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Beslut 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) beslutar att 6verlamna beslutsf6rslag och yttrande enligt 
nedan till regeringen. 

SGUs beslutsf6rslag 

Tillstand 
SGU f6reslar att regeringen enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln beviljar Operator 
Gazociag6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. tillstand att pa kontinentalsockeln i Sveriges 
ekonomiska zon utldgga rorledning f6r naturgas enligt strackning och koordinater sour framgar av 
beslutsbilaga. 

De tillstdndsgivna dtgarder sour ludvs for utlaggande av rorledningen ska ha ayslutats senast den 
31 december 2022. Tillstandet ska f6rfalla betraffande den del av verksamheten for vilken Adana 
dtgarder inte har vidtagits fore denna tidpunkt. 

SGU f6reslar att bolaget erinras om att nu tillstandsgiven verksamhet kan krava tillstand aven enligt 
annan f6rfattning an kontinentalsockellagen. 

Bolaget bor ocksd erinras om att det i lagen (1996:518) om ersattningsskyldighet vid skada pa 
undervattenskablar och r6rledningar m.m. finns bestammelser om ersdttning till agare for kostnad att 
reparera skada pd namnda anlaggningar. 

SGU f6reslar slutligen att regeringen i tillstdndet erinrar om att det ar Kustbevakningen som enligt 2 a § 
kontinentalsockelf6rordningen (1966:315) ar tillsynsmyndighet. 

Sveriges geologiska unders6kning 	 Tel: 018-17 90 00 	 Organisationsnr 202100-2528 
Box 670 	 Webb: sgu.se  
75128 Uppsala 	 E-post: sgu@sgu.se  
Bes6k: Villav6gen 18 
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Villkor 

SGU f6reslar att tillstandet f6renas med Njande villkor. 

Allmdnt 

1. Om inte annat framgar av nedan angivna villkor, ska verksamheten utformas och bedrivas i 
huvudsaklig overensstammelse med vad bolaget uppgett i ansokan och ovriga handlingar i 
arendet. 

Befintliga undervattenskablar och rbrledningar 

2. For att sakerstalla mojligheten att anvanda och reparera redan befintliga undervattenskablar och 
rbrledningar pa kontinentalsockeln, ska bolaget samrada med identifierade agare av befintliga 
berorda undervattenskablar och rbrledningar kring tekniska aspekter av rorledningens korsande 
av respektive undervattenskabel och rbrledning. Samrad ska hallas i god tid innan utlaggningen 
av rorledningen paborjas. Bolaget ska vid samradet ge agarna av befintliga undervattenskablar 
och rbrledningar mojlighet att framf6ra synpunkter pa de tekniska aspekterna. Bolaget ska, sa 
langt som moiligt, iaktta agarnas synpunkter f6r att underlatta anvandandet och reparationen av 
de befintliga kablarna och ledningarna. 

Information, samrad m. m. 

3. Bolaget ska informers Sjofartsverket och Kustbevakningen minst sex (6) veckor innan 
utlaggningsarbetena paborjas. Bolaget ska darefter fortlopande halla Sjofartsverket och 
Kustbevakningen informerade om verksamhetens fortskridande samt nar arbetena ayslutas, i 
syfte att Sjofartsverket ska kunna halla sjofarten informerad via internationella faststallda 
metoder sa som Ufs (Underrdttelser fdr sjdfarande), ENC (Electronic navigational chart) samt 
navigationsvarningar. Detta galler aven f6r underhallsarbete, dar sadan information om mojligt 
ska lamnas minst en (1) manad i f6rvag, eller i annat fall sa snart som mojligt. 

4. Bolaget ska minst tre (3) manader innan arbetet med utlaggning av rorledningen paborjas 
samrada med Sjofartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen om de atgarder som krays 
f6r att skydda sjofarten mot st6mingar och f6r passerande fartygs sakerhet i sjofartsledema C —
G i tabell 8-88 i Konsekvensbedomningen. Atgarderna ska bekostas av bolaget. Bolaget ska 
f61ja de anvisningar som lamnas av Sjofartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. 

5. Efter utlaggandet av rorledningen, ska bolaget meddela Kustbevakningen, SGU, Sjofartsverket, 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Forsvarsmakten — samt de 
fiskeriorganisationer som bolaget i samrad med Statens jordbruksverk bedomer relevanta — om 
rorledningens exakta strackning samt kontakt med haysbotten langs strackningen pa den svenska 
kontinentalsockeln. Information ska lamnas i den kwordinatform som respektive myndighet och 
organisation kraver. 
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Skyddszoner 

6. Bolaget ska inratta temporara skyddszoner om 1 000 — 1 500 m lcring rSrlaggningsfartyg och om 
500 m kring andra projektrelaterade fartyg under anlaggningsfasen samt under driftfasen nar 
underhallsarbete utf6rs. 

Kontrollprogram 

7. Bolaget ska faststalla ett kontrollprogram f6r overvakning av verksamheten under anlaggnings-
respektive driftfasen. Kontrollprogrammet ska tas fram i samrad med Kustbevakningen, SGU, 
Lansstyrelsen i Skane Ian, Sjofartsverket, Transportstyrelsen, Hays- och vattenmyndigheten och 
SMHI. Kontrollprogrammet ska vara f6remal f6r oversyn och vid behov revideras. Genomf6rda 
undersokningar, studier m.m. i enlighet med kontrollprogrammet ska goras tillgangliga f6r 
respektive myndighet. 

Kontrollprogrammet ska aven innefatta atgarder nSdvandiga f6r aterstallande av haysbotten, 
arligt framtagande av plan for bl.a. Svervakning, kontroll, inspektion och underhall under 
driftfasen, samt analyser av f6roreningshalter i sedimenten och upprattande av handlingsplan 
med f6rslag pa f6rsiktighetsatgarder i handelse av att hoga halter f6roreningar patraffas. 

Avfall 

8. Avfall ska kallsorteras och f6rvaras i enlighet med en av bolaget upprattad 
avfallshanteringsplan. Avfallet ska transporteras till land for omhandertagande i enlighet med 
gallande bestammelser f6r avfallet i fraga. 

Odetonerade stridsmedel (UXO) 

9. Om minor eller andra icke detonerade stridsmedel, efter av bolaget genomf6rda UXO-
undersokningar, identifieras inom ledningskorridoren, ansvarar bolaget f6r att dessa i f6rsta 
hand undviks genom justerad ledningsdragning eller i andra hand undanrojs om sa krays ur ett 
sakerhetsperspektiv. Kustbevakningen, Forsvarsmakten (till vb-mts@mil.se), Sjofartsverket och 
Lansstyrelsen i Skane lan ska informeras innan rojning sker. Vidare ska bolaget samrada med 
Lansstyrelsen senast tre (3) manader innan planerad rojning om lampliga skyddsatgarder f6r att i 
mojligaste man reducera hoga ljudnivaer av undervattensbuller. Rojning av stridsmedel som 
identifierats under genomf6rda UXO-undersdkningar far inte ske under perioden november —
april. Inom Natura 2000-omradet Sydvastskanes utsjovatten (SE0430187) far rojning av 
stridsmedel inte heller ske under perioden juni — augusti. 

10. Vad som f6reskrivs ovan (9 p.) ayseende tidsrestriktion for rojning av odetonerade stridsmedel, 
galler inte sadana odetonerade stridsmedel som patraffas f6rst vid anlaggningsarbete och inte 
rimligen kunnat identifieras vid genomf6rda UXO-undersokningar. Vid en sadan rojning ska 
bolaget i god tid f6re rojningen samrada med Kustbevakningen, Forsvarsmakten, Sjofartsverket 
och Lansstyrelsen i Skane Ian samt darefter vidta lampliga skyddsatgarder f6r att i mojligaste 
man minimera risken f6r paverkan pa tumlare och torsk. 
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Tidsrestriktioner ayseende anldggningsarbeten 

11. Inom zonerna 39G3 och 39G4 far anlaggningsarbeten i form av dikning inte ske under perioden 
juni — augusti. 

Olyckor m. m. 

12. Bolaget ska utarbeta beredskapsplaner for anlaggningsfasen (for eventuella olyckssituationer vid 
konstruktionsarbeten) respektive f6r driftfasen. Beredskapsplanerna ska tas fram i samrad med 
Kustbevakningen. Beredskapsplanerna ska innehalla atgardsplaner for att minimera effekter av 
ev. olyckor i enlighet med Helsingforskommissionens (HELCOM) riktlinjer. 

Iterstallande av haysbotten 

13. Aterstallande av haysbotten efter utlaggning av rorledning ska ske pa ett sadant salt att 
fdrdjupningar med stagnant bottenvatten med syrebrist undviks, att substratsammansattningen 
bredvid ledningen bibehalls samt att resuspendering av finpartikulart material minimeras vid 
atervaltning av massor efter dikning. 

Marinarkeologi 

14. Bolaget ska samrada med lansstyrelsen vad galler om och hur en arkeologisk utredning enligt 
2 kap. kulturmiljolagen (1988:950) ska genomf6ras samt utlagga rorledningen pa ett sadant salt 
att skador undviks pa fornlamningar. 

Geologisklgeoteknisk information 

15. Kopia av all insamlad geologisk/geoteknisk information fran svenskt kontinentalsockelomrade, 
saval radata som tolkningar och sammanstallningar, ska fortlopande tillstallas SGU i format som 
SGU bestammer. Innan information oversands ska SGU kontaktas pa sgu@sgu.se. 

Avveckling 

16. I god tid innan rorledningama tas ur drift ska bolaget i samrad med berorda myndigheter to fram 
ett avvecklingsprogram. Driften ska anses nedlagd om bolaget valt att inte fortsatta med 
transporter av naturgas genom rorledningen under en sammanhangande period om tva (2) dr. 
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Bakgrund 
Operator Gazociag6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. (bolaget) beviljades av regeringen genom 
beslut den 9 maj 2018 (dnr N2017/05266/FOF) tillstand enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
att t.o.m. den 10 mars 2019 utforska haysbotten pa svensk kontinentalsockel i Ostersjon. 

Regeringen beslutade vidare den 20 september 2018 (N2018/03848/F6F) att meddela bolaget tillstand 
enligt reviderad ansokan att t.o.m. den 10 mars 2019 utforska haysbotten pa svensk kontinentalsockel i 
Ostersjon. 

Regeringen har den 21 februari 2019 (N2018/05466/FOF) beviljat bolaget tillstand att fr.o.m. den 
11 mars t.o.m. den 10 september 2019 utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i sodra 
Ostersjon. 

De aktuella undersokningstillstanden har lopt ut. SGU handlagger for narvarande tillsynsarende (dnr 
324-838/2019) rorande de tillstandsgivna undersbkningsarbetena och hur de med tillstanden f6renade 
villkoren efterlevts under respektive tillstandstid. 

Bolaget har den 19 mars 2019 hos regeringen ansbkt om tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen 
att pa kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon utlagga och bibehalla rorledning for naturgas. 

Regeringen har i beslut den 11 april 2019 (N2019/01313/BI [delvis]) uppdragit at SGU att bereda 
ansokan genom att inhamta underlag och remitters ansokan samt avge eget yttrande med f6rslag till 
beslut till regeringen. 

Underlaget ska vara Regeringskansliet (Naringsdepartementet) tillhanda senast den 1 oktober 2019. 

