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1 Indledning 
 
Faxe Kommune har den 19. august 2021 modtaget en ansøgning fra Energinet, om midlertidig 
udledning af spildevand, fra trykprøvning af Baltic Pipe ledningen, til Faxe Bugt. 
 
Tilladelsen til udledning af spildevand til hav gives efter miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 1. 
 
Projektet Baltic Pipe og reguleres efter § 25 i Miljøvurderingsloven2. 
 
Tilladelsen til udledning af spildevand til recipient kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet, 
se klagevejledning i afsnit 4. Klagefristen er den xx. xxxxxx 20xx. 
 
Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 1 år efter den er meddelt, bortfalder den. 
 
1.1 Høring 
Udkast til udledningstilladelsen har været til udtalelse hos: 
 

 Energinet 

 Miljøstyrelsen 
 

1.2 Kort resume 
 
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) norsk gas om 
året fra gasfelterne i Nordsøen via. Europipe II tværs over Danmark til den planlagte off-shore 
ledning til Polen. Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen over Sjælland fra 
Kongsmark i Slagelse Kommune til Faxe Bugt i Faxe Kommune. 
 
Energinet ønsker at udlede vand til Faxe Bugt fra trykprøvning af den planlagte gasrørledning på 
tværs af Sjælland. 
  
Trykprøvning af strækningen hen over Sjælland deles i to dele. Den vestlige del på ca. 10 km fra 
Kongsmark mod Gimlinge i Slagelse Kommune og den resterende østlige del på ca. 60 km til Faxe 
Bugt. Vand fra trykprøvningen i Slagelse Kommune udledes til Storebælt. Vand fra den østlige del 
ønskes udledt til Faxe Bugt i Faxe Kommune. 
 
 
 
 
 

                                                        
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  
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2 Vilkår 

 
På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed Energinet tilladelse til 
udledning af spildevand fra trykprøvning af Baltic Pipe ledningen til Faxe Bugt på følgende vilkår:  
 
2.1 Gennerelle vilkår 
 

1. Tilladelsen er midlertidig og udløber den 30. april 2022. 
 

2. Der må maksimalt udledes 23.000 m3 vand, og udledningen skal være gennemført inden for 
en tidsramme på 5 døgn. 
 

3. Virksomheden må maksimalt udlede ca. 250 m³ processpildevand i timen. 
 

4. Inden udledning, skal vandet filtreres via 50 μm filter, for at sikre fjernelse af slaggerester og 
partikler. 
 

5. Inden udledning, skal der udtages prøver af vandet. Inden disse udtages skal Faxe 
Kommune godkende metoden, for at sikre, at der udtages prøver, der så vidt muligt er 
repræsentative for den samlede vandmængde. 
 

6. De i vilkår 5 nævnte spildevandsprøver, skal analyseres for nedenstående parametre, for at 
sikre, at stofkoncentrationerne stemmer overens med det ansøgte og ikke overskrider de 
relevante miljøkvalitetskrav. Resultatet af analyserne, skal fremsendes til Faxe Kommune 
med henblik på accept forud for påbegyndelse af udledning. Analysemetoderne skal være i 
overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger3. Udgifter til 
prøvetagning afholdes af virksomheden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Udledningen skal indrettes sådan, at den ikke giver anledning til erosion havbunden. Inden 

udledning skal en beskrivelse af metoden fremsendes til Faxe Kommune, med henblik på 
accept. 
 

8. Faxe Kommune skal orienteres skriftligt om udledningstidspunktet, når dato og tidspunkt er 
fastlagt.  

 
 
2.2 Generelle oplysninger  

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i udledningstilladelsen, hvis forhold i 
recipienten, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor. 
 

