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Cirkulære om reservation af arealer til et
hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark

(3. Rcservationsetäpc samt tiltæg til ¡. R€servat¡oîsetapq)

Itliljomin. Dep. 4 kt, j' nr. !24.1
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(Til samtligc kommgnalbestyrelscr, amtsrád og Hovedstadsrådèt)

I.Cirkuleretslormâlogíndhotd I mcdfør af 5 4 og 0 9, stk.'2, i lands- og
. Miljøminister¡ct fastsæncr i dcttc cirkulæ. rcgìo-nplanloven, fastsæt.cs. herved efte¡ for'

re, at ic*kal res".veres ..i"r"i ro.^ vii "é- 
handling med de berørtc ministrc og de kom-

ro nodvendigc for ct hovcdt.*r.irrioorn., munalc organisationcr, al regionplanlægnin:

m. v. for natirgas. gcn skal udfôres udfra dcn forudsætning, at

Rescrvationen har karaktcr af cn f¡ihotdel- dcr i ct bælte på 5O m's bredde tor liníeløñn'

sc af de omhandledc 
"r.ãlii, 

.dfra.r'.t'¿ii i gcn Egtvcd-lkast og 40 m's breddc for ovrí-

i¡¿.",-i"ãili 
-"itrø;;r,;f ';';;t;s¡; iit; ge strækningcr og med dcn på kortbilas' som

ofi"io bygningei-cltci uãfu.rr,:.n¡ää, ào, c¡ udsendt til.de bcrørte kommuner ot amts.

vit være til hindcr fo. n.ttl|-'-- kommuner, angivnc linieføring skal reserve.

Ðaggrunden ro, ur"iirr-r-ationer cr rcge- rcs arcsl til ct hovedtransmissionsnel fot na'

dng;'ã cnergipotitiske ;;;ñ.i;i;;i;.¿ ,ttín- turgas' Dcr rcserveres ligelcdes arcaler ,til dc

bli[ på cn tùrmindsker* äf iä"ãiìt ii*u .r- pã de.udsend-te. kortbilag anførtc overþr{i'
træni¡gt¡cå af oi¡ctilfønlei ài U..¡tri"gio ske anlæg: mâler/regulatofstationcr og kom-

om ¿t t¡lfør€ lan¿.t nuiuie."-f* u"J¡gËi i Prcssoranlæg; cndviderc rcseÍvcrcs arealer til
Vostcrhavct. intcrcsscomtådc for kavcrnelager ved Ll, To-

círlulæret udsrcdcs i hcnhold til î 4 oe I TP og midlcrtidíge arbcjdsarealer vcd Lim-

9, stk. 2, i lov om hnår: og;;ionimlår: fiorden. Den linicløring og de arc-alcr til

;ïü,lfl i"iú1,"iiil"-i",, Ërl;i;;ä,';;;" overjordiske anlæs, dcr sâledes er fastlagt,

aåi;:il'tråti:.".',:*,1,:i:i:lJliiiüäii'"iï:'ifi åo',ff 01':tr,'i"','"i;
bckcndtgørclsc n¡. ¡oo ài'ä. ¡un¡ tiEo¡ slatsmyndigheder'
,c¡rkutËrÉts pkL II ¡ndêholder dc forud. . Samtidig rcscrvercs a¡c¡lcr ¡il de ovcrjor'

,"rn¡ni.. vcdrårcndc ;.;;;;i;";;r;;iì.ì' dìskc anlæs på strækninþcn fra Frøslev til
'¡om skat teggcs tit s$;-ä;;ü;t";jã: pstvc.O' som cr.cn dcl af dcn linieførins til ct

ningon. t ptï t¡ .iøie.; ;;;i, í;t#. horledtransmisiionsnet for naturgas, dct cr

,nuir- og'lokalplanÞj"nìig.^'"rtårt, "ì"r 
sikrct ved miljøministcricts cirkulærc ¡f 2E.

pk¡. tv cr dcr indchokía';;;;;; i;ili,iñ.t fcb]lral l9?8' (l' Rcicwationsclape)'

ioirónc-ynaighcdcrncs adminisrr¡tion af e0 _, 
Rcgionplanmyldislcdtf¡ skal hcrcflr i

Gii ùt;s ¡'ãJi"n.r"'.* 1.,::îllliffi."^Hi:i:iÏ"ffJfi:lï:i:
jfr. $ 7. stk. l. litra 2. i lands. og regionplan'

II. Fondrctnìngcrlor rcgionplonlægníngen lovcn.. Dcl Yil sige. åt arcalÊfnc iktc må

)



t

Nr. llll). 46E 26. nrl r9tl.