Ansokan 

Yrkanden 
Bolaget har ansokt om tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen att pa kontinentalsockeln i Sveriges 
ekonomiska zon utlagga och bibehalla rorledning f6r naturgas inom ledningskorridor enligt bilaga A till 
ansokan och i huvudsaklig overensstammelse med vad som anges i ansokan med bilagor. 

Till ansokan har bolaget fogat bilaga A (Ledningsstrackning), bilaga B (Teknisk beskrivning) och bilaga 
C (Konsebensbed6nsning), med underbilagor C.1-C.9. 

Den ansdkta verksamheten 
Av bolagets ansokan framgar bl.a. Njande. 

Om Baltic Pipe 

Baltic Pipe ar ett strategiskt energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse, med syfte att 
skapa en ny korridor for naturgasleveranser pa den europeiska marknaden. Rorledningen kommer att 
mojliggora transport av naturgas fran Nordsjon till Danmark och Polen samt till slutanvandare i de 
baltiska landerna och i Central- och Osteuropa. 

Baltic Pipe ar upptaget i EU-f6rordning 347/2013 om riktlinjer for transeuropeiska energiinfrastrukturer, 
den s.k. infrastrukturf6rordningen, och har darmed av EU:s medlemsstater och Kommissionen erkants 
status som ett s.k. Project of Common Interest (PCI). Det innebar att projektet har identifierats som ett 
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viktigt steg i upprattandet av betydelsefulla korridorer for transeuropeiska energiinfrastrukturer, vilka 
syftar till att integrera den europeiska energimarknaden. Det innebar ocksa att Baltic Pipe har 
identifierats sour en saker och hallbar energif6rsorjning, vilken okar diversifieringen av 
f6rsorjningskallor, skapar mer konkurrenskraftiga gaspriser pa den europeiska marknaden och bidrar till 
lagre kostnader for en utfasning av fossila branslen. Baltic Pipes betydelse for den europeiska 
gasmarknaden och f6rstarkningen av leveranssakerheten, framgar aven av EU:s omfattande ekonomiska 
stud till projektet. Baltic Pipe projekteras for att vara i drift i oktober 2022. 

Om sdkanden (bolaget) 

Baltic Pipe ar ett samarbetsprojekt mellan bolaget, som ar ett polskt transmissionsnatf6retag for gas, och 
Energinet Eltransmission A/S (Energinet), som ar ett motsvarande f6retag for el och gas i Danmark. 

Bolaget kommer att ansvara for nedlaggning och drift av den nya rorledningen mellan Danmark och 
Polen. Energinet kommer att ansvara for nedlaggning och drift av en ny rorledning i Nordsjon samt av 
de landbaserade delarna av Baltic Pipe i Danmark. 

Qf6rda samrad 

Bolaget har genomf6rt samrad i form av moten med Lansstyrelsen i Skane Ian, Hays- och 
vattenmyndigheten samt Naturvardsverket. Offentliga samrad har hallits med myndigheter, kommuner 
samt enskilda som ar sarskilt berorda. 

Parallellt med samradsprocessen har, enligt Esbokonventionen, Lander som kan antas bli berorda av den 
gransoverskridande verksamheten underrattats om projektet. Landerna har aven beretts mojlighet att 
inkomma med synpunkter gallande verksamheten. BI.a. har Forsvarsmakten i Tyskland framf6rt att de 
f6reslagna strackningama i Sveriges ekonomiska zon korsar militara ovningsomraden for ubatar. Darf6r 
har bolaget anpassat ledningsstrackningen for detta. Ytterligare samrad m.m. enligt Esbokonventionen 
pagar. 

Om Natura 2000 

7 kap. miljobalken om Natura 2000-omraden m.m. ar inte tillampligt vid en tillstandsprovning enligt 
15 a § kontinentalsockellagen. Trots detta har bolaget utf6rt omfattande utredningar ayseende 
verksamhetens potentiella paverkan pa det narliggande Natura 2000-omradet Sydvdstskanes utsjdvatten 
(SE 0430187). Utredningarna visar att det inte ar fraga om nagon betydande paverkan pa Natura 2000-
omradet eller dess skyddade arter. 

I ljuset av EU-ratten, sarskilt art- och habitatdirektivet, kan det aven konstateras att EU-ratten inte 
uppstaller nagot krav pa separat Natura 2000-tillstand for verksamheter som skulle kunna ha en 
paverkan pa ett sadant omrade. Enligt artikel 6.3 i direktivet ska planer och projekt som pa ett betydande 
salt kan paverka ett Natura 2000-omrade pa ett lampligt satt bedomas med ayseende pa konsekvenserna 
Or malsattningen vad galler bevarandet i omradet. Utf6rda utredningar om paverkan pa Natura 2000-
omradet overensstammer med de materiella krav som uppstalls i art- och habitatdirektivet. 
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Det bor understrykas att EU-ratten bara ar tillamplig i medlemsstaterna i samma utstrackning som 
medlemsstaterna har jurisdiktion och utovar suverana rattigheter Ofr EU-domstolens avgoranden i mal 
C-111/05, mal C-6/04 och mal C-347/10). EU-ratten har saledes inte ett mer langtgaende 
tillampningsomrade i Sveriges ekonomiska zon och pa kontinentalsockeln utanfdr den svenska 
territorialgransen an vad som Njer av svensk raft. 

Teknisk beskrivning m. m. 

Den delen av Baltic Pipe som kommer att passera inom Sveriges ekonomiska zon utgor 84,8 km av den 
fdreslagna totala ledningsstrackningen i Ostersjon om 273,9 km. Rorledningen kommer att ha en 
overforingskapacitet om upp till do mdr m3  gas per ar till Polen och upp till tre mdr m3  gas per ar till 
Danmark. 

Rorledningen kommer att konstrueras i enlighet med internationellt vedertagna DNV-standarder (eller 
ersattande standarder) for haysbaserade rorledningar. Ledningen kommer att levereras i cirka 12 m 
Tanga rorsektioner, vilka kommer att svetsas samman ombord pa rorlaggningsfartyget och sedan 
nedlaggas pa haysbotten. Rorsektionerna ar gjorda av hogkvalitativt kolstal. Rorsektionemas vaggar har 
en tjocklek om minst 20,6 mm och Bess diameter uppgar till cirka 36 turn. Totalt beraknas 6 940 st. 
rorsektioner behovas f6r den del av Baltic Pipe som kommer att anlaggas i Sveriges ekonomiska zon. 

Utlaggning av rorledningen behover genomfdras utan avbrott. Anlaggningsarbetena ayses paborjas i 
april 2020 och paga till september 2022. Vad galler Sveriges ekonomiska zon, ayses haysbottenarbeten 
utfdras mars 2021 — augusti 2022 och rorledningsinstallation mars 2021 — februari 2022. Arbetena 
kommer inte att paga oavbrutet, utan effektiv tid uppgar totalt till uppskattningsvis tre manader. 

Den mojliga metoden for att installera rorledningen pa haysbotten ar en teknik som kallas S-laggning 
(S-lay). De individuella rorsektionerna kommer att svetsas samman pa rorlaggningsfartyget. Den 
sammanfogade rorledningen lamnar sedan fartyget genom en rampstruktur (s.k. stinger) i fartygets 
akterparti. I takt med att fartyget ror sig framat, skjuts den sammanfogade rorledningen ut fran 
akterpartiet ner till haysbotten, vilket bildar en kurva formad som ett S. 

Det finns tva salt for rorlaggningsfartyget att rora sig framat. Antingen genom att fartyget fdrses med ett 
dynamiskt positioneringssystem (DPS) och kraftfulla styrpropellrar, vilka moiliggor en kontrollerad 
forflyttning framat med bibehallen positionering. Eller att fartyget drar sig framat med hjalp av ankare 
och sarskilda ankarhanteringsfartyg. I vatten overstigande 20 m djup, lampar sig DPS-metoden bast. 
Eftersom den svenska delen av ledningsstrackningen sker pa haysdjup mellan 32 och 50 m, kommer 
framst DPS-metoden att anvandas inom Sveriges ekonomiska zon. 

Haysbottenarbeten ar nodvandiga pa vissa delar av ledningsstrackningen for att skydda och ge stabilitet 
At ledningen, bl.a. da haysbotten inte ar jamn och dessutom standigt fdrandras till fdljd av strommar, 
flyttning av sediment m.m. Det ar p.g.a. sakerhetsskal sarskilt viktigt att skydda och ge stabilitet at 
rorledningen dar den korsar farleder och undervattenskablar. Darf6r kommer, beroende pa 
bottenforhallandena, arbete i form av dikning (med plog eller mekanisk gravning) och aterfyllning, 
stenlaggning samt anvandning av betongmadrasser att ske. 

Innan rorledningen driftsatts (innan overfdring av naturgas paborjas), kommer testning/provtryckning av 
rorledningen att ske. Testning av rorledningen bedoms inte ha nagon paverkan i Sveriges ekonomiska 
zon. 
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R6rledningens fdrvantade livslangd ar minst 50 hr. Under driftfasen kommer gas8verf6ringen att 
6vervakas kontinuerligt, med planerade kontroller samt underhallsarbete. Darutover kommer tekniska 
inspektioner att utf6ras, bl.a. for att tillse att trycket ar korrekt samt sakerstalla att infrastrukturen ar 
saker. Tillsynsatgardema kommer att omfatta geofysiska unders6kningar f6r att sakerstalla 
rorledningens och haysbottens integritet. Aven inspektioner av rbrvaggens tjocklek och m6jlig korrosion 
kommer att utf6ras. 

Med hansyn till den Tanga drifttiden och de f6randringar som f6rvantas ske ayseende saval gallande 
regelverk som tekniska mojligheter for avveckling, kommer ett avvecklingsprogram att tas fram f6rst 
mot slutet av driftfasen. Programmet kommer att tas fram i samrad med relevanta myndigheter och 
enligt gallande regelverk. 

Konsekvensbedomning 

Bolaget har genomf6rt omfattande utredningar och unders6kningar inom en bred korridor hangs med 
rorledningens strackning, med ayseende pa bl.a. biologiska, geofysiska och geotekniska f6rhallanden. 
Darutover har modelleringar gjorts med ayseende pa undervattensljud och sedimentspridning. Bolaget 
har ocksa inhamtat flera expertrapporter, bl.a. en referens- och bedomningsrapport fran Arhus 
universitet angaende paverkan pa tumlare. 

Utifran utf6rda utredningar och unders6kningar, ar bed6mningen att Baltic Pipe kommer att medfdra en 
liten paverkan i anlaggningsskedet och en obetydlig paverkan i driftskedet. Negativ paverkan har i stor 
utstrackning kunnat minimeras eller helt avlagsnas till f6ljd av noggrann utredning, val av teknik och 
metodik samt genomf6rande av skyddsatgarder. Den paverkan som bedoms uppkomma ar i princip helt 
overgaende, dvs. tillfallig paverkan, och upph6r nar anlaggningsskedet overgar i driftskedet. Den 
effektiva tiden f6r anlaggningsarbetena inom Sveriges ekonomiska zon uppskattas uppga till endast 
nagra fa manader. Verksamheten bedoms saledes inte medfdra nagon paverkan som f6rvantas orsaka 
nagra betydande miljokonsekvenser. 