                                                        
 
3 Bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020 om kvalitetskrav til miljømålinger 

Stof: 
Jern μg/l 
Mangan μg/l 
Vanadium μg/l 
Chrom VI  

Chrom III 
Kobber 
Nikkel 
Molybdæn 
Bor 
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Hvis spildevandssammensætningen eller mængderne ændres i forhold til den spildevandstekniske 
beskrivelse, skal virksomheden kontakte tilsynsmyndigheden inden udledningen finder sted. 
Tilsynsmyndigheden vil herefter vurdere, om ændringen kræver revision af udledningstilladelsen. 
 
Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden 
lovgivning. 
 
Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for recipienten, skal Faxe Kommune kontaktes 
på 56 20 30 00. 
 
2.3 Offentliggørelse 

Tilladelsen er den xx. xxxxxx 20xx offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside og DMA-portalen. 
 
Afgørelsen er sendt til: 
 

 Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk   

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

 Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk   

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk oestsjaelland@friluftsraadet.dk   

 Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk   

 Evt. andre  
 
 

mailto:dnfaxe-sager@dn.dk
mailto:faxe@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:oestsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:seost@sst.dk
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3 Spildevandsteknisk beskrivelse 
 
3.1 Virksomhedens oplysninger 
Virksomhedens CVR nr.: 28980671 
Kontaktperson: Joachim Raben-Levetzau 
 

3.1.1 Baltic Pipe 
Inden den planlagte gasrørledning over Sjælland kan sættes i drift, er det nødvendigt at gennemføre 
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 10 cm. 
 
Vandfyldning med drikkevand og trykprøvning vil blive foretaget i sektioner af varierende længde 
og derfor med varierende volumener. Efter trykprøvningen af en sektion pumpes vandet videre til 
næste sektion, således at vandvolumenet i videst mulige omfang genbruges. 
 
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 benyttes drikkevand fra den kommunale forsyning i Slagelse og Næstved i henhold 
til gældende indvindingstilladelser. 
Ved udledning filtreret vandet, gennem et 50 μm filter. Vandkvaliteten måles ved første påfyldning. 
To rørsektioner a ca. 10-12 km fyldes op parallelt. Efterfølgende sektioner fyldes med vand fra 
foregående sektioner og toppes op efter behov til det maksimale volumen på 8000 til 9500 m3 
(afhængigt af sektionernes længde). Den samlede vandmængde fra samtlige sektioner forventes at 
være op til 22.500 m3. 
 

3.1.2 Tryktest 
Tryktesten er en 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 forventes i alt at vare maksimalt 
20 døgn. Rørledningssektionerne forventes således i gennemsnit at være vandfyldte i 20 dage. 
Der vil foregå en vis grad af korrosion af stållegeringen, hvor denne er blottet i svejsningerne. 
Korrosionen betyder, at der vil være et mindre indhold af opløste stoffer fra stållegeringen i 
vandvolumenet. 
  
3.2 Spildevandets sammensætning  
 

3.2.1 Udledningen 
Inden udledning af trykprøvevand til havet finder sted, fjernes partikulært materiale som nævnt ved 
filtrering via et 50 μm filter. Det udledte vand vil indeholde stoffer fra korrosion, mens eventuelle 
svejseslagger og partikulært materiale som eksempelvis indblæst jord vil være fjernet. Da der 
benyttes rent ferskvand af drikkevandskvalitet til trykprøvningen, er der ikke andre stoffer end de 
opløste metaller i det vand, der ønskes udledt. 
 
