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BRIEFINGNOTAT

Sammenfatning:
I briefingdokumentet behandles miljøvirkningerne af et foreslået projekt, der omfatter 
en 1200 kilometer undersøisk gasrørledning fra Rusland til Tyskland gennem 
Østersøen. I dokumentet gøres der også status over gældende international og 
europæisk lovgivning af relevans for projektet, og man gennemgår de foreslåede 
alternativer til den planlagte rørledning.

Oplysninger om de forventede miljøpåvirkninger indsamles ved hjælp af udtalelser fra 
myndigheder og offentligheden i de påvirkede lande og fra projektudvikleren. De 
undersøgte miljøpåvirkninger omfatter indvirkninger på flora og fauna, fredede 
områder, fiskeri og skibsfart samt på offentligheden. Den relevante lovgivning for 
projektet omfatter FN's havretskonvention, UNECE's konvention om vurdering af 
virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, EU-direktivet om vurdering af 
virkninger på miljøet samt den gældende nationale lovgivning vedrørende europæiske 
og internationale aftaler eller lovgivningen i de enkelte berørte lande.

Projektet administreres af Nord Stream AG, hvor ejerskabet deles mellem russiske, 
tyske og nederlandske virksomheder. De mest betydende virkninger ved projektet 
ventes opstå som følge konstruktionen og anlæggelsen af rørledningen. Man er i 
øjeblikket i færd med at foretage undersøgelser af miljøpåvirkningerne og dermed 
proceduren for vurdering af virkningerne på miljøet.
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1. INDLEDNING

Den undersøiske naturgasrørledning skal efter planen løbe fra Vyborg i Rusland tværs gennem Den 
Finske Bugt og Østersøen til Lubmin i Greifswalder Bodden i Tyskland. Projektudvikler er Nord 
Stream AG, der ejes af OAO Gazprom, BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas og N.V. Nederlandse 
Gasunie. Formålet med projektet er at transportere naturgas fra Rusland for at imødekomme 
efterspørgslen på naturgas i Den Europæiske Union. Projektet er blandt de prioriterede projekter i 
Europa-Kommissionens transeuropæiske energinet (TEN-E).

Projektet omfatter to parallelle rørledninger samt en offshore serviceplatform nordøst for Gotland.
Længden af den undersøiske del af rørledningen er omkring 1200 km. Hver af rørledningerne har en 
diameter på 1220 mm, og den forventede samlede årlige kapacitet for rørledningen er 55 milliarder 
m3. Serviceplatformen optager et område af havbunden på 50 x 50 m.

Rørledningsprojektet kommer til at berøre den eksklusive økonomiske zone for fem lande:
Danmark, Finland, Tyskland, Rusland og Sverige. Serviceplatformen skal efter planen ligge i den 
svenske EØZ. Gasrørledningen skal efter planen gå gennem tysk og russisk territorialfarvand, de to 
stater, hvor rørledningen føres i land. Rørledningen krydser dansk territorialfarvand nordvest for 
Bornholm.

Proceduren for vurderingen af indvirkningen på miljøet (VVM) for projektet gennemføres i 
overensstemmelse med konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne (Espoo-konventionen) samt de enkelte landes nationale lovgivning for 
miljøkonsekvensvurderinger. Et dokument med en beskrivelse af projektets omfang blev sendt til de 
berørte parters miljømyndigheder i november 2006. Efter at have været fremlagt til offentligt 
gennemsyn frem til den 16. februar 2007 afgav myndighederne og offentligheden i de berørte lande 
129 udtalelser eller bemærkninger. I oktober 2007 blev dokumentet med beskrivelsen af projektets 
omfang suppleret med en yderligere rapport om status for projektet, der indeholder oplysninger om 
ændringer af linjeføringen for rørledningen som en reaktion på de indkomne bemærkninger. Den 
endelige VVM-rapport med de relevante oversættelser ventes offentliggjort i april 2008.

Anlægningen af den første rørledning skal efter planen indledes i 2008 og være afsluttet ved 
udgangen af 2009. Ibrugtagningen af den første rørledning sammen med offshore-serviceplatformen 
skal efter planen ske i 2010. Den anden rørledning skal efter planen lægges senere, og 
transmissionssystemet skal nå sin fulde kapacitet i 2013. Gastransmissionssystemet har en forventet 
levetid på 50 år.