Paverkan pa Natura 2000-omr6det 

Baltic Pipe kommer som ovan namnts att korsa Natura 2000-omradet Sydvdstskanes utsjdvatten. 
Skyddade naturtyper i omradet ar Rev (1170) och Sublittorala sandbankar (1110). De skyddade arterna 
ar grasdl (1364), knubbsdl (13 65) och tumlare (1351). 

Nar det galler den preliminara indelningen av naturtyperna som Lansstyrelsen i Skane lan gjort, kan 
bolaget pa grundval av egna faltundersokningar (bl.a. genom videoinspelningar av haysbotten, s.k. 
ROV, provtagningar och sk side scan sonar) konstatera att indelningen inte overensstammer med 
verkligheten. Resultaten fran unders6kningarna visar att det inte firms nagra omraden som kan 
klassificeras som Sublittorala sandbankar eller Rev Tangs med ledningsstrackningen. 

Bed6mningen ar vidare att paverkan fran den ans6kta verksamheten inte ar betydande vad galler grasal 
och knubbsal. 

Vad galler tumlare, gar Baltic Pipe genom ett omrade dar individer fran bade Ostersj6populationen och 
Baltpopulationen kan vara narvarande. Baltpopulationen ar stor, medan Ostersj6populationen ar liten 
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och klassad sour akut hotad (cirka 500 individer). Studier visar att tumlare fran Ostersjopopulationen 
kan fdrekomma inom projektomradet under perioden november — april. Enligt av bolaget upprattad 
tumlarexpertrapport, ar den huvudsakliga potentiella paverkan pa tumlare under konstruktionen av 
Baltic Pipe kontinuerligt undervattensbuller fran anlaggningsarbete, impulsivt undervattensbuller i form 
av rojning av stridsmedel (s.k. UXO) samt sedimentspridning fran haysbottenarbeten. Utover detta 
adresserar rapporten aven eventuella andringar i tumlarens livsmiljo och paverkan fran andra oplanerade 
handelser sa som oljespill och gas lackage. 

Det kontinuerliga undervattensbullret fran anlaggningsarbetena (inkluderat alla konstruktionsfartyg) 
kommer inte att overskrida de bullernivaer som redan i dagslaget fdrekommer i omradet p.g.a. befintlig 
sjofart. Stenlaggning (inkluderat stenlaggningsfartyget) bedoms vara en av de mest hogljudda 
konstruktionsarbetena och har darfdr anvants som ett varsta fall-scenario. Bedomningarna i 
tumlarexpertrapporten har gjorts utifran en konservativ fdrsiktighetsmetod. Aven vid orealistiska varsta 
fall-antaganden (att en tumlare skulle droja sig kvar inom do m fran stenlaggningsfartyget under 
flertalet timmar), ar bullernivaerna sa laga att permanent horselnedsattning (PTS) inte kan uppsta. 

Nar det galler risken fdr tillfallig horselnedsattning (TTS), kan sadan hypotetiskt kunna uppkomma om 
en tumlare uppehaller sig inom 80 m fran stenlaggningsfartyget under 2 timmar. Detta bedoms dock 
som ett osannolikt scenario i praktiken, eftersom tumlare kommer att lamna projektomradet nar de hor 
ett okant eller frammande buller. 

Dartill kan buller fran konstruktionsfartyg och anlaggningsarbeten skapa beteendemassiga reaktioner 
hos tumlare. Sadana reaktioner pa stenlaggning och andra fartygsrelaterade arbeten kring rorledningen 
fdrvantas endast uppsta i narheten av fartygen och paga under den tid som fartygen ar narvarande. 
Eftersom tumlare kommer att lamna projektomradet nar de hor okant eller hogljutt buller, undviks 
risken for tillfallig och permanent horselnedsattning. Paverkan fran undervattensbuller fran 
konstruktionsfartyg, stenlaggning och andra anlaggningsarbeten, antas vara strikt lokal, omedelbar, 
omvandbar och av fdrsumbar intensitet. Paverkan bedoms darmed vara inte betydande. 

Vad galler impulsivt undervattensbuller, uppkommer risk fdr hoga ljudnivaer som ar skadliga fdr 
tumlare endast vid rojning av stridsmedel. Odetonerat stridsmedel (UXO), framst fran andra 
varldskriget, fdrekommer i hela Ostersjon. For att fdrebygga och hantera riskerna fdr att patraffa UXO 
vid anlaggningsarbetena, har bolaget tagit fram en UXO-strategi. Denna innebar bl.a. att omfattande 
UXO-undersokningar kommer att vidtas infdr nedlaggningen av rorledningen, fdr att identifiera ev. 
odetonerade stridsmedel inom ledningskorridoren. 

Om rorledningen inte kan dras runt det odetonerade stridsmedlet, maste rojningen ske pa plats. Med 
anledning av tumlarens kanslighet fdr sadant impulsivt buller, ayser bolaget vidta en rad olika 
skyddsatgarder fdr att dampa de impulsiva ljudnivaerna. Bolaget fdreslar bl.a. en tidsrestriktion vad 
galler rojning av det odetonerade stridsmedel som identifierats vid genomfdrda UXO-undersokningar. 
Rojning ska undvikas under perioden november — april, dvs. den period da Ostersjopopulationen av 
tumlare kan finnas i projektomradet. Bolaget kommer ocksa att anvanda olika bullerreducerande 
atgarder, t.ex. bubbelgardiner och system fdr att upptacka och avhalla tumlare fran omradet dar rojning 
sker. 

Det kan inte uteslutas — aven om risken ar minimal — att ytterligare odetonerade stridsmedel kan komma 
att upptackas under anlaggningsarbetet. Rojning kan da med kort varsel behova ske aven under perioden 
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april — november. Bolaget kommer di att utfdra rojning i samrad med Kustbevakningen, 
Forsvarsmakten, Sjofartsverket och Unsstyrelsen. 

Mot bakgrund av namnda fdrsiktighetsmatt och skyddsatgarder for att undvika hoga ljudnivaer som ar 
skadliga for tumlare vid rojning av odetonerade stridsmedel, bedoms paverkan vid sadan rojning som 
inte betydande. 

Utover mining av stridsmedel, har risken for oljespill under konstruktionsfasen och risken for 
gaslackage under tiden ledningen ar i drift, identifierats som oplanerade handelser som kan ha en 
potentiell paverkan pa tumlare. Eftersom sannolikheten att nagon av handelsema intraffar ar fdrsumbar, 
bedoms den potentiella paverkan som inte betydande. 

Ovrigt 

Det (inns endast ett meddelat tillstand for haysbaserad utvinning av naturtillgangar i sodra Sverige, 
namligen sandtalcten Sandhammar bank, som ar lokaliserad cirka 20 km fran Baltic Pipes 
ledningsstrackning. Vidare har SGU identifierat ytterligare ett omrade som ar lampligt for sand- eller 
grustalct, namligen Sandflyttan, ocksa pa ett aystand om cirka 20 km fran ledningsstrackningen. Med 
anledning av de Tanga aystanden till dessa omraden, bedoms inte Baltic Pipe ha nagon paverkan pa 
fdrutsattningama att utforska kontinentalsockeln eller utvinna dess naturtillgangar. 

Savitt bolaget kanner till, finns det heller inte nagra tillstandsgivna haysbaserade vindkraftsprojekt Tangs 
med Baltic Pipes planerade ledningsdragning inom Sveriges ekonomiska zon. 

Rorledningen kommer att byggas i enlighet med internationella vedertagna standarder. Bolaget har 
identifierat olika risker och scenarier som kan leda till fororeningar fran rorledningen, sa som gaslackor. 
Den storsta risken for detta uppkommer i omraden dar rorledningen korsar farleder. Med anledning 
darav har bolaget redan i planeringen av rorledningens konstruktion och anlaggningsmetoder begransat 
risken for fororeningar, t.ex. genom sakerstallande av stabilitet och skydd for ledningen pa haysbotten. 
Bolaget kommer aven att implementera rutiner som ska fdljas for det fall en gaslacka upptacks. 

Baltic Pipe kommer inom Sveriges ekonomiska zon att korsa ett antal undervattenskablar. Inga 
rorledningar kommer att korsas. Vid dessa overgangar kommer betongmadrasser med en tjocklek om 
0,3 m att anvandas for att separera rorledningen fran respektive kabel. Med anledning darav anser 
bolaget att korsningen av kablar inte kommer att innebara nagon paverkan pa fdrutsattningarna fdr att 
anvanda och/eller reparera befintliga undervattenskablar. Innan anlaggningsfasen paborjas, ayser 
bolaget att inga avtal med berorda kabelagare om hur korsningen av respektive kabel ska utfdras. 

— Bolaget fdreslar att tillstandet fdrenas med ett antal fdrsiktighetsmatt och skyddsatgarder. 
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Inkomna remiswar 
Kammarkollegiet har trots paminnelse inte horts ay. 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet (Ostersjocentrum) har aystatt fran att 
Minna synpunkter. 

Naturvardsverket har angett att det aystar fran att yttra sig over fragor om vattenverksamhet till hays och 
ev. fragor rorande omradesskydd som syftar till bevarandet av hays- eller vattenmiljoer, eftersom Hays-
och vattenmyndigheten bevakar dessa fragor. 

Boverket, Myndigheten for samhdllsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Energimyndigheten, 
Energimarknadsinspektionen och Forsvarsmakten har meddelat att de inte bar nagra synpunkter. 

Kustbevakningen 

Roren kommer att placeras i relativt trafikerade omraden och kommer vid nedlaggningen att paverka 
sjofarten till stor del. Bolaget har angett att det ska to fram kontrollprogram for overvakning av 
verksamheten under anlaggnings- resp. driftfasen. Det ar bnskvart att det aven tas fram ett 
kontrollprogram for underhallsarbeten under driftfasen. Detta kan tas fram arligen eller under annat 
intervall som bestams efter hand. Pa sa satt informeras relevanta myndigheter om de kommande, 
planerade underhallsarbetena, nar i tid de ska utfdras och vilken beraknad insats som krays. 

Bolaget namner att det ska to fram flera olika planer for bl.a. avfallshanteringen ombord, 
beredskapsplaner for ev. olyckssituationer som kan uppsta under arbetet saint aven hur bolaget ska 
hantera ev. stridsmedel. Bolaget bor i samrad med berSrda myndigheter aven to fram sk waste 
management plan, environmental protection plan, chance finds procedure saint emergency response 
plan. 

Namnda planer skulle skapa tydligare kontaktvagar och rutiner. Planerna bor tas fram innan 
anlaggningsarbetena startas. 

Sjdfartsverket 

Gasledningen kommer att passera genom flera trafikstrak med intensiv tung sjotrafik. Dessa omraden 
har viktiga funktioner for Sveriges och OstersjSns sjotransportsystem. Det Ur darfdr mycket viktigt att 
anlaggningsarbetena planeras och genomfdrs pa sa satt att de i minsta mojliga man paverkar sjotrafikens 
framkomlighet och sakerhet. Verket ser darfdr positivt pa att sokanden i Konsekvensbedomningen 
analyserar risker med ovrig sjotrafik och fdreslar riskreducerande atgarder. Dessa atgarder inklusive 
rutiner fdr information till sjofarten bor faststallas i samrad med Sjofartsverket och andra 
sjofartsmyndigheter i god tid innan anlaggningsarbetena paborjas. 

