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Energinet  
Pederstrupvej 76  
2750 Ballerup  
 
Att. Ole Michaelsen 
 
 
 
 
 
 
 
§19-tilladelse til midlertidig udspredning af trykprøvevand  
fra Baltic Pipe Projektet til landbrugsjord  
 
Faxe Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til udspredning af 13.500 m3 
trykprøvevand fra Baltic Pipe Projektet. Vandet har været anvendt til tæthedsprøvning af 
Baltic Pipe gasledningen og ønskes nu spredt ud på jorden. Vi meddeler tilladelsen i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 19, samt bestemmelserne i 
spildevandsbekendtgørelsen § 442. 
 
Tilladelsen gælder matrikelnumrene 1af Vindbyholt By, Roholte, samt 
1g, 16a og 10a, Roholte by, Roholte. Kort er vedlagt bagerst I tilladelsen. 
 

Vilkår 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:  
 
Generelt 
 

1. Tilladelsen omfatter udspredning af maksimalt 13.500 m3 vand fra trykprøvning af 
Energinets nyanlagte Ø-1000-gasrør. 
 

2. Tilladelsen er midlertidig og gældende fra d.d. og frem til den 30. november 2021. 
Ved evt. behov for tidsforlængelse, skal Faxe Kommune på ny ansøges herom. 
 

3. Faxe Kommune skal straks orienteres når udledningen påbegyndes, samt når den 
bringes til ophør. Oplysningerne skal sendes til Faxe Kommune på 
naturogmiljoe@faxekommune.dk. 
 

 
 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 
2 BEK nr. 1393 af 21. juni 2021, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.  
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

Center for Plan & Miljø 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Telefon: 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 26. oktober 2021 
 
Sagsnummer: 
09.08.26-P19-11193-21 
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4. Udspredningen må ikke sættes i gang, såfremt det har været kraftige 
nedbørshændelser i perioden op til, der således har vandmættet 
udspredningsarealerne. 
 

5. Udspredningen må alene ske indenfor de ansøgte arealer.  
 

6. Inden udspredning på de anviste arealer skal vandet passerer en  
sedimentationscontainer. 
 

Udspredning 
 

7. Der må ikke udspredes tættere end 5 meter fra vandløbskanter eller søer. 
  

8. Udledningen af de 13.500 m3 vand må ikke ske på én gang, men skal ske gradvist 
med flere overkørsler af samme område og med en hastighed, der sikrer, at der ikke 
opstår overfladisk afstrømning, oversvømmelser, eller erosion i området. 
 

9. Arealerne hvortil vandet udspredes skal tilses jævnligt, og mindst én gang i timen. 
Evt. driftsforstyrrelser af betydning for udspredningen skal straks indmeldes til Faxe 
Kommune. Udspredningen skal straks bringes til ophør, såfremt der opstår 
overfladeafstrømning til andre matrikler, vandløb eller søer. 
 

10. I forbindelse med udspredningens påbegyndelse skal der udtages en repræsentativ 
prøve af vandet. Prøven skal som minimum indeholde koncentrationsniveau (μg/l) 
for alle relevante metalforbindelser, herunder følgende specifikke 
analyseparametre: Fe, Zn, Cu, Cr, Ni, Cd, Mo, Pb, og Hg.  
Herudover skal der analyseres for forekomsten af evt. epoxy-forbindelser. 
 

11. Når analyseresultatet forligger skal dette straks sendes til Faxe Kommune på 
naturogmiljoe@faxekommune.dk  

 
Teknisk redegørelse 

Som en del af Baltic Pipe projektet, er Energinet i gang med at udbygge det danske 
naturgasnet, i forhold til forventningen om, at skulle transportere op til 10 BCM (milliarder 
Nm3) gas om året, fra gasfelterne i Nordsøen tværs over Danmark til den planlagte 
offshore ledning til Polen. Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen 
over Sjælland fra Kongsmark til Faxe. 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, ansøger Energinet om tilladelse til udspredning af 
vand til landbrugsjord i Faxe kommune, fra trykprøvning af den nyanlagte Baltic Pipe 
gasledning på Sjælland. 
 

Gasrørledningen på Sjælland fra Kongsmark i Slagelse Kommune til kysten syd for Faxe er 
installeret i perioden 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. Strækningen har en samlet længde 
på 70 km 

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk


 
 

Side 3 af 10 

Inden den planlagte gasrørledning over Sjælland kan sættes i drift, er det et krav at der 
gennemføres en klargøring af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, 
trykprøvning og efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvning foretages for at 
verificere rørledningssystemets tæthed og styrke. 