Det anvendte referencemateriale til udarbejdelse af briefingdokumentet omfatter beskrivelsen af 
projektets omfang(1), udtalelser og kommentarer fra miljømyndigheder og andre myndigheder samt 
offentligheden i de berørte lande, statusrapporten for projektet(2) samt information hentet fra Nord 
Stream AG's websted(3). Det skal understreges, at kilderne og dermed de virkninger, som beskrives 

Nord Stream AG, The Project Information Document. Offshore Pipeline through 
the Baltic Sea Nord Stream AG, Status of the Nord Stream Pipeline Route in the 
Baltic Sea See http://www.nord-stream.com/eia.html
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i dette dokument, er ikke udtryk for projektets endelige indvirkning på miljøet. Oplysninger om de 
endelige tekniske løsninger for den foreslåede rørledning er f.eks. endnu ikke fastlagt. De reviderede 
miljøpåvirkninger vil blive fremlagt i den endelige VVM-rapport, der ventes offentliggjort i april 
2008.

2. GÆLDENDE INTERNATIONAL RET

2.1. De Forenede Nationers Havretskonvention

2.1.1. Generelle bestemmelser

De deltagende stater i FN's Havretskonvention (UNCLOS) er blevet enige om et omfattende 
normativt instrument til regulering af udnyttelse, bevaring og forvaltning af havene. Tyskland, 
Rusland, Danmark, Finland og Sverige har alle ratificeret konventionen og dens 
gennemførelsesbestemmelser om territorialfarvande, EØZ og kontinentalsoklen i deres nationale 
lovgivning.

Del XII i konventionen indeholder de almindelige bestemmelser vedrørende beskyttelse og bevarelse 
af havmiljøet. I henhold til artikel 192(4) har staterne f.eks. en generel forpligtelse til at beskytte og 
bevare havmiljøet. I henhold til 194(5) skal staterne træffe alle nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med konventionen med henblik på at forebygge, begrænse og kontrollere 
forurening af havmiljøet fra enhver kilde.

Konventionen indeholder specifikke bestemmelser om kyststaters og andre staters rettigheder og 
pligter med hensyn til lægning af undersøiske kabler og rørledninger på kontinentalsoklen. Det 
hedder i artikel 79(6):
1. Alle stater er berettiget til at udlægge undersøiske kabler og rørledninger på kontinentalsoklen i 
overensstemmelse med denne artikel.
2. Med forbehold af sin ret til at træffe rimelige foranstaltninger med henblik på efterforskning af 
kontinentalsoklen, udnyttelse af dens naturlige ressourcer og forebyggelse, begrænsning og kontrol 
af forurening fra rørledninger, må kyststaten ikke hindre udlægning eller vedligeholdelse af 
sådanne kabler eller rørledninger.
3. Linjeføringen for udlægningen af sådanne rørledninger på kontinentalsoklen skal godkendes af 
kyststaten.

2.1.2. Eksklusive økonomiske zoner

Kyststaternes eksklusive økonomiske zoner fastlægges i henhold til Kapitel V i UNCLOS. I 
henhold til artikel 57(7) må eksklusive økonomiske zoner må ikke strække sig ud over 200 sømil fra 
de basislinjer, fra hvilke søterritoriets bredde måles. På grund af Østersøens begrænsede bredde 
består hele vandområdet enten af kyststaternes territorialfarvand eller af EØZ. Opdelingen af 
Østersøen i EØZ er blevet aftalt i fællesskab af kyststaterne.

Kyststaternes rettigheder, jurisdiktion og pligter i EØZ fastsættes i artikel 56(8), mens andre staters 
rettigheder og pligter i EØZ fastsættes i artikel 58(9). Artikel 60(10) indeholder bestemmelserne 
vedrørende installationer og anlæg inden for EØZ: 1. Kyststaten har i den eksklusive økonomiske 
zone eneret til at bygge, give tilladelse til og regulere opførelsen, driften og brugen af:

UNCLOS Kapitel XII, artikel
192 UNCLOS Kapitel XII, 
artikel 194 UNCLOS Kapitel
VI, artikel 79, 1-3 UNCLOS 
Kapitel V, artikel 57 
UNCLOS Kapitel V, artikel
56 UNCLOS Kapitel V, 
artikel 58 0 UNCLOS Kapitel
V, artikel 60, 1-2
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(a) kunstige øer; (b) installationer og anlæg med de formål, som er fastsat i artikel 56 eller
med andre økonomiske formål; (c) installationer og anlæg, der kan gribe forstyrrende ind i 
kyststatens udøvelse af sine rettigheder i denne zone.
2. Kyststaten skal have eksklusiv jurisdiktion over sådanne kunstige øer, installationer og
anlæg, herunder jurisdiktion med hensyn til told-, afgifts-, sundheds-, sikkerheds-, og 
indvandringslove og -forskrifter.
Det hedder ligeledes i artikel 60, at installationer eller anlæg, som er forladt eller ikke mere er i 
brug, skal fjernes for at "sikre sejladsen, […] fiskeriet, beskyttelsen
af havmiljøet og andre staters rettigheder og pligter" (11).