Den alternativa strackningen Swedish base case route (SE) korsar TSS Bornholms gatt i en mer rat 
vinkel an huvudalternativet, vilket ar att fdredra ur sjosakerhetssynpunkt bade vad galler anlaggning-
och driftsfas, da ledningen ar mindre exponerad Or strak med intensiv sjotrafik. 
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Trafikverket 

Vad Trafikverket kan bedoma, ligger inom planerad strackning de allmanna farlederna Falsterborev —
Bornholmsgattet, Trelleborg — Gedser, Trelleborg — Sassnitz och Ystad — Sassnitz. Dessa farleder utgor 
riksintressen for kommunikationer-sjofart och ska skyddas fran pataglig skada. Rorledning bor alltid 
dras den kortaste vagen genom en farled. 

Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen har ur sjofartssynpunkt inte ndgot att invanda mot ansokan under fdrutsattning att 
sokanden vidtar de riskreducerande atgarder betraffande sjofartens sakerhet och framkomlighet under 
gasledningens anlaggnings-, drift- och avvecklingsfas, vilka framgar av redogorelsen i 
Konsekvensbedomningen. Transportstyrelsen stodjer de fdrslag till villkor och atagande som framgar av 
ansokan gallande fdrsiktighetsmatt och skyddsatgarder med hansyn till sjofarten. 

Ur sjosakerhetssynpunkt vill Transportstyrelsen sarskilt framhalla risker fdrknippade med den del av 
projektet som sker i farleder som anvands av sjotrafiken och i synnerhet inom den intemationella 
sjotrafiksepareringen (TSS) i Bornholmsgattet. Ur sjofartssynpunkt fdrefaller den alternativa 
strackningen Swedish base case route (SE) mer fdrdelaktig, da detta altemativ innebar att gasledningen 
korsar TSS mer vinkelratt och dar -ned paverkar farleden i mindre utstrackning. 

Det ar mycket viktigt att fartyg kan passera i farleder och TSS pa ett sakert salt under anlaggningstiden. 
Av handlingarna framgar att fartyg kan behova to andra vagar runt arbetsfartyg och sakerhetszoner. Hur 
fartygspassage fdrbi anlaggningsomraden ska organiseras rent praktiskt framgar dock inte med klarhet, 
utan beskrivs mer allmant dar bl.a. vikten av information till myndigheter och fartyg tas upp. 
Problematiska trafiksituationer kan uppsta nar farledsutrymmet begransas i en TSS. 

Vidare galler sarskilda sjovagsregler inom TSS. Forvirring och osakerhet kan uppsta betraffande 
tolkningen av reglerna under anlaggningsfasen. Hur stiker passage av arbetsfartyg ska ske bor analyseras 
mer i detalj. Behovet av trafikledning under anlaggningsfasen och hur detta ska organiseras bor t.ex. 
utvarderas vidare i samrad med sjofartsmyndighetema. 

Med tanke pa de risker som (inns fdrknippade med ankring fran fartyg och som framgar av ansokan vill 
Transportstyrelsen aven betona vikten av att rorledningen skyddas pa lampligt salt i omraden dar det 
fdrekommer mer omfattande sjotrafik. 

Statens geotekniska institut (SGI) 

Skyddade naturtyper i Natura 2000-omradet ar rev och sublittorala sandbankar och de skyddade arterna 
ar grasal, knubbsal och tumlare. Huruvida ledningen dras genom sandbankar eller inte ar angelaget att fa 
svar pa da ledning som dras genom sandbank kan ha inverkan pa stranderosionen. Om ledningen laggs i 
omrade som ar tankt att anvandas for sandutvinning, kan detta ocksa skapa problem. Av 
Konsekvensbedomningen framgar dock att bolagets undersokningar tyder pa att det inte fdrekommer 
vare sig rev eller sublittorala sandbankar Tangs med ledningsstrackningen, varfdr SGI inte har nagra 
synpunkter i denna del. 
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Av underlaget framgar att den totala f6rutsedda dikeslangden inom svensk ekonomisk zon ar 22 km och 
dikesvolymen 195 000 m3  samt att 8 stationer Tangs rorledningskorridoren har undersokts med ayseende 
pa sedimentegenskaper och f6roreningar. Uppmatta halter av bly, kadmium och arsenik avviker fran 
nationell bakgrund enligt aldre bedomningsgrunder, men de hamnar under de gransvarden sour anges 
for bly och kadmium i Hays- och vattenmyndighetens f6reskrifter (HVMFS 2013:19). Aven halterna av 
fluoranten och antracen hamnar under gransvardena. TBT-halterna hamnar visserligen under 
detektionsgransen for den kemiska analysen, men detektionsgransen ser ut att vara ovanligt hog. Det ar 
darf6r svart att dra nagra slutsatser om halterna avviker och om effektnivaer (gransvarden i HVMFS 
2013:19) overskrids. 

SGI har inte narmare granskat upplagget av den provtagning och sedimentspridningsmodellering som 
har gjorts. Den overgripande slutsatsen, givet det redovisade underlaget, bedoms dock vara rimlig, dvs. 
att vattenkvaliteten kan paverkas tillfalligt och lokalt, men att paverkan fran uppgrumlade sediment ar 
Svergaende och inte kan anses vara betydande. 

Vidare framgar av ansokan att bolaget star sig att faststalla ett kontrollprogram f6r overvakning av 
verksamheten och att detta tas fram i samrad med bl.a. Lansstyrelsen i Skane Tan, Hays- och 
vattenmyndigheten och Naturvardsverket. SGI tillstyrker ett sadant atagande och att sarskilt analyser av 
de amnen som uppvisar avvikelser, samt TBT, ingar i ett sadant kontrollprogram och med tillrackligt 
hog analyssakerhet och lag kvantifieringsgrans for att kunna utvardera resultaten (se aven HVMFS 
2015:26). SGI rekommenderar att kontrollprogrammet aven omfattar en handlingsplan med f6rslag pa 
f6rsiktighetsatgarder i handelse av att hoga halter f6roreningar patraffas. 

SGI f6rutsatter att fragor som rSr geotekniska stabilitetsfragor (totalstabilitet) kommer att beaktas i 
detaljproj ekteringen. 

Hays- och vattenmyndigheten (HaV) 

HaV har inte nagon erinran mot att tillstand till sokt verksamhet for f6reslagen strackning lamnas, under 
f6rutsattning att fdljande skyddsatgarder beaktas. 

• Anlaggningsarbetena inom zonerna 39G3 och 39G4 far inte utf6ras under manaderna juni —
augusti. 

• Dubbla bubbelgardiner, visuella och akustiska observationer samt anvandning av salskramma 
ska anvandas vid detonering av sprangmedel. 

• Rojning av stridsmedel som identifierats under genomf6rda UXO-undersokningar far inte heller 
ske under perioden juni — augusti. 

Ledningsdragningen kommer att ske genom Arkonabassangen och darned genom att vilctigt lek- och 
tillvaxtomradet for torsken. Som framgar av konsekvensbeskrivningen finns det tva bestand av 
ostersjotorsk i omradet, vilka bada ar under sakra biologiska granser (ICES 2019). En stor del av torsken 
i Arkonabassangen tillhor det ostra bestandet, vilket ar sarskilt utsatt och i kritiskt daligt skick. Det ostra 
torskbestandet har sin huvudlek under juni — augusti. 

Bolaget bedomer att anlaggningsarbetena pa haysbottnen kommer att ha en liten paverkan pa fisken i 
Arkonabassangen. Da det galler torsken beror detta enligt bolaget till stor del pa att torsken leker i 
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vattenkolumnen ovanfdr haloklinen och att sedimentpartiklar fran bottenarbetena inte kommer att sprida 
sig ovanfdr denna. HaV ar dock oroad over hur torskbestandet kan paverkas negativt av storningar i 
form av t.ex. ljud och vattenstrommar, som kan uppsta saval over som under haloklinen. Dessa faktorer 
har bolaget inte beaktat. Dean et al. visade att nar ansamlingar av lekande torsk blev storda, lamnade de 
omradet fdr att inte aterkomma. Stressade torskar utfdr inte sitt normala lekbeteende och har hogre 
sannolikhet for att producera anormala yngel. HaV anser att det ar sannolikt att arbetena kan komma att 
stora torsken under lek och darmed negativt paverka ett redan pressat bestand. Torskbestandet ar i behov 
av en god yngelproduktion, varfdr storningar under denna period i storsta mojligaste man bor undvikas. 
Med hansyn till torskens utsatthet och fdr att undvika arbeten under den mest olampliga tidsperioden, 
anser HaV att det (inns skal att ha tidsrestriktioner for anlaggningsarbeten inom zonerna 39G3 och 39G4 
under juni — augusti. 

Bolaget anger att anlaggningsarbetena inte bedoms orsaka undervattensbuller som skiljer sig fran 
bakgrundsnivaerna till fdljd av den hogfrekventa fartygstrafiken och att det inte ar troligt att marina 
daggdjur kommer att paverkas negativt. HaV vill dock tydliggora att alla tillskott av undervattensbuller 
bidrar till att den kumulativa effekten okar och bidrar darmed till en okad risk fdr negativ 
miljopaverkan. Av ansokan framgar att en ev. detonation av stridsmedel skulle ge den storsta paverkan 
pa marina daggdjur. HaV gor samma bedomning och kan konstatera att sarskilt stor paverkan skulle 
detonation av stridsmedel ge om den genomfdrs vid en fdr saval tumlare som torsken kanslig tidsperiod. 
Bolaget lyfter i Konsekvensbedomningen fram dubbla bubbelgardiner, visuella och akustiska 
observationer, anvandning av salskramma och att styra rojningen till lamplig period som exempel pa 
skyddsatgarder vid rojning av stridsmedel. HaV bedomer att dessa skyddsatgarder ar hogst relevanta. 

Konsekvensbedomningen visar att strackningen korsar ett sovjetiskt minfalt fran andra varldskriget, dar 
det fortfarande finns en fdrhojd risk att patraffa minor. Det finns aven en risk att ytterligare stridsmedel 
patraffas utmed strackningen. Bolaget har fdreslagit villkor gallande odetonerade stridsmedel, 
innebarandet att rojning av stridsmedel inte far sker under november — april. HaV anser att delta ar 
relevant utifran Ostersjopopulationen av tumlare, men konstaterar att en detonation inom Natura 2000-
omradet under sommaren skulle vara hogst olampligt. Dels ar Balthayspopulationen av tumlare som 
kansligast da, eftersom kalvning av parning sker samtidigt som tumlartatheten ar som storst, dels leker 
torsken i Arkonabassangen da. Rojning av stridsmedel bor inte ske under juni — augusti. 

