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Sändlista

Synpunkter på underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Baltic Pipe –
planerad ny gasledning genom Östersjön – underrättelse från Danmark och
Polen om gränsöverskridande miljökonsekvenser
Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på eventuell gränsöverskridande
miljöpåverkan och vad en kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet
Baltic Pipe bör innehålla vad gäller dess hela sträckning i Östersjön.
Även andra än adresserade myndigheter och organisationer har möjlighet att
lämna synpunkter.
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast 22 mars 2018.
Bakgrund
Energinet i Danmark och Gaz-System S. A. i Polen driver gemensamt projektet
Baltic Pipe för transport av naturgas från norska Nordsjön till Danmark och
Polen samt till kunder i grannländer. Baltic Pipe planerar att anlägga en
rörledning genom Östersjön från Faxebukten på Själland, via svensk och dansk
ekonomisk zon (eller territorialvatten och ekonomisk zon vid Bornholm) eller
genom tyskt ekonomisk zon, till polska kusten där tre landförningsalternativ
utreds.
För byggande av ledningen krävs tillstånd enligt respektive lands lagstiftning.
För dessa prövningar skall en miljökonsekvensbeskrivning (mkb) tas fram enligt
de bestämmelser som finns i varje land. Ramböll har på uppdrag av Gaz-System
S. A. nu tagit fram underlag för att inleda den gränsöverskridande processen
mellan berörda länder och för att beskriva projektets miljöpåverkan i dess hela
sträckning i Östersjön och möjlig gränsöverskridande miljöpåverkan.
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Samråd och prövning av projektet i Sverige
Ramböll har nu inlett samråd i Sverige om mkb:en för projektet inför den
prövning som skall ske enligt svensk lag. Myndigheter, organisationer och
enskilda ges möjlighet att delta. Den kommande tillståndsansökan, för den del av
projektet som går genom svensk ekonomisk zon, skall prövas av regeringen.
Ansökan om utläggning av ledningen prövas enligt lag (1966:314) om
kontinentalsockeln.
Samråd med andra länder
Enligt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande
sammanhang (Esbokonventionen) skall ett land inom vilket det planeras ett
projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land
(upphovspart) underrätta det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda det
att delta i proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. I dessa
underrättelser beskrivs beslutsprocess och mkb-förfarande i respektive land.
För detta projekt är Danmark, Sverige, Tyskland och Polen upphovsparter enligt
Esbokonventionens definition. Upphovsparterna har bedömt att endast dessa
länder också ska betraktas som utsatta parter.
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig
myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra
skyldigheter enligt Esbokonventionen. Naturvårdsverket har i egenskap av
ansvarig myndighet sänt underrättelser till berörda länderna.
Naturvårdsverket har på motsvarande sätt fått underrättelse från Danmark och
Polen och inväntar underrättelse från Tyskland. Svenska myndigheter,
organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter till
dessa länder på hur Sverige kan påverkas av projektet. Naturvårdsverket
samordnar dessa svar från Sverige. Naturvårdsverket ber i första hand om
synpunkter på om betydande gränsöverskridande miljöpåverkan kan antas och
vad som bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen gällande påverkan på
miljön inom svenskt område från dragningen av ledningen i respektive dansk,
tysk eller polsk ekonomisk zon eller territorialvatten. Generella synpunkter på
vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen för hela sträckningen kan
också lämnas. Samråd om mkb:en för dragningen av ledningen genom svenskt
område ansvarar däremot Ramböll för såsom har angivits ovan.
Tyvärr har de nationella samråden och Esbounderrättelser inte kunnat samordnas
och Naturvårdsverket ber därför om eventuellt svar på denna remiss senast
den 22 mars 2018, vilket är innan svarstiden går ut för det svenska samrådet.
Underlag till denna remiss återfinns på Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se se under Remisser/Planer i våra grannländerEsbokonventionen/Baltic Pipe.
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Remissvar lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se Ange
ärendenummer NV-08904-17 och Baltic Pipe
För frågor om projektet vänligen kontakta Ramböll, Projektledare Håkan
Lindved, hakan.lindved@ramboll.se mobil 070 695 56 35.
Som en del i det svenska samrådet kommer ett samrådsmöte att genomföras i
Malmö den 1 mars kl 16-19. För anmälan kontakta Ramböll, Joanna Moberg,
joanna.moberg@ramboll.se, tel 010- 615 55 48
Om ni har frågor med anledning av remissen kan ni vända er till
Naturvårdsverket, Egon Enocksson tel. 010-698 11 91 eller per e-post:
egon.enocksson@naturvardsverket.se

För Naturvårdsverket

Christian Haglund
Enhetschef

Egon Enocksson

Bilagor
Baltic Pipe, Information om planerad verksamhet, Esbokonventionen art. 3,
Ramböll, December 2017.
Underrättelser från Danmark och Polen, (Underrättelse från Tyskland kommer
att läggas ut på Naturvårdsverkets webbplats när den kommer)
Offshore Pipeline, Baltic Pipe – Polish part. Project Information Card. GAZSYSTEM S.A. December 2017 (på Naturvardsverket webbplats)
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Sändlista (identisk med Rambölls samrådslista för det svenska samrådet)
Havs- och vattenmyndigheten
SGU Sveriges geologiska undersökning
Kustbevakningen
Boverket
Energimyndigheten
FRA – Försvarets radioanstalt
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polisen
Riksantikvarieämbetet
SGI Sveriges geologiska institut
Statens maritima museer
Trafikverket
Transportstyrelsen
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Malmö stad
Vellinge kommun
Trelleborgs kommun
Skurups kommun
Ystads kommun
Simrishamns kommun
Region Skåne
SMHI
FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
SLU Aqua - Institutionen för akvatiska resurser
Havsmiljöinstitutet
Artdatabanken
Svensk sjöfart
Havs- och kustfiskarnas producentorganisation (HKPO)
Sveriges fiskares riksförbund (SFR)
Sveriges Fiskares Producentorganisation (PO)
Transportföretagen
Lunds universitet
Chalmers tekniska högskola
Uppsala universitet
Stockholm universitet – Östersjöcentrum
World Maritime University
Naturskyddsföreningen
WWF- World Wildlife Fund Sverige
Greenpeace Sverige
Sydkustens Vattenvårdsförbund
BirdLife Sverige
Skånes Ornitologiska Förening
För kännedom
Näringsdepartementet, Ida Mohlander
Miljö-och energidepartementet, Astrid Öfverholm
Ramböll Sverige AB, Håkan Lindved
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