2.2. UNECE's konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne

UNECE's(12) konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne
(Espoo-konventionen; VVM-konventionen) indeholder forpligtelser til både at vurdere visse 
projekteres virkninger på miljøet og til at høre andre parter om deres sandsynligvis betydelige 
negative miljøvirkninger. Tyskland, Danmark, Sverige og Finland har parter i Espoo-konventionen, 
mens Rusland fortsat er underskriver af konventionen.

Som følge af projektets karakter medfører den undersøiske rørledning grænseoverskridende 
miljøpåvirkninger for de berørte parter samt for tredjelande (kun berørte parter). I henhold til artikel 
3(13) skal de berørte parter underrettes om alle aktiviteter, der kan medføre betydelige negative 
virkninger på tværs af grænserne så tidligt som muligt og senest på det tidspunkt, hvor landets egen 
offentlighed bliver underrettet. Ifølge bilag I(14) er anlæggelsen af rørledninger med stor diameter til 
transport af gas på listen over de aktiviteter, som konventionen finder anvendelse på. VVM-
myndighederne i Danmark, Finland, Tyskland og Sverige konkluderede i april 2006 enstemmigt, at 
artikel 3 finder anvendelse på den undersøiske rørledning Nord Stream.

Under notifikationsproceduren skal oprindelsesparterne (Tyskland, Danmark, Sverige og Finland 
samt Rusland give meddelelse til alle de berørte parter (oprindelsesparterne, Rusland, Estland, 
Letland, Litauen og Polen). I forbindelse med gasrørledningsprojektet er oprindelsesparterne også 
blandt de berørte parter i henhold til Espoo-konventionen.

3. GÆLDENDE EU-RET

3.1. VVM-direktivet

Gasrørledningsprojektet er omfattet af Rådets direktiv af 27. juni 1985 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (85/337/EØF, 97/11/EF, 2003/35/EF; VVM-
direktivet) i henhold til bilag I(15). Espoo-konventionen blev godkendt af Det Europæiske 
Fællesskab den 24. juni 1997 og er blevet ratificeret af medlemsstaterne. De fleste forpligtelser i 
henhold til Espoo-konventionen overholdes gennem VVM-direktivet.

I artikel 7(16) i VVM-direktivet fastlægges medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til mulige 
væsentlige indvirkninger på miljøet i en anden medlemsstat og andre medlemsstaters deltagelse i 
proceduren for vurdering af virkningerne på miljøet. Ifølge artikel 7 skal de medlemsstater, på hvis 
område projektet påtænkes udført, bl.a. stille oplysninger til rådighed for myndighederne og 
befolkningen i de berørte medlemsstater og give dem mulighed for at udtrykke deres synspunkter.

UNCLOS Kapitel V, artikel 60, stk. 3
FN's Økonomiske Kommission for Europa
Konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, artikel 3, stk. 1
Konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, Bilag I, 8
Rådets direktiv 97/11/EF, Bilag I, 16
Rådets direktiv 97/11/EF, artikel 7
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De berørte medlemsstater har desuden mulighed for at deltage i høringer om projektets mulige 
grænseoverskridende virkninger. EU-landene har omsat VVM-direktivet i deres nationale 
lovgivning.

3.2. National lovgivning

Bortset fra bestemmelserne i UNCLOS skal den gældende nationale lovgivning om gennemførelse 
af konventionen overholdes i kyststaternes EØZ. Den nationale lovgivning i de enkelte kyststater 
vedrørende godkendelsesproceduren for anlæggelse og drift af rørledningen skal desuden 
overholdes i den pågældende stats EØZ. Retten til at påklage afgørelser om tilladelser er underlagt 
de enkelte staters nationale bestemmelser.