Rørledningen består af 18 m lange sammensvejsede rør, der indvendigt er belagt med 
hærdet epoxy. Hvor rørstykkerne sammensvejses, vil stållegeringen indvendigt være blottet 
over et kort stykke på ca. 10 cm. 

Vandfyldning og trykprøvning er foretaget i sektioner af varierende længde og derfor med 
varierende volumener. Rørledningen er påfyldt i alt ca. 20.000 m3 rent drikkevand. I Faxe 
Kommune ønskes udledt 13.500 m3 vand på terræn på landbrugsjord 

Rensning af rørledningen og vandfyldning 
Trykprøvningen finder sted ved en proces, der består i vandpåfyldning, rensning, 
trykprøvning og tømning. Der skal bruges rent partikelfrit ferskvand til trykprøvningen, og 
der tilsættes ikke stoffer til vandet. Der er benyttet rent drikkevand fra Slagelse Kommunale 
forsyning (SK forsyning).  
 
I forbindelse med påfyldningen renses rørledningen for partikulært materiale så som 
jordpartikler og støv, der kan være blæst ind i rørene inden sammensvejsningen, samt 
eventuelle svejseslagger.  
 

Tryktest 
Alle rør er testet af fabrikanten. Alle svejsninger er testet under udførelsen af gasledningen. 
Tryktesten er en supplerende styrke- og tæthedstest, der sikrer, at alle udførte svejsninger er 
tætte, og at rør ikke er beskadiget i forbindelse med installationen. Test af en strækning 
varer typisk 5 døgn. Rørledningssektionerne er i gennemsnit vandfyldte i ca. 20 dage. 

Når tryktesten af en rørledningssektion er afsluttet, aflastes trykket og næste sektion 
tryksættes, hvorefter processen gentages indtil hele strækningen er tryktestet. 

Som følge af påfyldningen af vand vil der foregå en begrænset grad af korrosion af 
stållegeringen, hvor denne er blottet i svejsningerne. Korrosionen er minimal, men den 
betyder, at der vil være et ubetydeligt indhold af opløste metaller fra stållegeringen i 
vandvolumenet. 

Udspredning af vand 
Der udledes overskudsvand i marker der p.t. er dækket af enten stub, græsser eller 
efterafgrøder.  
Matrikelnumrene 10a, 16a, 1g, 5d, 4a, 3a, 5c, 6d og 4f, Alle I Ejerlav, Roholte by, Roholte 
indgår i de arealer hvor der påtænkes udledning af overskudsvand med gylleudlægger. 
 
Der udledes på 50 ha indenfor de ovennævnte arealer. 
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Teknisk vurdering 

Ved udspredning af spildevand til landbrugsjord, skal Faxe Kommune vurdere den 
miljømæssige betydning af udspredningen. I denne vurdering er der i flere aspekter taget 
udgangspunkt i fremsendte ”Risikovurdering af trykprøvevand” fra COWI 22. september 
2021. 
 
Ved meddelelse af tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 stk. 1 skal det jf. §44 i 
spildevandsbekendtgørelsen sikres, at udspredningen ikke indebærer risiko for eller 
medfører: 
 
1) forurening af grundvand,  
2) forurening af overfladevand,  
3) sundhedsfare for mennesker eller dyr,  
4) gener for omboende eller  
5) overfladeafstrømning. 
 
Punkt 1. 
For så vidt angår punkt nr. 1 er det kommunens vurdering, at der i dette tilfælde ikke er 
risiko for forurening af grundvandet. Vurderingen baseres på, at udspredningen sker på et 
areal, hvor jorden overvejende består af lerjord. Hertil kommer, at de metaller som måtte 
være i vandet hurtigt forventes at binde sig til jordpartiklerne, og derfor ikke vil nå 
grundvandet. 
 

Punkt 2, 4 og 5. 
Jævnfør analyserapporterne der er fremsendt sammen med ansøgningen, er 
koncentration af visse stoffer væsentlig højere end de gældende kvalitetskrav for vandløb 
og søer. Disses kan ses i tabel 1. Det er derfor væsentligt, at trykprøvevandet ikke løber til 
de vandløb eller små søer der er på udspredningsarealet. 
 
I forbindelse med almen dyrkning, gødskning samt spredning af planteværnsmidler er der i 
vandløbsloven fastsat krav om to meter bræmmer til beskyttelse af vandløb og søer.  
 
