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Energistyrelsens svar på nedenstående spørgsmål er skrevet ind under de enkelte punkter.
Klima – og Energiministeriet
Stormgade 2-6,
1470 Kbh. K.
tlf. 33922800
E Mail.: ens@ens.dk  & rk@ens.dk & jens.kirk@ft.dk & steen.gade@ft.dk
 

Da det ikke er lykkes, at komme i kontakt med Energiminister Lykke Friis.
Samt formanden for Energiudvalget  i Folketinget  Jens Kirk.

Har Fjordvenner.dk valgt at bruge loven om aktindsigt.

Vedr. Begæring om aktindsigt.
Jeg skal hermed begære fuld aktindsigt i sagen.
Da Fjordvenner.dk er part i sagen med Energinet.dk
Jeg begærer aktindsigt i alle sagens dokumenter, herunder aktindsigt i interne arbejdsdokumenter,
Omfattet af ekstraheringspligten, myndighedernes retningslinier for behandling af berørte sagstyper samt 
”” mer - aktindsigt ””. Jeg udbeder mig samtidig journaloversigten for sagen.
Såfremt de skulle have den opfattelse, at visse akter er undtaget fra aktindsigten,
bedes disse nøje angivet sammen med DERES begrundelse herfor.
Materialet bedes inden 10 dage tilsendt Fjordvenner.dk til vores adresse.
********************************************************* 
1. Fjordvenner.dk ønsker hermed oversigt om  døde fisk mm. Ved  Virksund –
Dæmningen. Skivevej 149, Sundstrup. 8832 Skals.
Som er anmeldt mod. Dansk Naturgas, Agern Alle 24 – 26. 2970 Hørsholm og
nu Energinet.dk. Naturgaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.

Vi har fået oplyst der ligger flere anmeldelser  og klage over døde fisk.
I mellem de to Havne. Sundstrup – Virksund. Da de 7. gamle Kaverner blev udskyllet.
Af saltbrine udskylning ud for Sundstrup Havn.
Fra tiden den. 01.01.1981 til den 31.12.1996
Energistyrelsen opfatter spørgsmålet om sagen, som vedrørende den oprindelige
udskylningen af de eksisterende kaverner.

I henhold til normal journalpraksis ville en klage over udskylningen blive videresendt til
miljømyndighederne, da Energistyrelsen ikke er ressormyndighed i miljøspørgsmål. En evt.
klage vil således ikke blive journaliseret i hverken departementet eller Energistyrelsen. For
miljøspørgsmål kan der derfor henvises til miljømyndighederne, Miljøministeriet.

Statens arkiver har haft sommerferielukket hele juli og ekspederer henvendelser i den
rækkefølge, de er kommet. Der er pt. en ventetid på ca. 14 dage. Alt journalmateriale før 1999
er afleveret til Statens arkiver incl. journalkortene, så først fra 1994, hvor journalen er blevet
elektronisk, ligger Energistyrelsen inde med sagsoversigtene. Oversigten fra 1994 til 1999 er
vedlagt, og der er ingen klager registreret.



2. Fjordvenner.dk mener der er begået en alvorlig procedure fejl ved ikke at have
inddraget Skive Kommune i VVM høringen fra starten selvom man forsøger at få det til at
tage sig sådan ud.
Man skriver at Skive Kommune ekstraordinært er inddraget i høringen. Det har de jo
netop ikke været.
Derfor ønskes alle breve fra Energiministeriet til Skive Kommune oplyst i Ll. Torup
Gaslager sagen.
Samt breve fra Skive Kommune til Energiministeriet oplyst i Ll. Torup Gaslager sagen.
Klima- og Energiministeriet er ikke part i VVM proceduren, og har derfor ikke afsendt breve
i den anledning.