Ledningsdragningen kommer att korsa Natura 2000-omradet Sydvdstskanes utsjdvatten, dar en av de 
utpekade arterna som ska tillfdrsakras en gynnsam bevarandestatus ar tumlare. Sa som aven bolaget 
redovisat, ar omradet viktigt fdr tumlama under stora delar av aret, da det under olika perioder utnyttjas 
av saval Ostersjopopulationen som Balthayspopulationen. Allra viktigast fdr Balthaystumlama ar 
omradet under juni — september p.g.a. kalvning, parning och hog narvaro. Aven Ostersjopopulationen 
nyttjar omradet, aven om vi inte vet lika val hur. Baserat pa bl.a. de manatliga utbredningskartorna fran 
SAMBAH, tycks omradet utnyttjas under september — mars. Allra viktigast verkar omradet vara fdr 
Ostersjotumlarna under november — december. De skyddsatgarder HaV fdresprakar i form av 
tidsbegransningar och atgarder vid rojning av stridsmedel, ger utover ett skydd fdr lekande torsk aven 
ett utokat skydd fdr tumlaren under reproduktionsperioden. 

HaV delay bolagets beddmning att bestammelserna i 7 kap. miljobalken om Natura 2000 inte ar 
tillampliga vid tillstandsprovning enligt 15 a § kontinentalsockellagen. HaV delar daremot inte bolagets 
ovriga slutsatser i denna del. Av 7 kap. 32 § miljobalken framgar att bestammelserna i balken om sadana 
sarskilda skyddade omraden som ayses i 27 § fdrsta stycket 1 och 2 ska tillampas aven i Sveriges 
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ekonomiska zon. Harigenom klargors att art- och habitatdirektivet ar tillampligt i den ekonomiska zonen 
(se aven EU-domstolens avgorande i mal C-6/04). 

Att det i Sverige krays ett separat Natura 2000-tillstand for anvandning av mark och vatten sour kan 
paverka ett Natura 2000-omrade pa ett betydande salt framgar av 4 kap. 8 § miljobalken. HaV anser att 
det inte krays uttryckliga f6reskrifter i kontinentalsockellagen f6r att det sour anges i 7 kap. miljobalken 
ska galla for samtliga typer av projekt som ayses utf6ras inom Sveriges ekonomiska zon. Aven den 
aktuella nedlaggningen av rorledningar ar alltsa ett projekt som maste f6rhalla sig till reglerna om 
Natura 2000 och som aven maste provas enligt dessa regler. HaV kan inte se att en sadan provning 
skulle vara of6renlig med Haysrattskonventionen, men konstaterar att mojligheten att f6rena ett sadant 
tillstand med olika krav eller villkor begransas av artike179 i Haysrattskonventionen. 

HaV konstaterar vidare att vid en tillstandsprovning enligt 15 a § kontinentalsockellagen provas om den 
strackning som soks ar lamplig samt om tillstandet ska f6renas med de villkor som behovs f6r att t.ex. 
f6rhindra, begransa eller kontrollera f6roreningar fran rorledningar. Vid provningen ska beaktas att 
Sverige genom Haysrattskonventionen har en generell och tydlig f6rpliktelse att skydda och bevara den 
marina miljon med ett sarskilt ansvar att f6rebygga skadlig miljopaverkan i ekonomisk zon och pa dess 
kontinentalsockel. Eftersom det i en provning enligt 15 a § kontinentalsockellagen emellertid inte ingar 
att bedoma projektet mot de bevarandevarden som finns for ett Natura 2000-omrade, kan enligt HaV:s 
bedomning ett tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen inte ersatta den provning som gors enligt 7 
kap. miljobalken. Nedlaggningen av rorledningen kan saledes aven behova ett separat Natura 2000-
tillstand. Fragan om Natura 2000-tillstand behovs och i sa fall under vilka f6rutsattningar ett sadant 
tillstand kan meddelas, avgSrs av Lansstyrelsen i Skane lan. 

Jordbruksverket 

Pa haysbottnen finns bentisk fauna som bl.a. ar en viktig kalla f6r fiskebestanden i Ostersjon. Dessa kan 
komma att paverkas av bade anlaggningsarbete och rorledning. Aven om det inte ar aktuellt med 
utvinning av dessa organismer, ar dessa organismer av stor betydelse f6r fiskbestanden och saledes for 
ett framtida yrkesfiske. 

Under anlaggandet och driften av Baltic Pipe, kommer s.k. sakerhetszoner att upprattas runt 
konstruktionsfartygen. All sjofart, inkl. fiskefartyg, ombeds undvika dessa omraden. Zonerna kommer 
att vara av tillfallig natur. Eftersom fiskare tenderar att fiska i olika zoner och sallan haller sig till ett och 
samma omrade, ar bed6mningen att fiskeaktiviteten inte kommer att begransas. Daremot kan fangst per 
fiskeinsats paverkas under en kort tidsperiod. Under driftfasen ar bedomningen i konsekvensanalysen att 
ev. sakerhetszoner kommer att ha en f6rsumbar paverkan. 

Jordbruksverket anser att det ar rimligt att agaren till Baltic Pipe ansvarar for att ge information till 
yrkesfisket om vilka omraden man planerar att arbeta i samt kompensation for paverkan p.g.a. 
anlaggningsarbetena i svensk ekonomisk zon. Bolaget har vidare f6reslagit att det ska informera 
Sjofartsverket och Kustbevakningen innan utlaggningsarbetena pabSrjas och halla dem informerade om 
verksamhetens fortskridande. Derma information bor aven ges direkt till fiskets organisationer. 

Den f6reslagna dragningen genom Sveriges ekonomiska zon passerar genom ett omrade av nationellt 
intresse for fiske. Inom omradet f6rekommer fiske med saval bottentral som flyttral. Enligt 
konsekvensbeskrivningen kommer rorledningen f6r ungefar tva tredjedelar av den svenska strackningen 
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att placeras pa haysbotten. Det f6religger dar en risk f6r att fiskeutrustning fastnar. Slutsatsen dras att 
narvaron av rorledningen kan stora eller begransa flsket och att det kan finnas behov av anpassning med 
ayseende pa fiskem6nster f6r bottentralar. Det konstateras vidare i konsekvensbed6mningen att 
rorledningen kommer att uppta en mycket liten del av det fiskbara omradet i Arkonabassangen och 
darf6r ar bed6mningen att den far en liten paverkan pa fangst per fiskeanstrangning. Bedomningen beror 
dock inte de negativa ekonomiska konsekvenser som kan drabba yrkesfisket p.g.a. att den Fisk som man 
tralar efter kan driva over rorledningen. Om tralen maste lyftas nar fiskefartyget passerar over 
rorledningen, 6kar arbetsinsatsen alternativt kan det leda till f6rlust av fangst. 

Av konsekvensbeskrivningen framgar ocksa att pelagiskt fiske normalt inte paverkas av narvaron av 
rorledningen, eftersom slaputrustningen haller att aystand fran haysbotten. Av konsekvensanalysen 
framgar emellertid inte r6rledningens st6ttalighet fran vare sig bottentralar eller flyttralar. Enligt uppgift 
fran fiskenaringen anvands vid flyttralning tva tralbord som vardera vager mellan fyra och sex ton. En 
genomsnittlig, komplett tral(dvs. inkl. fangst), vager cirka 23 ton. Den genomsnittliga langden for ett 
pelagiskt tralfartyg ar cirka 38,5 m och de st6rsta fartygen ar cirka 60 m. En tral f6r dessa fartyg ar cirka 
100 m bred, 80 m hog och cirka 400 — 500 m lang. Den genomsnittliga dragstyrkan ar cirka 60 ton. 

Fartyg som anvands under anlaggnings- och driftfas kan oaysiktligt kapa linor som tillh6r fiskeredskap, 
sa som langlinor och garn. Jordbruksverket f6rutsatter att det regleras att agarna till dessa fiskeredskap 
blir kompenserade om redskap varit korrekt utmarkta och agarna mojliga att identifiera. 

Jordbruksverket har slutligen i tidigare remissvar framf6rt att en konsekvensanalys borde omfatta en 
bed6mning av ansvarsfragan vid handelse av olycka eller skada pa fiskebatar eller rorledning. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

SMHI har hanvisat till yttranden som gays in i det tidigare arendet om unders6kningstillstand for Baltic 
Pipe samt till yttrande inlamnat i arende gallande samrad om grans6verskridande paverkan ayseende 
Danmarks del av Baltic Pipe. Av yttrandena framgar bl.a. f6ljande. 

Ostersj6n ar ett avgransat innanhav med begransat vattenutbyte med omgivande hav, dar bottenmilj6n ar 
o starkt paverkad av bristen pa syre pa djup under saltsprangskiktet. Nytt syre tillf6rs Ostersj6nS 

djupvatten huvudsakligen genom episodiska saltvattensinflbden genom Oresund och Balten. Med 
hansyn till detta f6rordar SMHI det sydligaste alternativet f6r ledningsdragningen, men att den 
vastligaste delen dras langre s6derut an nu angivet sa att paverkan pa instr6mmande bottenvatten blir sa 
liten som m6jligt. 

SMHI ar nationell datavard f6r marina fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data, och 6nskar darf6r 
att resultaten fran de utf6rda unders6kningama g6rs tillgangligt f6r SMHI:s datavardskap. 

Riksantikvariedmbetet (RAA) 

Enligt 2 kap. 6 § kulturmilj6lagen (1988:950) ar det f6rbjudet att utan tillstand rubba, to bort, grava ut, 
tacka Ever eller genom bebyggelse, plantering eller pa annat salt andra eller skada en fornlamning. 
Enligt 10 § samma kapitel b6r den som ayser att uppf6ra en byggnad eller en anlaggning eller 
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genomfora ett annat arbetsfdretag i god tid inhamta information fran lansstyrelsen for att to reda pa om 
nagon fornlamning kan beroras av fdretaget och i sa fall snarast samrada med lansstyrelsen. 

Om det behovs en arkeologisk utredning for att to reda pa om en fornlamning berors av ett arbetsfdretag 
dar ett storre markomrade tas i ansprak, ska lansstyrelsen fatta ett sadant beslut enligt 2 kap. 1 I § 
kulturmiljolagen. Lansstyrelsen ska beakta att utredningen ar av vetenskapligt god kvalitet och anger 
aven vem sour ska genomfdra utredningen. Kostnaden for utredningen betalas av fdretagaren. 

Enligt RAA bor ett tillstand villkoras med att bolaget genomfor ett samrad med lansstyrelsen, sour far 
avgora om och hur en arkeologisk utredning enligt 2 kap. kulturmiljolagen ska genomforas. 

Staten maritima och transporthistoriska museer (SMTM) 

Bohuslans museums marinarkeologer har i ett tidigare skede analyserat sonardata och efterfdljande s.k. 
ROV-filmer fran rorledningens planerade omrade. De har vid genomgangen identifierat fyra 
fartygslamningar, varav nagra har bedomts kunna utgora fomlamningar. SMTM anser att den planerade 
gasledningen bor nedlaggas sa att skador undviks pa dessa fornlamningar. 

Ldnsstyrelsen i Skdne ldn 

Sammanfattning 

• Enligt lansstyrelsen maste bolaget aven soka och fa ett Natura 2000-tillstand innan arbetena far 
pdborjas. 

• Till skydd for torskens lek i zonerna 39G3 och 39G4 far anlaggningsarbeten inte ske juli —
augusti. 