Sammenlignet med udspredning af f. eks. gylle, må vand beskrives som mere flydende. 
Der stilles derfor vilkår om, at vandet ikke må udspredes tættere end fem meter fra 
vandløbskanter eller søer. 
 
Mængden af vand der skal udspredes på de 50 ha, svarer til ca. 2,7 cm vand på hele 
arealet. For at forhindre overfladeafstrømning, sættes der derfor vilkår om, at 
udspredningen ikke må klares med en overkørsel af arealet, men at det skal spredes over 
flere gange. 

 
Punkt 3 
Baseret på ansøgers oplysninger om vandets indhold af metaller (se tabel nr. 1), er det 
kommunens vurdering, at udspredningen ikke vil være til sundhedsfare for hverken 
mennesker eller dyr. Af spildevandsbekendtgørelsens §44 fremgår det, at ”hvis der tvivl om, 
hvorvidt der kan være risiko for sundhedsfare for mennesker, kan kommunalbestyrelsen  
indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, før der træffes afgørelse”. I den  
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forbindelse har Faxe Kommune ikke fundet det relevant at indhente en udtalelse fra 
Sundhedsstyrelsen, da det lægges til grund, at ansøgers oplysninger om vandets indhold er 
retvisende.  
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at alle fem punkter i 
spildevandsbekendtgørelsen § 44 er inddraget og vurderet. 
 

Vurdering af stoffer med jordkvalitetskriterie 
Til vurdering af miljøpåvirkning af markens jord anvendes Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie 
af juni 2018. Der er ikke udtaget jordprøver fra den pågældende mark.  
Risikoen vurderes ved at sammenholde den udledte stofmængde med 
jordkvalitetskriteriet. Ved vurdering af den procentuelle tilførsel ved udspredning i forhold til 
jordkvalitetskriteriet, vurderes sandsynligheden for hvorvidt udledningen vil have en negativ 
miljøpåvirkning. 

Med udgangspunkt i ”Risikovurdering af trykprøvevand”3, antages der, at de analyserede 
stoffer adsorberes i de øverste 30 cm jord. 

Der er med ansøgningen fremsendt to analyserapporter af spildevand fra en tilsvarende 
udspredning i Næstved Kommune. For hvert stof, er der taget udgangspunkt i det 
analyseresultat med den højeste koncentration. 
 
  

 
 
3 Risikovurdering af trykprøvevand af 22. september 2021 - COWI 
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Stof Koncentration 

i 
trykprøvevand 
μg/ml. 
 

Total 
mængde 
stof g. 

mg/m2 Tilførsel i 
øverste 
30 cm 
jord 
mg/kg 

Jord-
kvalitets-
kriterie 

Tilførsel i forhold 
til. Jordkriterie 

Bly 1,40 18,90 0,038 0,000079 40 0,0001969 % 

Bor 160,00 2160,00 4,32 0,009000 Intet4   

Cadmium 0,72 9,72 0,02 0,000041 1 0,0081000 % 

Krom 0,32 4,32 0,01 0,000018 500 0,0000036 % 

kobber 140,00 1890,00 3,78 0,007875 500 0,0015750 % 

Mangan 31,00 418,50 0,84 0,001744 Intet4   

Molybden 31,00 418,50 0,84 0,001744 5 0,0348750 % 

Nikkel 120,00 1620,00 3,24 0,006750 30 0,0225000 % 

Vanadium 0,26 3,51 0,01 0,000015 Intet4   

Zink 790,00 10665,00 21,33 0,044438 500 0,0088875 % 

Bisphenol 0,063 0,85 0,0017 0,000004 Intet.  
Tabel 1. Oversigt over analyseresultater af relevante stoffer og forhold til 
jordkvalitetskriteriet. 

Jævnfør tabellen, vil der ved udspredning af 13.500 m3 vand på 50 ha, tilføres hvad der 
svarer til mellem 0,0000036 % og 0,0348 % af jordkvalitetskriteriet. Det vurderes på den 
baggrund, at udspredning på landbrugsjord ikke vil give anledning til jordforurening. 

Vurdering af stoffer uden jordkvalitetskriterie 

For bor, mangan og vanadium er der ikke opstillet et jordkvalitetskriterie. For disse tre stoffer 
foretages en sammenligning med den naturlige forekomst i miljøet5 se tabel 2. 

