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Orientering – myndigheder og interessenter 
 
Til orientering 
 
Miljøstyrelsen har d.d. meddelt Energinet, hhv. Gaz-System A. S., VVM-tilladelse til etablering af Baltic Pipe 
projektets anlæg på land. Miljøstyrelsen har endvidere givet Ørsted Nybro Gasbehandlingsanlæg miljøgodkendelse 
til etablering og drift af modtageterminal til modtagelse af naturgas. Kolding Kommune har s.d. meddelt Energinet 
spildevandstilladelse til skylning af rørledningen over Lillebælt. 
 
Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til afgørelserne har været i offentlig høring i perioden fra 15. februar til 12. 
april 2019. Miljøstyrelsen har i perioden modtaget i alt 142 høringssvar, der omhandler Baltic Pipe anlægsdelen på 
landjord. Det samlede materiale fremkommet under miljøvurderingsprocessen, herunder høringsnotat, der redegør 
for hvordan de indkomne høringssvar har indgået i processen, kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
www.mst.dk/Baltic-Pipe 
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VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen blev offentliggjort i dag ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
www.mst.dk/VVM-tilladelse-balticpipe 
 
Klagevejledning fremgår af afgørelserne. Eventuel klage over VVM-tilladelsen skal være modtaget senest 4 uger fra 
offentliggørelse af afgørelsen, dvs. den 9. august 2019. 
 
Spørgsmål til afgørelserne og miljøvurderingen kan rettes til undertegnede. 
 
Med venlig hilsen,  
 
Dana Østergaard 
Civilingeniør l Virksomheder Slagelse/Landskab og Skov 
+45 93 59 71 03 l damoe@mst.dk  
 
Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen I Tolderlundsvej 5 l 5000 Odense C I Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk 
 
 
Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i 
forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt. 
 