• Overskottsmaterialet ska i sa stor utstrackning sour mojligt valtas tillbaka i diket for att aterstalla 
botten genom att utjamna hojdskillnader, samt for att skydda rorledningen. Om mojliga negativa 
effekter av att valta tillbaka upplogade massor i diket — t.ex. extra resuspendering av 
finpartikulart material — riskerar att ge stor negativ paverkan pa omradets djurliv, ska tidpunkt 
och utfdrande av atervaltningen diskuteras med biologisk expertis och berorda myndigheter, for 
att minimera atgardens paverkan. Stenlaggning godkanns sour utfyllnad och skydd, men bara pa 
begransade arealer och da aterfyllning av upplogat material Orst genomforts eller, i samrad med 
biologisk expertis och berorda myndigheter, bedomts vara olampligt. 

• Ingen rojning av odetonerade stridsmedel (UXO) far ske under november — augusti. 

• Dubbla bubbelgardiner, visuella och akustiska observationer samt anvandning av salskramma 
ska anvandas vid detonering av UXO. 

Natura 2000  

Lansstyrelsens bedomning ar att i den man rorledningen laggs inom den ekonomiska zonen, blir Natura 
2000-bestammelserna direkt tillampliga genom svensk lag, oaysett vad sour anges i 
kontinentalsockellagen. Det ar mojligt att kontinentalsockellagen eller Haysrattskonventionen salter 
begransningar for Natura 2000-provningen, men att en sadan provning kan goras foljer av 7 kap. 32 § 
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miljobalken. Det gar heller inte att sarskilja paverkan inom svensk ekonomisk zon och inom det svenska 
territorialhavet at, eftersom manga av de arter som ar skyddade ar mobila och aven skyddade utanfdr 
sjalva Natura 2000-omradets granser. Lansstyrelsen anser — liksom HaV — att eftersom det i en provning 
enligt 15 a § kontinentalsockellagen inte ingar att bedoma projektet mot de bevarandevarden som finns 
for ett Natura 2000-omrade, kan ett sadant tillstand inte ersatta den provning som gars enligt 7 kap. 
miljobalken. 

Bolaget anger att det inte ar fraga om nagon betydande paverkan pa Natura 2000-omradet eller dess 
skyddade arter. Lansstyrelsen anser dock att det firms en risk for en betydande paverkan pa miljon inom 
omradet och att Sverige ar skyldigt att sarskilt prova vilken paverkan verksamheten kan ha pa 
bevarandet av detta omrade och dess arter. Lansstyrelsen har informerat bolaget om att Natura 2000-
tillstand krays. Ett avgransningssamrad har ocksa skett infdr Natura 2000-pr6vning. Lansstyrelsen har 
ocksa informerat bolaget om att en provning enligt kontinentalsockellagen resp. Natura 2000-
bestammelserna kan ske parallellt, men att ett Natura 2000-beslut bar ha erhallits innan ett beslut enligt 
kontinentalsockellagen och i vart fall innan planerad byggstart. 

Da bolaget inte har ansokt om Natura 2000-tillstand, har Lansstyrelsen inte gjort nagon bedomning av 
huruvida tillstand enligt 7 kap. 28 § miljobalken kan meddelas eller inte. Lansstyrelsen kan dock 
konstatera att det finns delar i projektet som kan komma att skada och stara utpekade Natura 2000-arter. 
For det fall bolaget inte ansoker om Natura 2000-tillstand, kan Lansstyrelsen som tillsynsmyndighet 
komma att fdrelagga om detta eller fdrbjuda bolaget att genomfdra projektet i avvaktan pa en sadan 
ansokan och provning. 

Tumlaren 

Kustlanen i Sverige har fatt i uppdrag att sarskilt titta pa vilka omraden i svenska vatten som ar av storst 
betydelse for tumlaren. Sydvastskdnes utsjovatten utgor ett sadant omrade och har darmed utpekats som 
ett Natura, 2000-omrade. Vid en bedomning av en verksamhets storning pa ett omrade, ska den 
planerade atgarden sattas i fdrhallande till bevarandestatusen i omradet. Detta innebar t.ex. att om 
bevarandet av en art inte har fullgod status, far forutsattningarna for denna art inte ytterligare forsamras. 
Nivan for nar det finns en risk for betydande paverkan pa en art med fullgod bevarandestatus och nar det 
firms risk for sadan paverkan pa en art med icke fullgod bevarandestatus, kan darmed skilja sig at. Om 
populationen, som i Ostersjotumlarens fall, ar cirka 500 individer, innebar detta att varje individ ar av 
betydelse for bevarandet av arten. 

For att avgora hur den aktuella atgarden kommer att paverka bevarandet av livsmiljoerna i Natura 2000-
omradet, behover man gora en bedomning inte bara av direkta effekter, utan aven av indirekta effekter. 
Det kan t.ex. handla om vad en fdrlust av ett fodosoksomrade innebar (bade fran den enskilda 
verksamhetens paverkan och avriga verksamheters paverkan) och den kumulativa effekten av detta 
(t.ex. tillsammans med Buller fran den sokta verksamheten och ovrigt buller) samt om att titta pa alla 
delar av verksamhetens paverkan. For att verksamheten ska. kunna genomfdras, kan det kravas sarskilda 
villkor for att sakerstalla att Sverige uppfyller sitt atagande att bevara omradet och arterna. 

For att minimera paverkan av projektet, krays villkor som bl.a. reglerar hur ev. sprangningar av UXO 
far utforas, samt gallande haysbottens aterstallande i samband med avveckling av ledningarna. 
Lansstyrelsen anser aven att de av bolaget fdreslagna frivilliga forsiktighetsmatten och skyddsatgarderna 
inte ar tillraekliga, vare sig vad galler omfattning eller tydlighet. Den av bolaget framtagna utredningen 
kan dock till stora delar anvandas aven vid en Natura 2000-provning, aven om det bl.a. saknas en 
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utfdrligare konsekvensbedomning for paverkan pa Natura 2000-omradena som vager in kumulativa 
effekter och ekosystemeffekter. 

Da bolaget inte genomfort de slutliga UXO-unders6kningarna infdr aktuell provning, anser lansstyrelsen 
att man maste tillampa fdrsiktighetsprincipen och utga fran det varsta scenariot och att sprangning 
darmed kommer att ske inom den vastra delen av Natura 2000-omradet. Baserat pa bolagets utredning 
kan delta innebara att nivaer som orsakar bade TTS och PTS hos tumlare och sal uppstar inom det 
aktuella Natura 2000-omradet, We inom svensk ekonomiskc zon och territorialvatten. 

Inom omradet'forekommer tumlare fran bade Balthayspopulationen och den akut hotade 
Ostersjopopulationen. Individer fran Ostersjopopulationen uppehaller sig framst i omradet under 
november — april. Tumlartatheten ar dock stSrst i omradet under sommarmanaderna. Under sommaren 
ar aven Balthayspopulationen kansligast, eftersom kalvning och parning sker under den perioden. 
Lansstyrelsen anser darfdr att sprangning av stridsmedel inte far genomfdras under november — augusti. 
I konsekvensbedomningen redogor bolaget for skyddsatgarder sa som dubbla bubbelgardiner, visuella 
och akustiska observationer och anvandning av salskramma vid sprangning av stridsmedel. Dessa 
skyddsatgarder samt en reglering av under vilken tidsperiod sprangning far ske, bor fdreskrivas i villkor. 
Detta kan ocksa komma att regleras i ett Natura 2000-tillstand. 

Torsken 

Bolaget har for aysikt att anvanda sig av ett DPS-fartyg (dynamiskt positionssystem) for anlaggandet av 
ledningen i svensk ekonomisk zon. Paverkan fran fartyget pa fisk kan ske genom sedimentspridning, 
omrorning av ytligt vatten samt undervattensbuller. Torskens lek i Ostersjon begransas av bade syre-
och salthalten i vattnet, da aggen kraver raft halter for att kunna halla sig svavande i vattenmassan och 
utvecklas till larver. Men aven syrehalten vid botten ar av stor vikt for torskens tillvaxt. Torsk 
kommunicerar dessutom med ljud vid lek, varfor buller fran anlaggningsfartyget kan stora deras 
kommunikation. Studier visar att om torsken blir stord under lek, kan den lamna omradet for att inte 
aterkomma (Dean et al. 2012). Torsken i Arkonabassangen hor i huvudsak till det ostra torskbestandet, 
som ar under saker biologisk grans. ICES har lamnat rekommendationen att inget fiske efter torsk far 
ske i ICES-rutorna 24-32 under ar 2020 (ICES 2019). For att minimera skadorna pa torskbestandet, som 
i sin tur ar fdda at tumlare, anser lansstyrelsen att alla anlaggningsarbeten i 39G3 och 39G4 ska 
undvikas under juni — augusti nar leken nar sin kulmen, liksom ev. sprangning av UXO. 

Fiskenaringen m.m.  

Lansstyrelsen vill framhalla att det fran fiskets synpunkt ar onskvart att gasledningen i gorligaste man ar 
overtralningsbar. Om inte detta kan garanteras langs hela strackningen och det i framtiden skulle visa 
sig att ledningen medfdr fangstbortfall, t.ex. p.g.a. att den blockeras vissa fiskeplatser eller medfdr 
fdrlangda gangtider for fiskefartygen, fdrutsatter lansstyrelsen att fisket kommer att kompenseras for 
merkostnader och uteblivna intakter. Detsamma ska galla om ledningen visar sig foranleda restriktioner 
i fisket. 

Bade ur fiske- och biologisk synpunkt, ar det av yttersta vikt att botten i mesta mojliga man aterstalls 
med det ursprungliga bottenmaterialet samt att inga ledningsgravar uppstar. Det ar ocksa att underskatta 
aterhamtningstiden att uttrycka sig som att haysbotten kommer att aterga till sin ursprungliga form. De 
djupare bottnarna i Arkonabassangen har inte nagon storre omrorning och ackumulation i sig tar mycket 
Lang tid for att fylla upp och jamna ut topografiska skillnader pa bottnarna. Erfarenheten fran t.ex. 
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Lundakrabukten, ar att aldre f6rdjupningar (inns kvar under tiotals ar, trots storre omrorning och 
tillf6rsel av material an vad sour kan f6rvantas i Arkonabassangen. 

Dar hart material behover anvandas f6r att ur sakerhetssynpunkt skydda rorledningen, bor natursten 
anvandas. Betongmattor bor enbart anvandas om det firms sarskilda sakerhetsskal. 

Tabell 8-23 verkar visa halten tennorganiska f6reningar och inte PCB. Ar detektionsgransen f6r TBT 
(tributyltenn) 10 ug/kg torrvikt, ar proverna inte analyserade med tillrackligt stor kanslighet. 
Klassningen i SGU 2017:12 ar inte relaterad till ekotoxikologiska effekter, utan beskriver hur halten i 
provet ligger i f6rhallande till andra prover tagna i svenska kust- och utsjoomraden (SGU 2017). Halten 
f6r ekotoxikologiska effekter pa biologiskt liv ar betydligt lagre och dessa f6roreningar kommer att 
frisattas nar sedimenten rors om vid bottenarbeten. Lansstyrelsen anser att bolaget brister i sin 
redovisning av ev. effekter pa biologiskt liv sour frisattningen av f6roreningar fran omrorning av 
sedimenten kan ha. 

Lansstyrelsen instammer i Riksantikvarieambetets synpunkter vad galler kulturmiljon. 

Bolagets bemotande av inkomna remissvar 

Natura 2000 m. m. 