 
 Naturlig forekomst i 

dansk jord mg/kg 
Udledte mængder 
mg/kg 

Bor 2 - 270 0,009 

Mangan 500 0,0017 

Vanadium 3 – 500 0,000015 

 
 
4 Intet jordkvalitetskriterie. Stoffet vurderes efter den naturlige koncentration. 
5 Risikovurdering af trykprøvevand af 22. september 2021 - COWI 
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Tabel 2. Oversigt over Bor, mangan og Vanadium 

Da stoftilførslen er markant lavere end den naturlige forekomst i dansk jord, vurderes det, 
at trykprøvevandets tilførsel af bor, mangan og vanadium med meget stor sandsynlighed 
ikke vil have negativ miljøkonsekvens. 
 
Bisphenol-A 
For bisphenol-A findes der ingen miljøkriterier eller miljø-relaterede grænseværdier. For at 
risikovurdere miljøpåvirkningen af bisphenol-A kan grænseværdier fra andre områder og 
nedbrydelighed i naturen vurderes.  

EU Kommissionens Forordning fra 20116 for afsmitning fra fødevareemballage har fastsat en 
grænseværdi for bisphenol-A på 0,6 mg/kg. Den beregnede koncentration i jorden på 
0,000004 mg/kg (Tabel 1) er markant mindre end den fødevarerelaterede grænseværdi. 
Dog er Forordningens grænseværdi sat ud fra humantoksikologiske forhold og ikke i forhold 
til miljømæssige konsekvenser. At trykprøvevandets indhold af bisphenol-A giver anledning 
til en markant mindre mængde, indikerer at trykprøvevandets indhold af bisphenol-A er 
lavt. 

I studier for bionedbrydelighed i jord er bisphenol-A fuldt nedbrudt i jord inden for 3 døgn. 
Denne nedbrydningshastighed er bekræftet igennem flere studier 7,8 hvor der er analyseret 
for flere jordtyper uden at denne variation påvirkede nedbrydningen af bisphenol-A. 

konklusion 
På baggrund af ovenstående, er det Faxe Kommunes vurdering, at udspredning af 
trykprøveand fra Baltic Pipe projektet, kan foregå uden at forsage miljøskade på arealet, 
eller omkringliggende vandløg eller søer. 

VVM 
Faxe Kommune henholder sig i øvrigt til Miljøstyrelsens VVM-tilladelse af 12. juli 2019. I vilkår 
32 fastslås det, at brugt trykprøvevand ikke må udledes til vandløb, sø eller recipient, men 
kan bortskaffes på landbrugsjord efter aftale med lodsejer og accept fra kommunen. 
 
VVM-tilladelsen er ophævet af Miljø- og fødevareklagenævnet i maj 2021, men jf.  
brev fra MST til Energinet den 18. juni 2021 er vilkårene stadig gældende for  
rørledning på Sjælland og kompressorstationen ved Everdrup.  
 
Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter  
Nærmeste natura 2000-område 168 ” Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund” 
er beliggende ca. 1.000 meter sydøst fra udspredningsområdet. 
 
Selve udspredningen adskiller sig ikke specielt fra almindelig landbrugsdrift. 
 

 
 
6 EU Kommissionen; Kommissionens Forordning Nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer 
og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer 
7 ECHA; Registration Dossier for bisphenol-a 
8 Gunnar Fent, Werner J Hein, Martin J Moendel, Roland Kubiak; Fate of 14C-bisphenol A in soils; 
Chemosphere; Volume 51, Issue 8; 2003; Pages 735-746; ISSN 0045-6535. 
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Der er ikke registreret bilag IV-arter på ejendommen. Derudover vurderer vi, at der heller 
ikke er potentielle levesteder for bilag IV-arter i projektområdet idet der er tale om et 
dyrket markareal. Det er derfor vores vurdering at projektet ikke vil påvirke yngle- og 
rasteområder for bilag IV-arter 
 
Vi vurderer, at det konkrete udspredningsprojekt hverken i sig selv, eller i  
forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura-2000 område  
væsentligt, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV- 
dyrearter eller ødelægge levesteder for bilag IV-plantearter.  
 
Baggrunden for vurderingen er at:  

 Udspredningen af spildevandet sker til et fysisk afgrænset jordområde, som hverken 
direkte eller indirekte berører en del af et Natura-2000 område. 
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Klagevejledning 

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 23. november 2021. 
 
De klageberettigede er: 

 Ansøger. 
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
 Sundhedsstyrelsen. 
 Landsdækkende organisationer og foreninger. 
 Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.  Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 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. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. 
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
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. 
 
Gebyret betales tilbage, hvis 

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence. 
 
Søgsmål 

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i 
miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. 
senest den 26. april 2021, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig 
afgørelse foreligger i sagen. 
 
  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Udspredningsarealer ved Roholte 


