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Anmodning om vilje/evne erklæring realisering af stålledning mellem Frøslev og
Terkelsbøl ved ekspropriation efter Varmeforsyningsloven.
I forlængelse af de tidligere korrespondancer med Aabenraa Kommune, skal jeg hermed på vegne af Evida
anmode Aabenraa Kommunes byråd om, at tage stilling til at gennemføre en ekspropriation til realisering af
ledningsprojektet for hele eller dele af strækningen.

Baggrund:
Evida driver naturgasnettet i hele Danmark og er derigennem ansvarlig for, at naturgasnettet altid er klar til
at modstå de udfordringer der er eller måtte komme. Sønderjylland er i dag begunstiget af en stor
interesse fra private investorer i, at etablere og drive biogasanlæg. Samtidig er der et faldende forbrug af
naturgas i nettet der ser ud til at fortsætte i de kommende år. Biogasanlæggenes processer kan ikke
umiddelbart stoppes men forbruget i gasnettet svinger og det er specielt om sommeren lavt. Evida har
derfor brug for, at transportere det producerede gas væk fra de lokale net. Et behov der stiger i de
kommende år.
Transporten væk fra lokalnettet kan ske på to måder, enten via en ny kompressorstation omkring Frøslev
der vil kunne flytte bionaturgasen over i Energinets 80 bars stålledninger der løber op i Jylland, eller via
etableringen af en parallel ledning til Energinets eksisterende kompressorstation ved Terkesbøl hvor gassen
kan flyttes over til 80 bars nettet. Udmeldingen fra Energinet er, at de ikke ønsker at opføre en kompressor
ved Frøslev. Evida er derfor nød til at etablere en forbindelse imellem naturgasnettet ved Frøslev og den
eksisterende kompressor ved Terkesbøl.
Evida har projekteret en ny stålledningsforbindelse imellem Frøslev og Terkesbøl, som fremsendt til
Aabenraa Kommune tidligere på året. Henover sommer og sensommer har der været gennemført en dialog
med de lodsejere der bliver berørt i projektet. Udover lodsejerne så har der også været kontakt til de
relevante myndigheder og Energinet med henblik på, at fastlægge et realisérbart og realistisk projekt udfra
dels den anlægsteknisk kunnen, de økonomiske rammer og hensynet til at minimere påvirkning af
mennesker og miljø.
Dialogen med lodsejerne har affødt en lang række gode snakke og mange af de berørte lodsejere har
forståelse for projektets nødvendighed. Snakkene har ledt til, at visse dele af projektet er blevet ændret
efter lodsejernes ønske. Der er dog også en del lodsejere der af forskellige årsager ikke syntes at projektet
er en god idé og derfor ikke ønsker at indgå en aftale på frivillig basis på nuværende tidspunkt. Evida har

derfor brug for, at Aabenraa Kommune tager stilling til en om Kommunen vil medvirke til realiseringen af
projektet ved ekspropriation ihht. varmeforsyningslovens regler, beskrevet i lovens §16.
Lodsejernes ankepunkter omhandler primært dårlige erfaringer med tidligere ledningsprojekter der trods
god udførsel af entreprenørerne i marken, ifølge lodsejerne stadig volder problemer. Herudover er der også
fra visse lodsejeres side, en generel afstandtagen til at indgå en aftale da man på nuværende tidspunkt
ikke ønsker at afgive de begrænsede rettigheder over sin ejendom.
Evida forestiller sig, at der ved en positiv tilkendegivelse til ekspropriationsspørgsmålet fra Aabenraa
Kommunes side, tages kontakt til de berørte lodsejere med henblik på at indgå en aftale/klarlægge
lodsejerens endelige stillingtagen til projektet.

Vedhæftet er:


en kopi af ledningstracéet i form af forhandlingsplanerne forelagt lodsejerne.



en kopi af ”Gasledninger i landbrugsjord, 2020” der anvendes som aftalegrundlag i
forhandlingerne.



Et eksempel på den deklarationstekst der ønskes tinglyst på de berørte ejendomme til sikring af
ledningsanlægget (bemærk der er tale om forskellige tekster i/udenfor fredskov)

Med venlig hilsen
GEOPARTNER Landinspektører A/S
Mads Hansen
Landinspektør
M. +45 6124 4246
mha@geopartner.dk
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