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Til Faxe Kommune
Center for Plan og Miljø
Att: Gordon Kofod Isberg
 
Energinet søger hermed om tilladelse til udledning af vand fra trykprøvning af Baltic Pipe til Faxe Bugt.
 
Tak for en behagelig telefonsamtale. Som forklaret i telefonen er vi nu nået så langt i Baltic Pipe projektet, at vores entreprenør i detaljer ved,
hvordan den lovpligtige trykprøvning af gasrørledningen skal finde sted. I forlængelse af disse nye oplysninger om rørledningslængder og
vandmængder er det nødvendigt at fremsende en ny ansøgning om udledningstilladelse.
 
Af hensyn til tidsplanen er det nødvendigt for vores entreprenør, at trykprøve flere sektioner samtidigt, det betyder, at der benyttes et større
vandvolumen, og at der trykprøves flere kortere strækninger parallelt. Af den årsag ligger koncentrationen af stoffer fra korrosion af rørledningen i
det vand der skal udledes under de gældende grænseværdier i Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 (Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål
for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand). Dette er nærmere belyst i ansøgningen. Det vand der benyttes til trykprøvningen er
rent drikkevand, der indkøbes fra de kommunale forsyninger i Slagelse og Næstved.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 31. juli ophævet og hjemvist § 25-tilladelsen for Baltic Pipe projektet til fornyet behandling. Miljøstyrelsen
har efterfølgende givet tilladelse til, at arbejdet med etablering af rørledningen kan fortsætte på konkrete strækninger herunder strækningen over
Sjælland. Miljøstyrelsens accept af fortsat arbejde er vedhæftet denne ansøgning om udledningstilladelse.
 
Trykprøvning af rørledningen er en integreret del af anlægsarbejdet, og det er efterfølgende nødvendigt at komme af med trykprøvevandet. På
forespørgsel fra Energinet har Miljøstyrelsen oplyst, at det er kommunerne, der er myndighed for udledninger til havet, og at vi derfor skal ansøge
kommunen om tilladelse til udledning, hvilket hermed gøres.
 
Til orientering udledes trykprøvevand fra den vestligste del af strækningen over Sjælland til Storebælt i Slagelse Kommune. Tilladelsen til udledning
fra Slagelse Kommune er vedhæftet.
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