
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 1 af 2 

Bemærkninger til screening af ændret linjeføring for elkabel mellem 
Everdrup og Haslev - Baltic Pipe 

Faxe Kommune har følgende bemærkninger til screening af ændret kabeltracé fra 
Everdrup til Haslev i forbindelse med Baltic Pipe-projektet. Der tages forbehold for 
evt. politisk behandling. 
 
Nedlægning af kabel inden for beskyttelseslinjer 
Det fremgår af ansøgningsskemaet (pkt. 25), at ændringen ikke kræver en 
dispensation fra beskyttelseslinjer. Dette er ikke korrekt. Langs Ny Ulsøvej ligger en 
gravhøj (fredningsnr 37264) med en tilhørende fortidsmindebeskyttelseslinje. 
Arkæologiske forundersøgelser og nedlægning af elkabel inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver en dispensation. Fortidsmindet mangler at 
blive beskrevet i screeningsafgørelsen.  
Dispensationen skal ansøges hos Faxe Kommune, og arbejdet må ikke 
igangsættes inden dispensationerne er på plads. 
  
Hasselmus i Svennerup Skov 
Det fremgår af notatet vedrørende hasselmus i Svennerup Skov, at det er vigtigt, at 
afværgeforanstaltningerne etableres i efteråret 2020 og inden opstart af anlægsarbejdet. 
Faxe Kommune ønsker en redegørelse af, om nævnte afværgeforanstaltninger er etableret. 
Vi vurderer, at de er væsentlige for at projektet kan gennemføres i den ønskede periode 
mens hasselmusene er i vinterdvale.  
 
Efter samtale med Cerius er Faxe Kommune blevet opmærksom på, at anlægsarbejdet i 
Svennerup Skov sandsynligvis ikke skal gennemføres i dvaleperioden for hasselmus 
alligevel. Vi ønsker derfor en vurdering af påvirkningen på hasselmus-bestanden, hvis 
anlægsarbejdet udføres på en anden årstid, hvor hasselmusene er aktive og har unger. 
 
Beskyttet natur 
I notatet vedr. vandhuller langs Sydmotorvejen er det beskrevet, at der vil blive lagt propper 
af bentonit i det sandlag, der omslutter ledningerne, hvis det vurderes, at der kan opstå en 
uønsket drænvirkning. Faxe Kommune ønsker en redegørelse for, hvordan man kan vurdere 
en uønsket drænvirkning i den korte periode kabelgraven står åben. Det skal med sikkerhed 
kunne udelukkes, at ledningsanlægget påvirker beskyttede søer. Der bør derfor nedlægges 
propper af bentonit hver gang der nedlægges kabler i nærheden af beskyttede søer for at 
sikre, at ledningsanlægget ikke har en langsigtet dræneffekt på beskyttede søer.  
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Faxe Kommune vil gerne have præciseret, hvem der efterser kabelgraven for beskyttede 
padder når der graves nær ved paddeegnede søer. Det bør være en paddekyndig person, 
som sikrer at der ikke er bilag IV-padder, som bliver slået ihjel i forbindelse med 
anlægsarbejdet. 
 
Arealreservation 
Faxe Kommune gør opmærksom på, at anlægsarbejdet passerer gennem en 
arealreservation til en gasledning langs Sydmotorvejen. 
 
Redaktionelle kommentarer 
På side 8 i screeningsafgørelsen er Aabenraa Kommune nævnt i stedet for Faxe 
Kommune. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Charlotte Rosenblad Ralund 
Afdelingsleder Natur & Miljø