1

pl¡nlæBßes anvcndl til bolig. eller erhvcrvs'
iormAl ellcr til andrc foranstaltningcr, hcrun'
dcr ogsÀ tckrcativc anlæg,

Rcscrva¡ioner af a¡cgler i rcgionplancrne
til frcmtidigc ovcrordncdc tralik. og lcd-
nïngsanlcg (transportkorrìdorcr) må cndvi'
dcrc planlæggcs med ovcrvcjclscr om, i hvil-
kcn udstrækning de kan kombincrcs mcd dc
h.cr foretagnc rcserv:ltioner, Dct lan i dcnnc
forbindclse oplyses, ¡t dct c¡ aftalt med cncr'
giministcrict, a¡ dc .nu forclagne arcalrcscrv!'
iioner til nsturgas i dcn udst¡ækning, del er
forcneligt med detlc hovedlormâ!, ogsá vil
trunne bchyttcs tit andrc rrafik. og lcdnings'
anlæg,

Kortbilag ¡ cr c¡ ovcrsigtskon ovcr dc
strækningei. som reservcrcs vcd nærvercnde
cirkulærc,

På kortbilag 2 cr angivct dch samlêdc rc'
scrvation,. som ,'¡nder sted véd nærværcndc
cìrtulæic, og spri har fundet sted ved miljø'
mínisteriets cirkulærer af28. fcbruar l97E (1.

Rescrvationsctapc), oB 2. augusl 1979 (2. Re'
scrvaiionsctape).
. Til dc berørte amtsråd og kommunalbesty'
¡clscr cr der af planstyrelscn udsendt dc kort
¡ l:25.000, som skal danne grundlag for rcgi-
onplanlægningen og administrationen i :ilv-

iisr, :

Mcrc detaljeredc kort (114.000) vil blive
udscndt af ptanstyrclscn.

I bilag 3-er nevnt de smter og kommuner,
som bcrørcs af ovennævnte are¿lrcservation-

I II. Kommvne- og lol.ailplonlægningen

I. Kommuneplanlegningen
' I mcdfør af | 2. jfr. $ 15, stk- l, i komrnu-

nepianloven (lov nr. 259'zf 8. juni, 1979) skal
kommunalbcstyrelsen, når der forcligger cn

godkendt regiouplan, tilvejebringe gn k9m-
muncplan, som ikke mà stridc mod rcgion'
planlægningen cllcr mod beslutningcr efter
lands- og rcgionplanlovens $ 4.

Det påhviler således kommunalbestyrelsen
vcd udarbej{elsen af kommuneplanen i over-
cnsst.mm"i.. mcd ovcnnævntc landsplandi-
¡cküv at sikrc de for hovedtransmissionsnet-
tet m. v. nødvcndigc arealer i kommuncpla'
ncn, jfr. ! 3, s¡k. 2, Iitra 5 og ! 3' stk. 3, litra
2. i kommuncplanlovcn.

t mcdfor af $ 8, stk. l, jfr. stk. 3, i lrom-
rnuneplanlovcn pàhviler det arntsràdct ât pâ-

sc, at lommun.splanforslâ8et cr i overcns-

stemmclse mcd rcgionplanlægningen og bc'
stutningc i medfør of lands. og rcgionplan'
lovcns ! 4.

Amtsrâdct sk¡l ¡åledcs vcd sin ¡dministta-
tion af kornmuncplanlovcns 0 I pàsÊ' at

konimuncplancn cr i ovcrcnsstcmmclsc med
ovcnnævntc i pkt. Il indeholdte landsplandi'
rcktiv.

2, $ t1-rommerae
I ovcrgangspcriodcn,.indtl! kommuncpla-

nen fo.cli-ggãr,-t¡.an de arcsli¡, som cr forbc'
holdt naturgaslcdningsncttct m. vï Yærc om'-

ßlïil|'"ilÍl,î,'.ï, î;:' ;"iÍj 
"t" 

î'l'l"it
muncplanlovcn

t dlssc situationcr skal kommunalbestyrcl'
scmc i dcrcs lokalplanlægning lagc hensyn
til arealrcscrvationen, og5â selv om dcnnc
vcdrørcr områder inden for 0 t 5-r¿mmernc. 

-

t de iituationcr, hvor kommunalbestyrcl-
sen ønsker at udvide ellcr ændrc dc god-

kendte $ l5-¡ammcr til 8t omfatte det nu rc-
scrvèredc arcal til lcdnirigsnettet m. v:' skal
forslaget til éndring af $ lS-rammcrnc læggc

areal¡eservationcn til grund.