Selve udledningen forventes gennemført i flere portioner. Antallet af portioner (i størrelsesordenen 
tre portioner) afhænger af tidspunktet for endelig godkendelse af de udførte tests. Hver udledning 
vil ske med en pumpe-ydelse på 200 – 250 m3/t. Vandet pumpes via en midlertidig slange ud i 
Faxe Bugt, hvor det udledes på 1-2 m vanddybde hvilket vil sikre en god opblanding i 
udledningspunktet. Udledningspunktet ligger 3-400 m fra kysten og omkring 1 km nord for 
stranden ved Feddet camping. Strømforholdene vurderes i miljøkonsekvensrapporten som værende 
stillestående. 
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Den samlede korrosion i rørene for strækningen på ca. 60 km over Sjælland, hvor hver ny 
strækning eksponeres i op til 20 døgn, resulterer i frigivelse af op til ca. 22 kg korrosionsprodukter 
fra korrosion af stålrørene.  
Stållegeringen består primært af jern, men har et indhold af andre stoffer. De forventede maksimale 
koncentrationer af opløste metaller i trykprøvevandet er beregnet på baggrund af 
sammensætningen af stållegeringen for leverede rør til gasrørledningen og mængden af frigivne 
korrosionsprodukter på 22 kg. Denne beregning antager, at der ikke fjernes metaller i filtrering 
inden udledning. Der er derfor tale om en worst-case beregning. Resultatet af beregningen er 
gengivet i Tabel 1 nedenfor. 
 
Sjælland (60 km) Mn V Nb Ti Cu Ni Cr Mo B Fe 

Wt % 1,43 0,004 0,056 0,039 0,185 0,257 0,034 0,005 0,005 97,985 

g i 22 kg 
314,6 0,88 12,32 8,58 40,7 56,54 7,48 1,1 1,1 21556,7 

Konc i 22.500 m3 
(g/l) 

1,4E-05 3,91E-08 5,5E-07 3,81E-07 1,81E-06 2,51E-06 3,32E-07 4,89E-08 4,89E-08 9,5E-04 

µg/l 
14,6 0,0 0,5 0,4 1,8 2,5 0,3 0,0 0,0 958,1 

Tabel 1. Beregnet maksimal koncentration af stoffer fra 22 kg korrosionsprodukt i 22.500 m3 vand til 
udledning. 

 
I tabel 2 er de beregnede værdier sammenholdt med henholdsvis de generelle miljøkvalitetskrav og 
maksimumkoncentrationer for midlertidige udledninger jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af 
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand nr. 1625 af 19. december 
2017. 
 
Tabel 2: 
Parameter  

 

Beregnet værdi Miljøkvalitetskrav ⃰ 

Jern μg/l 956,1 Ingen 

Mangan μg/l 14,6 4204 

Vanadium μg/l 0,04  57,8 

Niobium 0,5 Ingen 

Titanium 0,4 Ingen 

Chrom VI  

Chrom III 

0,3 17 

124 

Kobber 1,8 4,9 

Nikkel 2,5 34 

Molybdæn 0,05 587 

Bor 0,09 2080 
* Henholdsvis generelle miljøkvalitetskrav og maximumkoncentrationer jf. Bekendtgørelse 
om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand nr. 1625 af 19. december 
2017.  

 
Niobium benyttes som alternativ til nikkel i smykker og implantater, fordi det har lav toksicitet og 
er fysiologisk inert og har dermed ingen påvist skadelighed. Den maksimalt udledte koncentration 
af niobium er 0,5 µg/l, hvilket er betydeligt mindre end den tilladte koncentration af nikkel, og det 
vurderes at den udledte mængede niobium ikke kan påvirke havmiljøet. 
 
Titanium er et inert og ikke toksisk metal. Det irriterer ikke levende væv og benyttes derfor i blandt 
andet i smykker, piercinger og brillestel. Titandioxid benyttes i solcreme. Da titanium er ikke 
toksisk og inert benyttes det i implantater. Den maksimale koncentration af titanium i det udledte 
trykvand er meget lille (op til 1,8 µg/l), og den maksimalt udledte mængde vurderes på baggrund af 
dets ikke toksiske egenskaber og dets utilbøjelighed til at reagere kemisk ikke at kunne påvirke 
havmiljøet. 

                                                        
 
4 Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration. 
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3.2.2 Ilt 
Da trykprøvevandet pumpes fra sektion til sektion, hvorved der sker en vis iltning af vandet, 
forventes iltkoncentrationen ikke at falde væsentligt. Der forventes derfor ikke nogen negativ 
påvirkning af iltkoncentrationen i udledningspunktet. 
 