Gennemførelsen af forpligtelser, der udspringer af Espoo-konventionen, og som ikke er omfattet af 
fællesskabslovgivningen, navnlig VVM-direktivet, påhviler EU's medlemsstater.

4. MULIGE ALTERNATIVER TIL PROJEKTFORSLAGET

I erklæringerne fra de nationale myndigheder samt i kommentarerne fra offentligheden blev 
dokumentet om projektets rækkevidde kritiseret for ikke at indeholde virkelige alternativer til 
linjeføringen for rørledningen med undtagelse af nul-alternativet. Som et alternativ til det 
undersøiske projekt har visse kredse foreslået linjeføringer på land for gasrørledningen. Konsortiet 
har imidlertid ikke opfattet disse som mulige alternativer til den undersøiske linjeføring, idet 
projektet bevidst er udviklet med henblik på at tilbyde undersøisk gasforsyning som alternativ til de 
nuværende landbaserede gasforsyningslinjer.

Ifølge projektudvikleren blev de landbaserede muligheder som Yamal-Europe og Amber, der blev 
fremstillet som alternativer til det undersøiske projekt i projektinformationsdokumentet, afvist med 
henvisning til princippet om at ville levere naturgas til det europæiske marked med minimal risiko 
for politisk eller økonomisk ustabilitet, som undertiden forbindes med linjeføring af rørledninger på 
land. Yamal-Europe-linjeføringen skulle gå fra Rusland til Centraleuropa og være parallel med den 
eksisterende Belarus-rørledning. Amber-linjeføringen skulle gå fra Rusland gennem Letland og 
Litauen til Polen, hvor den skulle tilsluttes Yamal-Europe-rørledningen.

Siden offentliggørelsen af projektdokumentet har projektudvikleren fremlagt alternative 
linjeføringer, der har til formål at ændre den linjeføring for rørledningen, der beskrives i 
projektdokumentet. De mulige alternativer præsenteres i statusdokumentet for Nord Stream-
rørledningen i Østersøen, som blev offentliggjort i oktober 2007, og som nu er fremlagt til offentligt 
gennemsyn. De alternative muligheder omfatter ændringer af rørledningens linjeføring i Den Finske 
Bugt, selve Østersøen og den sydlige del af linjeføringen i Danmark og Tyskland. Formålet med 
revisionen er ligeledes at mindske projektets miljøpåvirkninger ved at minimere behovet for 
ændringer af havbunden.

5. MILJØMÆSSIGE INDVIRKNINGER PÅ ØSTERSØEN OG KYSTOMRÅDERNE VED 
DET NUVÆRENDE FORSLAG

Østersøen er et brakvandshav og har derfor et særligt følsomt økosystem med særlige naturlige 
kendetegn. Havet lider desuden allerede under en uforholdsmæssig stor mængde forurenende 
stoffer. Visse steder er havbundens topografi yderst uregelmæssig. Dette skaber begrænsninger for 
den planlagte linjeføring for rørledningen og vil i nogen grad komplicere udlægningen. De største 
indvirkninger på miljøet ventes at opstå under og umiddelbart efter anlægsfasen for rørledningen og 
serviceplatformen.
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5.1. Flora og fauna

5.1.1. Anlægsfasen

Floraen og faunaen kan blive forstyrret ved bygningen af ilandføringsanlæggene på grund af 
sediment, der spredes som følge af opmudrings- og opfyldningsaktiviteter. På grund af 
skyggevirkningen kan biomassen på havbunden blive reduceret midlertidigt. Sedimentspredning 
kan også forekomme ved etableringen af serviceplatformen på grund af mulige 
opmudringsaktiviteter. Dette kan have en indvirkning på fisk og bundfauna samt på havpattedyr og 
fugle i nærheden af platformens placering.

Suspenderet sedimentbelastning og sedimentering kan især påvirke bundfloraen og -faunaen i havet.
Forstyrrelsen af bundorganismerne ventes at blive kraftigst i områder, hvor sedimentet er forurenet 
med uorganiske eller organiske partikler og i områder, hvor havbunden består af grundfjeld. I 
områder med sanderosion kan opfyldningen i anlægsfasen også påvirke de lokale bundorganismer.
Bundfloraen og -faunaen skønnes at ville være genoprettet på de planlagte opmudrings- og 
nedgravningssteder inden for nogle få år.