Av 7 kap. 32 § f6rsta stycket miljobalken framgar i och f6r sig att Natura 2000-bestammelserna ar 
tillampliga i Sveriges ekonomiska zon. Av andra stycket framgar dock att bestammelser om hansyn till 
folkrattsliga grundsatser (inns i 10 § lagen om Sveriges ekonomiska zon. Enligt denna bestammelse far 
rattigheter som Ujer av allman erkanda folkrattsliga grundsatser inte inskrankas. Av f6rarbetena till 
bestammelsen framgar att ratten att lagga ut rorledningar enligt Haysrattskonventionen ar en sadan 
rattighet som f6ljer av allmant erkanda folkrattsliga grundsatser. Av samma f6rarbeten framgar att 
Natura 2000-bestammelserna ar underordnade Haysrattskonventionen Ofr prop. 2007/08:154 s. 15 f.). 
Bolaget instammer saledes inte i att 7 kap. 32 § f6rsta stycket miljobalken ensamt stodjer uppfattningen 
att Lansstyrelsen kan krava en separat Natura 2000-provning och tillstand for det aktuella projektet. 

Myndigheterna har aberopat EU-domstolens dom i mal C-6/04 som stod f6r att art- och habitatdirektivet 
ar tillampligt i den ekonomiska zonen. EU-ratten ar visserligen tillamplig i ekonomisk zon, men endast i 
den utstrackning som medlemsstaterna utovar suverana rattigheter eller har jurisdiktion enligt relevanta 
bestammelser i Haysrattskonventionen Ofr aven prop. 2007/08:154 s. 11). Nar det galler 
medlemsstaternas jurisdiktion har kuststater i den ekonomiska zonen vissa suverana rattigheter som 
foljer av Haysrattskonventionen, t.ex. ratten att utforska, bevara och utvinna naturtillgangar i den 
ekonomiska zonen. For dessa verksamheter uppstaller kontinentalsockellagen ett uttryckligt krav pa att 
Natura 2000-bestammelserna i miljobalken ska tillampas. Detta ar logiskt eftersom Sverige har suverana 
rattigheter i f6rhallande till dessa verksamheter pa den svenska ekonomiska zonen. Nedlaggning av 
rorledningar ar dock inte en suveran rattighet, utan en raft som alla stater, under vissa villkor, atnjuter 
enligt artikel 58 och 79 i Haysrattskonventionen. I EU-domstolens dom i mal C-111/05 bekraftas att en 
kuststats suveranitet over den ekonomiska zonen och kontinentalsockeln ar begransad samt att 
nedlaggning av rorledningar och kablar inte ar suverana rattigheter. Sammantaget anser bolaget att det 
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inte ar tillrackligt att aberopa EU-domstolens avgorande i mal C-6/04 som stud for att art- och 
habitatdirektivet ar direkt tillampligt utan begransningar i den ekonomiska zonen. 

I praxis har vidare mojligheten att beakta miljohansyn enligt artikel 79 i Haysrattskonventionen tolkats 
brett. Genom att f6reskriva ataganden fran bolaget i tillstandet enligt 15 a § kontinentalsockellagen, kan 
erforderlig miljohansyn och skydd f6r den marina miljon, inkl. det aktuella Natura 2000-omradet, 
sakerstallas. 

Bolaget konstaterar vidare att samtliga punkter som lansstyrelsen anser ar viktiga f6r att sakerstalla ett 
tillrackligt skydd f6r bevarandevardena inom Natura 2000-omradet, redan ingar som en del i den nu 
aktuella provningen. Bolaget har darf6r svart att se det bakomliggande skalet till varf6r en separat 
Natura 2000-pr6vning av samma sak behover goras. De synpunkter som lansstyrelsen belyser f6r att 
sakerstalla ett fullgott skydd for det aktuella Natura 2000-omradet, kan hanteras i nu aktuell provning. 

Aven om en separat Natura 2000-pr6vning hade varit aktuell, skulle en sadan provning ocksa begransas 
av artikel 79 i Haysrattskonventionen. En separat Natura 2000-pr6vning skulle alltsa inte medge ett 
storre handlingsutrymme f6r andra hansynstaganden an vad artikel 79 i Haysrattskonventionen och en 
provning enligt 15 a § kontinentalsockellagen tillater. Mot bakgrund harav har bolaget svart att f6rsta 
HaV:s och lansstyrelsens resonemang och "miljovinsten" med att samma sak ska provas tva ganger. 
Enligt bolaget kan en sadan tagordning inte anses vara en sadan "skalig atgard" som ayses i artikel i 
Haysrattskonventionen. Vidare saknar lansstyrelsens farhagor om att ett tillrackligt skydd for Natura 
2000-omradet inte kan sakerstallas i den nu aktuella provningen helt fog, eftersom bolaget tagit fram 
och fdreslagit ataganden till skydd for livsmiljoema och arterna i det aktuella Natura 2000-omradet som 
om Natura 2000-regelverket var tillampligt. 

Ledningsstrdckningen 

Strackningen enligt huvudalternativet har valts noga med hansyn till flera olika parametrar/faktorer, bl.a. 
miljopaverkan, fiske, sjofart, offshore vindparker, befintliga ledningar/kablar, militara ovningsomraden 
och haysbotten. Huvudaltemativet innebar en mycket liten fdrandring vad galler risk fran sjunkande 
skepp och slappta ankare. Den okade risken baseras pa en interaktionsfrekvens som okar med 0,83 % 
nar vinkeln andras fran en 90°-korsning till en 30°-korsning av TSS-omradet. Risken okar darmed med 
mindre an 1 %. Risken f6randras p.g.a. att aystdndet f6r att korsa rorledningen i TSS-omradet okar fran 
en strackning med 90° vinkel till en strackning med 45° och 30° vinkel. 

Sannolikheten for att fastna pa draggande ankare anses daremot minska p.g.a. att ankaren lattare kan 
"glida av" rorledningen med en 30° korsning jamf6rt med en 90°. Sjunkande skepp och slappta ankare 
har dessutom lagre interaktionsfrekvens och bidrar darfdr med en betydligt mindre risk jamf6rt med 
draggande ankare. Vidare kan sjunkande skepp och slappta ankare paverka rorledningen genom en 
direkt traff, medan draggande ankare paverkar ledningen bade genom direkt traff och genom att fastna. 

Odetonerade stridsmedel (UXO) 

Bolaget har tagit del av inkomna synpunkter pa fdreslagna ataganden, i form av fdrsiktighetsmatt och 
skyddsatgarder ayseende tumlare. Aven om risken f6r paverkan pa tumlare bedoms som inte betydande 
om fdreslagna f6rsiktighetsmatt och skyddsatgarder vidtas, foreslar bolaget — i enlighet med vad HaV 
anfdr — att ytterligare en tidsbegransning Or rojning av identifierade stridsmedel ska galla under 
perioden juni — augusti i aktuellt Natura 2000-omrade. 
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Bolaget har som exempel pa foreslagna skyddsatgarder vid rojning av stridsmedel angett dubbla 
bubbelgardiner, visuella och akustiska observationer samt anvandning av salskramma. Bolaget har i och 
for sig inget emot att delta fdreskrivs i tillstandet, men vill framhalla att detaljreglering kan bli fyrkantig. 
Med hansyn till att framtida vetenskapliga studier/teknisk utveckling kan fdrorda lampligare 
skyddsatgarder, ar en detaljreglering onodigt begransande. Darfor foreslar bolaget att lampliga 
skyddsatgarder till skydd for tumlare ska faststallas i samrad med lansstyrelsen. 

Information, samrad m. m. 

Sjofartsverket vill att samrad kring riskreducerande atgarder paborjas minst tre manader innan 
anlaggningsstart och att informationskravet andras till minst sex veckor innan anlaggningsstart. Bolaget 
bar inte nagon erinran haremot. 

Den information som Sjofartsverket och Kustbevakningen far angaende anlaggningen av rorledningen, 
for vidare spridning till sjofarten i omradet, planeras aven att delas med svenska fiskeriorganisationer. 
Detta ar i linje med det foreslagna kontrollprogrammet for sjotrafik vid anlaggning av rorledningen. 
Syftet med att kontrollera och overvaka sjofarten ar att minimera risken for kollisioner eller andra 
olyckor som involverar kommersiell sjofart, samt fartyg som utfdr anlaggningsaktiviteter for projektet. 
Exempelvis kommer en daglig rapport om anlaggningsaktiviteter att sandas fran anlaggningsfartygen. 
Dessa rapporter kommer att innehalla namn, anropssignal, aktuell position och plan for fartyget. Fore 
och under anlaggningsarbetena kommer anlaggningsfartygens positioner att tillkannages i 
"Underrattelser for sjofarande"  (ufs@sjofartsverket.se)  fran Sjofartsverket, sa att passerande fartyg kan 
halla sig informerade om anlaggningsfartygens aktuella positioner. Tidplanen for anlaggningsarbetena 
inom svensk ekonomisk zon kan variera beroende pa bl.a. vilken entreprenor som valjs. Schema for 
genomforande av arbetet planeras vara klart under fdrsta delen av 2020. 

Kontrollprogram 

Enligt fdrslag till atagande ska bolaget faststalla ett kontrollprogram for overvakning av verksamheten 
under anlaggnings- resp. driftfasen. Detaljerad planering och genomfdrande av programmet kommer att 
tas fram i samrad med berorda myndigheter. I samband harmed kommer aven platser, forlopp och 
perioder for kontrollen att bestammas. 

Genomfdrda provtagningar och analyser infor installation av rorledningen visar nivaerna av 
fororeningar i haysbottens sediment langs rorledningen. I allmanhet ligger koncentrationen av 
fororeningar under de nationella riktvardena, vilket tyder pa att haysbottenarbeten langs ledningen inte 
kommer att orsaka problem med utslapp av fororeningar via spridning av sediment. Sjalva spridningen 
av sediment vid arbeten pa haysbotten ar ocksa begransad. 

Geotekniska stabilitetsfragor beaktas i detaljprojektering av rorledningen. Geotekniska fragor angaende 
bottenstabiliteten langs med Baltic Pipes strackning har analyserats och bedomts enligt standard. 

Regelbunden teknisk inspektion planeras (sannolikt pa arsbasis) langs hela rorledningen, for att 
kontrollera tatheten och sakerstalla haysbottens beskaffenhet kring rorledningen. Paverkan fran vagor 
och strommar kan leda till fdrlust av stod for delar av rorledningen, vilket kommer att krava korrigering, 
t.ex. genom stenlaggning. Ytterligare inspektioner av rorledningens tillstand planeras att utfdras med 
ROV samt med matningar av det katodiska skyddssystemet, som en del av inspektionen av det 
overgripande tekniska tillstandet pa rorledningen jamfdrt med inspektionen vid anlaggning 
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Naturtillgangar 

I Konsekvensbedomningen bedoms paverkansgraden som liten och inte betydande ayseende bentiska 
organismer fran fysisk st6ming av haysbotten och narvaro av rorledningen. Ddr rorledningen kommer 
att dikas kommer bottenfaunan att aterhamta sig. De opportunistiska arterna aterhamtar sig snabbt, 
medan de langlivade arterna aterhamtar sig snabbare. I omraden ddr rorledningen placeras direkt pa 
haysbotten, eller skyddas med sten eller betongmadrasser, kommen den nuvarande bottenfaunan att ga 
f6rlorad. Det tillfdrda harda substratet daremot att skapa eft nytt slags habitat for olika sessila 
organismer och darmed oka mangfald och artrikedom. 