Spildevandsteknisk vurdering 
 
3.3 Vandområdeplan 2021-2027 
 
Faxe Bugt 
Målsætning: 
God økologisk tilstand 
God kemisk tilstand 
 
Nuværende tilstand: 
Moderat økologisk tilstand 
Ikke god kemisk tilstand 
 
 
Præstø Fjord 
Målsætning: 
God økologisk tilstand 
God kemisk tilstand 
 
Nuværende tilstand: 
Ringe økologisk tilstand 
Ikke god kemisk tilstand 
 
 
3.4 Natura 2000 og bilag IV-arter  

Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, at der skal foretages en 
vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder 
også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000 områder, men som kan have betydning 
ind i Natura 2000 området. 
 
Det nærmeste Natura 2000-område  nr. 168 ”Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund” 
befinder sig ca. 700 meter syd-sydøst for udledningspunktet. Natura 2000-området består af 
habitatområde nr. 147 samt fuglebeskyttelsesområde nr. 89. Udpegningsgrundlagene for Natura 
2000-området består af flere terrestriske og marine habitatnaturtyper samt en lang række af fugle 
og habitatarter. Da udledningen sker ud i havet vil der i vurderingen udelukkende fokuseres på de 
marine habitatnaturtyper og arter. Her er de nærmeste marine habitatnaturtyper sandbanker samt 
lavvandede bugter og vige.  
 
Udledningen der svarer til 70 liter vand/sekund vurderes ikke at påvirke disse naturtyper. 
Derudover stilles der vilkår om, at der ikke må ske erosion af havbunden, så der ikke sker en negativ 
påvirkning af det umiddelbare område. 
 
Den forventede koncentration af opløste metaller i vandet, er lavere end de gældende kvalitetskrav. 
Indholdet af metaller vurderes derfor ikke at påvirke havmiljøet. Der er derfor ikke risiko for, at 
Faxe Bugt eller Præstø Fjords tilstand forringes eller at miljømål ikke kan opnås, som følge af 
udledningen.  
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Ud fra det ovenstående vurderes det således at projektet ikke vil medfører en væsentlig påvirkning 
af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.   
 
 
3.5 Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter er arter, der er opført på habitatbekendtgørelsens bilag IV, for hvilke der er en særlig 
beskyttelse. Beskyttelsen indebærer, at man ikke med fortsæt må forstyrre arterne, hvis det kan 
skade arten eller bestanden, ligesom deres yngle- og rasteområder ikke må forstyrres. Der kan 
således ikke gives tilladelse eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter. 
 
I området omkring Faxe Bugt forekommer marsvin i større antal om efteråret. Udledningen 
vurderes dog kun til at medføre en lokal og midlertidig forstyrrelse, som ikke vurderes at have en 
betydning for marsvins aktivitet i området. 
 
Det vurderes ikke, at projektområdet udgør et potentielt yngle- eller rasteområde for andre bilag 
IV-arter. 
Det vurderes derfor ikke, at projektet vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rastesteder for de 
bilag IV-arter, der kan forekomme i området, og at den økologiske funktionalitet i området kan 
opretholdes.  
3.6 Bemærkninger til udkast  

 
3.7 Samlet vurdering 

Samlet set vurderes det, at udledningen fra trykprøvningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i Faxe 
Bugt eller nærliggende vandområder. Udledningens indhold af tungmetaller forventes at være 
meget lav og under de gældende miljøkvalitetskrav. Desuden er udledningen enkeltstående og  
kortvarig. 
 
Det vurderes endvidere, at udledningen ikke er til hinder for opfyldelse af vandplanens 
målsætninger for Præstø Fjord og Faxe Bugt. 
 
Udledningen er ligeledes planlagt at skulle foregå uden for badevandssæsonen. 
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4 Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber den xxxxx. 
 
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. 

 
4.1 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 
XXXXX, 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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5 Bilag 1 Udledningspunkt 

 
 

  
 