Aktiviteterne i anlægsfasen såsom sprængninger og øget skibstrafik kan forårsage forstyrrelser af 
ringsælen. I vintre med minimal isdækning vil ringsælens yngleområder desuden overlappe det 
østlige anlægsområde. Nye fiskearter vil formentlig blive tiltrukket af serviceplatformens ben og de 
dumpede klippestykker på havbunden under den. Denne såkaldte kunstige rev-effekt vil ligeledes 
have følger for andre dele af floraen og faunaen.

Floraen og faunaen i kystområderne kan opleve forstyrrelser på grund af støj i anlægsfasen.
Byggeriet kan også forårsage forstyrrelser på trækfugles rastepladser samt på fuglenes 
overvintrings- og yngleområder. Desuden vil fragtskibe, der sejler til og fra oplagspladserne for rør 
på land, forårsage støj og luftbåren forurening fra fartøjernes udstødning, hvilket vil påvirke 
fuglelivet og havets fauna i nærheden af oplagspladserne.

5.1.2. Operationel fase og afvikling

Aktiviteterne forud for ibrugtagningen af rørledningen vil omfatte udledning af filtreret havvand, 
der er blevet anvendt til vandprøvning på et anlæg til havs. Det anoxiske prøvevand vil forårsage en 
midlertidig reduktion af iltniveauet samt en ubalance i havvandets saltindhold omkring 
udledningsstedet.

Der kan opstå lokale indvirkninger på bundfloraen og -faunaen som følge af ændringer i 
sedimenttransporten, der skyldes ændringer i topografi og havstrømme: Der kan forekomme øget 
akkumulering af sand langs røret, mens der kan forsvinde sand fra andre områder. Der ventes få 
eller slet ingen virkninger som følge af opløsning af toksiske stoffer fra rørledningens 
antikorrosionsbehandling og anodisering.

Det skønnes kun, at der vil forekomme meget få forstyrrelser for fisk, fugle og havpattedyr i 
rørledningens operationelle fase.

Hændelser som skibsforlis, opankring og grundstødning eller udløsning af sprængstoffer kan 
beskadige rørledningen og forårsage gasudslip til havmiljøet eller til luften. Gasudslippene vil 
sandsynligvis danne en gasfane i havvandet og efterhånden spredes i atmosfæren. For havmiljøet vil 
virkningerne af et potentielt gasudslip formentlig være ubetydelige bortset fra de lokale 
indvirkninger på floraen og faunaen i havet som følge af et faldende iltindhold og en potentiel 
overmætning af havvandet med opløst gas.

Afviklingen af rørledningen ventes at give miljøpåvirkninger i samme størrelsesorden som dem, der 
forårsages af de planlagte anlægsaktiviteter.

5.2. Beskyttede områder
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Beskyttede eller rekreative områder samt turismen kan blive påvirket negativt af 
ilandføringsanlæggene eller andre montageaktiviteter i kystområderne.

5.3. Fiskeri og skibsfart

De planlagte foranstaltninger på havbunden i Østersøen vil formentlig også påvirke fiskeriet.
Traditionelle trawlområder vil blive truet i rørledningens korridorzone. Trawlfiskeriet vil blive berørt 
af anlægsarbejderne under udlægningen af rørledningen samt af den tilknyttede sikkerhedszone langs 
rørledningen. Fiskeriet vil også blive påvirket af konstruktionen af serviceplatformen på grund af en 
potentiel sikkerhedszone på 500 meter med forbud mod skibstrafik omkring platformens placering.
Langs rørledningen vil der blive etableret en sikkerhedszone på 2.500 meter omkring 
udlægningsfartøjet med forbud mod skibstrafik under udlægningen af rørledningen. Lokale 
ændringer i havvandets iltindhold på grund af en barrierevirkning kan også påvirke fiskeriet. Ud 
over fiskeriet vil ændringerne af havbunden have en negativ indvirkning på fiskebestandene i 
Østersøen.

Der findes en potentiel risiko for kollision mellem udlægningsfartøjerne og skibstrafikken under 
udlægningen af rørledningen. Skibsfarten vil også blive påvirket under konstruktionen og 
installationen af serviceplatformen. I tilfælde af et eventuelt gasudslip fra rørledningen kan 
antændelsen af en gassky, der har dannet sig over havoverfladen, forårsage en eksplosionsbrand, hvis 
der findes en antændingskilde i nærheden. Dette udgør en risiko for skibsfarten, hvis 
antændingskilden befinder sig på et passerede skib eller på det skib, der forårsager lækagen, f.eks. 
ved at kaste anker. Det vurderes imidlertid, at en sådan hændelse vil forekomme utroligt sjældent, 
dvs. en gang hvert tusinde eller ti tusinde år.