3. Lokalplanlegningen
En følle af dcn ved dctte cirkulærc forc-

lagnc.areãlrcservation til hovèdtransmission'

.snitier 
m. v. lan btivc, at kommunalbesti¡cl-

areal, og hvís dct
tægsarbejdc ikkc
de.

Ogsâ byggeri i
tilladelse i henhol
og som k Ceanmcldcl'
sJ om, j 977, 13'9,5,

stk. 5, m hind¡c som

ovenfor bæ*rcvct.
Det anfølc vil således gældc i allc tilfæl-

ven.
Kommunatbestyrclscn mâ hcreftcr' udar'

bejde ct lokalplanforslag, hvor dct rcscrvctc'
de areal udlægges til ledningsanlæg; jfr-
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kommuneplanlovens ! lE, stk- l, litra 5, og
friholdcs for bebyggclse m. v. For de overjor-
diskc anlægs vcdkommcnde skal arealcr i en
lokalglan udlæggcs tit offcnttigt formål (na-
turgasforsyning'sanlæg), jfr. kommuneplanlo-
vcns 0 t8, stk. I, l¡¡ra 2,

I mcdfø¡ af I B. stk. I, litra 5, mâ kom-
munalbestyrclscn samt¡dig med offentliggø-
rclscn ¿f lokalplanforslaget give skriftlig un-
derrctning hcrom til cncrgiministeriet.

Underretningen scndcs clter aftalc med
cncrgimi,nisteríct til >Dansk Olic og Natur-

.res A./S(, (D.O.N.G. A/S), Agem Alle 2¡l-

O"t:l:t::l'T["]ln'skar redsages ar serve ro-
kalplanforslaget dcn i kommuneplanlovcns $

21, stk. l, ñævnte beskrivelse og af Êû cven-
tuel mind¡ctalsudtalelsc cfter $ 21, stk; 2, jfr.
0 23, stft. 4, i kommuneplanlovcn.

Kommunalb¿styrelsen mâ yære opmærk-
som pâ,'at udlæg af arcal til ledningsanlæg
m. v. i en lokalplan i hcnhold til kommunc-
planlovens 0 18, stlc l, I¡tra 5 og 2, kân havc
til følgc, 'at dcn pâgældendc i medîør af
kommuneplanlovens $ 32 kan k¡ævc arealet
ovcitaget af kommunalbestyrelsen mod er-
statning. .I denne forbindclsc henledes op-
mærtsomheden.pâ, at cncrgirninisterict vil
hotdc kommuncrnc skadestøsc for cvcntuelle
ccstatningsbetøb.

I medfør af kommuncplanlovens C 25'pâ-
hviler dct amtsrådct at pâse, at ct forslag t¡l
lokalplan cr. ¡ ovcrcnsslcmmels¿ mcd rcgion-

og kommuoeplanlægningen og $ l5-rammer-
ne, og'herunder ogsil at pâsc overholdelsen 

'

af det ovcnfor under ¡ikt. II udstcdte tands-
plandirektiv.

Kommunalbestyrelsen skal i øvrigt i sin
planlægningsvi¡ksomhed arbcjdc udfra den
forudsætning, at ovennævûtc arealer skal -

forbcholdes til hovçdtransmissionsncttet m,

II/. Adminìstratíonen al S$ ffi i lot om by
og tandzoner

I medfor af | 9. stk.4, i by- og landzonc-
loven fàstsættes herved, at zonemyndiShcdcn
ikke i medfør af $ 9, stk. l, mâ meddele tilla'
delser. som er. i strid med reservationc¡r, jfr,
ovcnlor under pkt. IL

Vedrørcnde de foranstaltninger, som ikke
kræver tilladelsc i medfør af by- og landzo.
ncloven, hcnvises ligcledes til dct ovcnfor
under pkt. ll ànforte.

V. A,fstutnìng

Øhskcr om ændringcr i arealreserva¡ionen
i forhold til den her fastlagte, som senerc
màtte frcmkomme fra dc kommunale og rc-
gionalc planlægningsmyndighcder, bcrorte
statsmyridigÈedcr eller fra D.O.N.G, A/S,
m[ forolægges planstyrclscn, som sA undet
hensyn lil ændringens omfant oE konsekvens
vil tagc stilling til hvilkcn procedurc, der stal
følges.
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MiljomÍnitterìet, den 26- noJ l98t

EnlrHorsrI I / Christian S. Nissen
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