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Hej Gordon
 
Klagenævnet hjemsendte styrelsens tilladelse til Baltic Pipe Landdelen d. 31. maj 2021 til fornyet behandling. Som konsekvens heraf
hjemsendte klagenævnet d. 12. juli 2021 styrelsens afgørelse om udledning af vand fra trykprøvning til fornyet behandling. 
 
Af afgørelsen fremgår:
Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at § 25-tilladelsen til etableringen af Baltic Pipe-projektet er ophævet og hjemvist til fornyet
behandling ved nævnets afgørelse af 31. maj 2021. På den baggrund finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at Miljøstyrelsens påklagede
screeningsafgørelse af 9. april 2021 ikke længere kan anses for aktuel. Nævnet lægger vægt på, at det ansøgte projekt er en ændring af
Baltic Pipe-projektet, hvor § 25-tilladelsen er ophævet og hjemvist til fornyet behandling, og desuden forudsætter ændringen af et vilkår i den
samme § 25-tilladelse for det oprindelige projekt.
 
Miljøstyrelsen har nu igangsat en ny miljøvurderingsproces for Baltic Pipe projektet, hvori udledningen af vand fra trykprøvning er medtaget.
Faxe Kommunes udledningstilladelse erstatter en del af Miljøstyrelsens § 25-tilladelse og skal derfor udsendes i udkast sammen med
styrelsens tilladelse i 8 ugers høring. Inden da vil der være dialog mellem Miljøstyrelsen og Kommunen, herunder vil I få bygherres
miljøkonsekvensrapport til kommentering.
 
Udledningstilladelsen kan først meddeles samtidigt med § 25- tilladelsen.
Ring, hvis du har spørgsmål til processen.
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Hej Heidi
 
Den 19. august 2021 har Faxe Kommune modtaget en ansøgning om udledning af vand fra trykprøvning af Baltic Pipe, til Faxe Bugt.
 
 
Den 9. april 2021 træffer MST afgørelse om, at projekt i form af udledning af vand fra trykprøvning af Baltic Pipe-rørledning på land ikke er
omfattet af krav om miljøvurdering.
 
Den xx.   Træffede Miljøstyrelsen afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, om ændring af vilkår, så udledning af trykprøvningsvand til recipient
blev en mulighed.
 
Den oprindelige § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven blev ophævet den 31. maj 2021.
 
Jævnfør skrivelse af den 18. juni 2021 fra MST er det dog vilkårene i denne afgørelse der er gældende for rørledningen for størstedelen af
Sjælland der håndhæves efter.
 
I denne afgørelse vilkår 32, er det nævnt, at vand fra trykprøvning ikke må udledes til recipient.
 
Er der den nødvendige hjemmel i henhold til miljøvurderingsloven, til at Faxe Kommune kan give tilladelse til at udlede trykprøvningsvand til
Faxe Bugt?
 
Venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
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Center for Plan & Miljø
Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000

mailto:hecla@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik


4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.

 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/behandling-af-personoplysninger