5.4. Lokalbefolkning og turisme

Etableringen af ilandføringsanlæggene og serviceplatformen vil forårsage støjgener og emissioner 
af luftbåren forurening fra udstødning, hvilket vil påvirke lokalbefolkningen og besøgende.
Pilotering af spunsvægge ventes at være den aktivitet, der forårsager mest støj i det umiddelbare 
nærmiljø. Som følge af sediment, der spredes ved opmudringen på ilandføringsstederne, kan 
vandkvaliteten blive forringet på de nærliggende strande.

Serviceplatformen vil hverken kunne ses fra Gotland eller fra det svenske fastland.

5.5. Minefelter og kemisk ammunition

De nyeste undersøgelser vedrørende ammunition i Østersøen blev foretaget af arbejdsgruppen om 
dumpet kemisk ammunition (HELCOM CHEMU) på grundlag af nationale rapporter i 1994(17). I 
2006 modtog man oplysninger om teknologiske risici i forbindelse med dumpingområder for 
ammunition til søs fra det nationale videnskabs- og forskningsinstitut for søfart og hydrografi 
(forsvarsministeriet, Den Russiske Føderation).

I øjeblikket er projektudvikleren i færd med at undersøge placeringen og tilstanden af eventuel 
ammunition i den planlagte rørledningskorridor. I første omgang undersøgte man en korridor på to 
kilometer for større genstande. Med henblik på en nærmere undersøgelse blev 
undersøgelsesområdet gradvis indsnævret til to korridorer på 15 meter langs de planlagte 
rørledninger. Risikoen for at udløse miner eller kemisk ammunition, der er begravet i havbunden, 
minimeres ved at planlægge linjeføringen, så den går fri af identificerede dumpingområder og 
minefelter eller transportruterne til disse samt ved at undgå anlægsaktiviteter i nærheden af disse.

5.6. Kritik af projektforslaget

Se ad hoc-arbejdsgruppen om dumpet kemisk ammunition: Rapport om dumpet kemisk ammunition i Østersøen
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5.6.1. Flora og fauna

Ifølge udtalelser og kommentarer fra myndighederne og offentligheden bør man være særligt
opmærksom på fødeområderne for alke og fuglearter, der lever af bundfaunaen. For at forhindre 
eller minimere skaderne på fuglelivet skal anlægsfasen foregå uden for ruge- og træksæsonen fra 
maj til juli. Der vil især blive behov for opfølgning af virkningerne på indikatororganismerne, de 
vigtigste fiske- og sælarter samt på fuglearterne i øhavet. Den potentielle frigivelse af næringsstoffer 
fra sedimentet og dettes indvirkning på algeproduktionen og videre på havets økosystem skal 
evalueres.

5.6.2. Beskyttede områder

Det undersøges i øjeblikket, om man kan udvide Natura 2000-netværket til EØZ'erne i henhold til 
Europa-Kommissionens krav. Det skal undersøges, hvorvidt der forekommer rev eller undersøiske 
sandbanker som omtalt i Bilag I eller nogle af arterne (gråsæl, ringsæl, havfugle) som omtalt i Bilag 
II i habitatdirektivet(18) forekommer i de påvirkede områder, og projektets indvirkninger på disse 
skal evalueres.

5.6.3. Projektets tidsramme og planlægning

Dokumentet om projektets rækkevidde blev kritiseret, fordi den planlagte tidsramme var for snæver, 
hvilket begrænser muligheden for at foretage en omfattende evaluering af virkningerne og 
udarbejde et tilstrækkeligt detaljeret projektdokument. Der skal foretages yderligere undersøgelser 
såsom en kortlægning af havbundens topografi, en opgørelse over flora og fauna samt en 
undersøgelse af skadelige stoffer, næringsstoffer og disses koncentrationer i de påvirkede områder 
for at kunne opnå præcise informationer om de faktiske virkninger af projektet. Oplysninger om 
opfølgningen på virkningerne under og efter anlægsfasen skal ligeledes fremlægges inden 
udlægningen af den planlagte rørledning.