3. Det er også et meget underligt svar i forhold alt hvad der spørges om med
undergrundsloven og VVM sagen tilladelser af  energiministeriet – bliver bare tørret 
hårdt af i et andet ministeriums  ansvar – dette svar holder ikke i byretten for det er netop
den VVM ansvarlige myndighed som skal sørge for at alle spørgsmål, regler og procedurer
er fuldt. Og det er de ikke.
Den ansvarlige VVM myndighed er Miljøministeriet. Naturgaslageret er godkendt i henhold
til undergrundsloven og naturgasforsyningsloven, som administreres af Energistyrelsen, men
dette vedrører ikke de miljømæssige forhold. Alle udledninger fra naturgaslageret er
reguleret af miljølovgivningen.
Tilladelsen efter undergrundsloven er givet efter §23, som handler om anden anvendelse af
undergrunden, i dette tilfælde til lagring af naturgas. Tilladelsen drejer sig ikke om udnyttelse
af saltet. I Danmark har firmaet Akzo Nobel Salt A/S eneret til udvinding af salt ved
opskylning.

4. Vi har fremlagt synspunkter overfor Folketingets Miljø- og planudvalg den 28. april
2011. 
Med følgende synspunkter fra Miljøchef Claus Skodborg Nielsen.
Vi har ikke noget imod gaslageret som sådan, men vores udgangspunkt er, at gas-
lagerprojektet  ikke må gennemføres i den planlagte form, hvor saltet skylles ud i Limfjorden
i stedet for at anvendes:

5. Udledningen vil medføre unødig ekstratilførsel af tungmetaller og kulbrinter
til Limfjorden.

6. Udlederkravene i tilladelsen kan kun overholdes ved fortynding – et princip man
ellers forlod i 1970 – erne.

7. Udledningen planlægges at skulle ske på et af de smalleste og mest lukkede dele af 
fjorden. Området er Natura 2000 – og Habitatområde.

8. Den gennemførte sagsbehandling udviser en lang række mangler:
Saltet bør betragtes som affald – ikke som spildevand. Affald fra bearbejdning af stensalt
( som der her er tale om ) har sin egen EAK-kode ( 01.04.11 ) og er dermed defineret af
EU som spildevand. Dermed er saltet omfattet af de danske affaldsafgiftersregler og dermed
ændres de økonomiske forudsætninger i retning af anvendelse af saltet. Afgiftsspørgsmålet
er drøftet med SKAT, der er enig i, at bortskaffelse af affald på denne måde er afgiftsbelagt.



9. EU`s BREF – dokument om oplagring beskriver klart, at det er BAT ( Bedste Tilgængelig
Teknik ) at rense vand fra kaverne for   KULBRINTER. Dette stilles der ikke krav om her –  
Tværtimod tillades KULBRINTER udledt.

10. Kravene til systemet, der skal forebygge uheld og deraf forårsagede udledning af
koncentreret saltbrine er meget mangelfulde og vil ikke sikre mod sådanne uheld.
Herudover er der i Fjordvenner.dk og andres indsigelser mod projektet beskrevet en
lang række større og mindre mangler i VVM – redegørelsen og i Miljøgodkendelsesudkastet.
    
Punkterne 4-10 kan Energistyrelsen ikke udtale sig om, da det vedrører lovgivning, som vi
ikke administrerer.

Med venlig Fjordvenner.dk hilsen
Den 06-08-2011

Koordinator og formand
Sigvald Fihl

CPR. 250935-1433

CC. Formandsskabet for Energistyrelsen. Jens Kirk.
                                            Miljø- og Planlægningsudvalget i Folketinget, Christiansborg.
        Energiminister.         Lykke Friis.
        Samtlige medlemmer af Folketinget.

Fjordvenner.dk – For en stadig renere Limfjord.
*******************************************

Fjordvenner.dk er talerør for mere end 1.200 fritidsfiskere, landsbybeboere og sommerhusejere omkring
Hjarbæk Fjord og Lovens Bredning og kæmper mod Energinet.dk`s planer om udledning af

forurenet saltbrine bliver tilført Limfjorden.
WWW. fjordvenner.dk
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