdanmark (tlf. nr.: 70 70 12 36). Museet 
beslutter derefter, hvornår arbejdet kan genoptages. 
 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
museumslovens § 29t. Klage skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen 
er offentliggjort, dvs. senest den 27. september 2019. 

Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

                                                      
3 jf. § 21 i LBK nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 
4 § 27 stk. 2 i museumsloven 



 

 Side 4 af 8

www.virk.dk, som man logger på med Nem ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 
kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort 
i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist 
medhold i klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

Klageberettigede efter museumsloven er  
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø og 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 
Du er velkommen til at ringe til naturafdelingen på tlf. 56 20 30 61, når 
klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en 
klage over afgørelsen. 
 

Søgsmål 
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen 
være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 29 
x, i museumsloven. 

 

Med venlig hilsen 
 
Linda Hau Andersen 
Naturmedarbejder 
 
 
 
Bilag: 
1. Oversigtskort med berørte diger 
2. Bilag fra Energinets ansøgning ”Baltic Pipe – Anlægsbeskrivelse”  
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Kopi af denne afgørelse sendes til: 
1. Sidsel Nørskov Thomsen, Energinet, snt@energinet.dk  

2. Ejere af de berørte matrikler 

3. Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

4. Miljøstyrelsen, lokalafdeling Storstrøm, sto@mst.dk 

5. Danmarks Naturfredningsforening, dnfaxe-sager@dn.dk  

6. Danmarks Naturfredningsforening Faxe, faxe@dn.dk  

7. Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

8. Friluftsrådet Østsjælland, oestsjaelland@friluftsraadet.dk  

9. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

10. Dansk Ornitologisk Forening Faxe, faxe@dof.dk  

11. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk   

12. Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminder, fortidsminder@slks.dk 

13. Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

14. Museum Sydøstdanmark, faxe@museerne.dk  

15. Østsjællands Museum, byggesag@oesm.dk  
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Bilag 1 – Oversigtskort med berørte, beskyttede diger 
Placering af de 18 beskyttede diger, hvor der foretages midlertidige 

digegennembrud i forbindelse med etablering af gasrørledningen Baltic 

Pipe. 

  

På de indsatte kortudsnit nedenfor viser de lilla linjer gasrørledningen 

inklusive arbejdsbælte (den maksimale udstrækning af arbejdsbæltet). 

Gule cirkler viser områderne, hvor der laves midlertidige digegennembrud. 

Digerne er markeret med orange-stiplede linjer. 

Lysegrønne cirkler viser fortidsmindebeskyttelseslinjer. 

Blå linjer viser beskyttede vandløb. 

Blåt polygon på Kortudsnit 3 viser digestrækning, hvor Energinet har oplyst, 

at garsørledningen og arbejdsbæltet vil blive placeret således, at de ikke 

berører det beskyttede dige. 

  

 

Kortudsnit 1. Faxe Kommune vestlig del (startende ved kommunegrænse til 

Næstved Kommune (grænsen er markeret med tyk rød linje)) 
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Kortudsnit 2. Faxe Kommune, midterste del 

 

 

Kortudsnit 3. Faxe Kommune, østlig del ud mod Faxe Bugt 
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Bilag 2 - Bilag fra Energinets ansøgning ”Baltic Pipe – Anlægsbeskrivelse”  
 

Vedhæftes afgørelsen 