Koncentrationen af næringsstoffer og skadelige stoffer som tungmetaller og organiske miljøgifte i 
sedimenterne skal vurderes nærmere. Den mulige frigivelse af næringsstoffer og skadelige stoffer 
fra sedimenterne samt transport, deposition og binding til organismer skal ligeledes evalueres. De 
nuværende oplysninger om skadelige stoffer i dokumentet om projektets rækkevidde bør frigives til 
offentligt gennemsyn.

5.6.4. Arbejdsmiljøaspekter

Ud over indvirkningerne på fiskebestande og fiskeriet bør virkningerne for menneskers brug af fisk 
som fødevarer evalueres. Der skal foretages en opfølgning vedrørende akkumuleringen og 
virkningerne af tungmetaller, miljøgifte og andre skadelige stoffer i fødekæden.

Der er også bedt om en undersøgelse af områder med gasskorstene og eventuelle forkastninger i 
klippen i forbindelse med rørledningszonen for at sikre gasrørledningens sikkerhed. Anlægsfasen 
vil medføre betydelige virkninger for havmiljøet, og derfor skal der benyttes teknologi, som 
medfører mindst mulig skade på miljøet, ved udlægningsprocessen. De potentielle virkninger af en 
100-års storm over Østersøen på den planlagte rørledning og serviceplatformen skal ligeledes 
undersøges.

Eventuelle skibsvrag inden for projektområdet skal identificeres, og risikoen for olieudslip eller 
udslip af skadelige stoffer fra skibsvrag skal vurderes. Eventuelle rester af kemiske våben og 
ammunition, der er sunket ned i havbunden, skal lokaliseres og behandles hensigtsmæssigt.
Udledningen af anoxisk skyllevand kan også potentielt skade havmiljøet i fasen forud for 
ibrugtagningen.

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
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5.6.5. Generelle aspekter

Ud over ovennævnte miljøvirkninger kritiseres den samlede bredde af rørledningskorridoren på to 
kilometer for ikke at tage hensyn til lokale variationer i havstrømme og sedimenter. Området, 
hvor de forventede virkninger vil forekomme, varierer i henhold til arten af den påvirkende 
aktivitet samt den specifikke karakter af den pågældende påvirkning.

6. KONKLUSIONER

De største miljøpåvirkninger ved gasrørledningsprojektet ventes at opstå i anlægsfasen for de to 
parallelle rørledninger og for serviceplatformen. Som følge af havbundens meget varierede 
topografi i Østersøen vil projektet kræve ændringer af havbunden. Der vil opstå ændringer af 
havbunden på grund af opmudring, udgravning, dumpning af sten, sprængning, fyldning, 
nivellering af havbunden samt andre aktiviteter i anlægsfasen. Nivellering af havbunden og 
opfyldning vurderes at forårsage de største miljøpåvirkninger ved projektet, både på vandsøjlen 
og på havbunden. De mulige virkninger af ændringerne af havbunden omfatter ændringer af 
havstrømmene, spredning af sediment, flytning af stoffer i indlejringsvandet og ændringer af 
bundfaunaens mangfoldighed. Der ventes forholdsvis få negative miljøpåvirkninger i driftsfasen.

Det skal bemærkes, at de økonomiske og politiske interesser i forbindelse med 
gasrørledningsprojektet har haft stor indvirkning på den offentlige dimension af projektets 
miljøvirkninger. Dokumentet om projektets rækkevidde blev oprindelig kritiseret for den snævre 
tidsramme og konsekvente mangel på tilstrækkeligt detaljerede undersøgelser af de potentielle 
indvirkninger på havmiljøet og kystområderne samt for manglen på reelle alternativer til 
rørledningen og dens linjeføring.

Det har navnlig været vanskeligt for offentligheden præcist at forstå relevansen af de 
oplysninger, der fremlægges til offentlig gennemgang, og fremskridtene i proceduren for 
vurdering af indvirkninger på miljøet. Dokumentet om projektets omfang indeholder endnu ikke 
resultaterne af den fuldstændige miljøkonsekvensvurdering, men indeholder en beskrivelse af de 
vurderede miljøpåvirkninger ved projektet og de metoder, der er blevet anvendt til at vurdere 
dem. Proceduren for miljøkonsekvensvurdering er i gang i øjeblikket, og resultaterne vil blive 
fremlagt af projektudvikleren i den endelige VVM-rapport, som ventes afsluttet i april 2008. Det 
er derfor for tidligt at fremkomme med nogen endelige vurderinger af gasrørledningsprojektets 
mulige miljøpåvirkninger på nuværende tidspunkt.
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