Beroende pa tillf6rseln av nytt syrerikt vatten fran Kattegatt till Ostersjon f6randras utbredningen av 
syrefria och syrefattiga bottnar over tid. I dagslaget (inns enligt SMHI inte nagra syrefria omraden langs 
rorledningens strackning inom svensk ekonomisk zon. Det kan daremot finnas syrefattiga omraden 
Tangs strackningen. Resultaten fran genomf6rda provtagningar av bottenfauna indikerar dock att 
syresituationen generellt ar relativt god Tangs den planerade strackningen baserat pa biomassa av 
bottenfauna. Mot bakgrund harav och da det inte ar fraga om nagon utvinning av naturtillgangar, anser 
bolaget att paverkan pa bentiska organismer har konsekvensbedomts i tillracklig omfattning. 

Dikning 

I ansokan angays att cirka 22 km av den 84,8 km Tanga strackningen i Sveriges ekonomiska zon ar 
planerad att dikas, genom plogning eller mekanisk gravning. Pagaende arbete med den slutliga designen 
av rorledningen har i stallet resulterat i att cirka 12 km ar planerade att dikas, i farled 2 och 5, men inte 
langre i farled 3 och 4. Planerad dikning beraknas till cirka 6 km vid respektive farled 2 och 5. 
Anledningen till att behovet av dikning omvarderats, ar att ny riskanalys har genomfdrts. Den halverade 
distansen f6r arbeten pa haysbotten med dikning innebar att omfattningen av den potentiella paverkan 
fran anlaggningsarbetena har minskat betydligt i f6rhallande till vad som angays i ansokan. Det ar 
endast dikningsstracka vid farled 5, cirka sex km, som ar belagen inom torskens lekomrade i 
Arkonabassangen. Den potentiella paverkan som kan uppkomma pa lekande torsk i form av 
undervattensljud, vattenturbulens och sedimentspridning vid installation av rorledningen, har tidigare 
bedomts som ej betydande. Den potentiella paverkan har nu ytterligare reducerats. Den potentiella 
paverkan pa tumlare och sal fran arbeten pa haysbotten har ocksa reducerats till halften. 

Iterstallning av haysbotten 

Endast cirka 12 km kommer att dikas, dessutom endast i farled 2 och 5. Dikningen syftar till att skydda 
rorledningen vid fartygsleder mot skada fran slappta ankare och sjunkande fartyg. Efter dikning och 
rorlaggning planeras det upplogade materialet att aktivt aterf6ras till ledningsgraven. Krossad sten kan 
ocksa komma att anvandas som aterfyllnad. Totalt beraknas cirka 300 000 m3  sten att anvandas. 
Skyddsdesignen ar inte slutligt beslutad, men det f6rvantas att den mangd sten (krossad sprangsten) som 
ska anvandas kommer att uppga till cirka 40-50 ton per m gravt dike. 

Rorledningen kommer att plogas ner i olika typer av sediment. De aktuella bottnarna domineras av 
mjukbottnar med lera och silt. Aven moran med tunna lager av sand ovanpa glacial lera f6rekommer. 
Langs den plogade strackan vid farled 2 f6rekommer lager av sand langs en stracka om 2,2 km. Dar det 
f6rekommer sand kommer rorledningen inte att f6randra bottenytans beskaffenhet namnvart och sand 
kommer inom nagra ar att tacka sparen fran dikningen. 
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Vid farled 5 kommer pa sikt ledningsgraven att utgoras av tillf6rd sten i stallet for mjukbotten. Med 
tiden bedoms emellertid finpartikulart material komma att lagga sig over och tacka stenmaterialet. 
Processen ar daremot langsam och sten vantas fortsatt vara synliga pa haysbotten. De tva plogade 
strackorna har tillsammans en langd om endast 12 km, dvs. cirka 14 % av den totala ledningsstrackan 
inom svensk ekonomisk zon. 

Stenldggning och betongmadrasser 

For att stadja och skydda rorledningen vid kabelovergangar, anvands s.k. betongmadrasser. Totalt rSr 
det sig om cirka 300 m3  betongmadrass per kabelovergang. Det slutliga antalet kabelovergangar 
kommer att faststallas nar tolkningarna av undersokningsresultat ar slutf6rda. Totalt beraknas cirka 
300 000 m3  krossad sten att anvandas. 

I ett tidigare projekt med artificiellt rev i Goteborgs skargard konstaterades att sprangsten ar ett lampligt 
material for att skapa goda livsmiljoer f6r organismer knutna till hardbotten. Det konstaterades ocksa att 
sprangsten bSr anvandas ur allman miljosynpunkt, eftersom sprangsten finns tillhanda i narliggande 
exp loateringsproj ekt. 

Sediment 

Vid bed6mning av vilka effekter som kan uppsta fran frisattande av miljogifter vid sedimentspridning ar 
det normalt tva olika jamf6relsehalter som anvands, dels gransvarde for ekotoxikologiska effekter i 
miljon (for TBT i sediment 1µg/kg torrvikt [HaV 2013]), dels nationella jamf6rvarden fran svenska 
haysbottensediment (halter under 1µg/kg ar laga, over 19 µg/kg ar hoga [SGU 2017]). I 
Konsekvensbedomningen anges att halterna av TBT i ytliga sediment ar mindre an 10 µg/kg torrvikt 
fran de atta lokaler som provtagits Rings rSrledningens strackning i svensk ekonomisk zon. 
Rapporteringsgransen for analyserna av TBT ar saledes 10 µg/kg torrvikt. Av analyssvaren kan man dra 
slutsatsen att de provtagna sedimenten inte ar kontaminerade av punktkallor. Halterna ligger pa nivaer 
som normalt registreras i ytliga utsjosediment fran Ostersjon. Den enda art som skulle kunna paverkas 
av TBT-halter under 10 µg/kg torrvikt ar stor tusensnacka (Peringia ulvae), men den f6rekommer 
sparsamt Tangs rorledningsstrackningen. 

Bolaget delar inte lansstyrelsens uppfattning att rapporteringsgransen for TBT ar for hog. Enligt SGU 
(2019) har halterna av TBT i ytliga utsjosediment fran sodra Ostersjon varierat 2003 — 2014.2014 var 
den registrerade halten TBT i Arkonabassangen i sodra Ostersjon 6,5 µg/kg torrvikt. Analyssvaren fran 
projektet visar att halterna av TBT i sedimenten ar pa nivaer som normalt registreras i ytliga 
utsjosediment fran sodra OstersjSn. TBT ar dessutom starkt bundet till det finpartikulara materialet i 
ytliga sediment, vilket innebar att TBT:n i det suspenderade materialet kommer att atersedimentera pa 
haysbotten. Den sedimentspridning som uppstar vid anlaggningsarbetena kommer endast att omf6rdela 
den TBT som finns i sedimenten. Ingen TBT kommer att tillf6ras och haltnivaerna Tangs rorledningen 
kommer inte att oka, utan snarare att minska eftersom djupare och icke kontaminerade sediment fran 
fore industrialiseringen kommer att atersedimentera langs de delar av strackningen dar rorledningen 
kommer att dikas. 

Marinarkeologi 

Bolaget har f6reslagit ett kontrollprogram for att tillampa hansyn till vrak vid installation av 
rorledningen. Bolaget har redan en lopande och val fungerande dialog med lansstyrelsens 
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kulturmiljoenhet till sakerstallande av ett fullgott och lampligt skydd for marinarkeologiska objekt. 
Bolaget ser inte nagot direkt behov av att reglera detta ytterligare. 

Fiskendringen 

Bolaget har som mal att reducera de olagenheter som kan uppsta for yrkesfisket under anlaggning och 
drift av rorledningen. Bolaget kommer fortsatt att ha en dialog med yrkesfiskets organisationer med 
ayseende pa saval potentiella olagenheter som kompensationsatgarder. Det kommer inte att inrattas 
nagon restriktionszon kring rorledningen inom svensk ekonomisk zon. 

I HAZID-studien som utfdrdes under den detaljerade utformningen av Baltic Pipe-projektet, bedomdes 
risken for att utrustning fran tralare ska haka i/skada rorledningen. Risken for att ett fartyg ska sjunka 
bedomdes som lag eftersom tralare vanligen losgor utrustning innan besattningens utsatts for fara. 
Rorledningen ar utformad for att tala utrustning fran tralare. Dessutom kommer en beredskapsplan att 
utvecklas av bolaget innan anlaggning resp. driftsattning tiger rum. 

Bolaget utarbetar for narvarande en fiskestrategi, vilken analyserar den rattsliga grunden for ersattning 
baserad pa en sammanhangande analys av fiskeriverksamheten i projektomradet, samt en bedomning av 
ev. ekonomiska fdrluster. 

Olycka m. m. 

Vid handelse av olycka och/eller skada pa rorledningen, pa fartygen, vid fdrlust av fiskeredskap eller 
annat kopplat till rorledningen, kommer bolagets forsakringar att reglera ersattning enligt ansvar i den 
specifika situationen. 

Projektet har vidare en kriskommunikationsplan som inkluderar en beredskapsplan. Syftet med 
beredskapsplanen ar att etablera ett arbetsflSde for att kunna vidta omedelbara atgarder i handelse av en 
olycka. Beredskapsplaner kommer ocksa att fortsatt utvecklas av bolaget innan rorledningen anlaggs 
och tas i drift. Enligt foreslaget atagande ska bolaget utarbeta beredskapsplaner for saval 
anlaggningsfasen som driftfasen, i samrad med Kustbevakningen och med atgardsplaner for att 
minimera effekter av ev. olyckor enligt Helsingforskommissionens (IELCOM) riktlinjer. 

Torsken 

Bolaget delar inte bl.a. lansstyrelsens oro vad galler negativ paverkan pa lekande torsk fran 
undervattensbuller, vattenturbulens eller sedimentspridning. Paverkan fran undervattensbuller pa Fisk i 
Arkonabassangen under anlaggningsfasen har bedomts ha lokal utbredning, liten paverkansgrad och inte 
betydande paverkan. Paverkan fran vattenturbulens har utvarderats i tidigare rorlaggningsprojekt och 
modelleringar visar att den uppkomna turbulensen fran ett dynamiskt positionerande rorlaggningsfartyg 
ar jamfdrbar med den turbulens som uppkommer vid kraftig vind. Den potentiella paverkan som kan 
uppkomma pa lekande torsk i form av undervattensljud, vattenturbulens och sedimentspridning vid 
installation av rorledningen, bedomdes i ansokan som inte betydande. Paverkan har nu ytterligare 
reducerats genom dikning 12 km i stallet for tidigare 22 km. 

I konsekvensbedomningens har paverkan pa torsk och torskagg bedomts vara liten fran de 
suspenderande sediment (SSC) som uppkommer vid dikning genom plogning eller mekanisk gravning. 
Bedomningen baseras bl.a. pa modellering av vilka halter av SSC som uppkommer vid dikningsarbetena 
och hur lange de forblir i vattenmassan. Vad galler ev. paverkan pa torskleken fran SSC, kan en sadan 
endast uppkomma vid den dikning som planeras vid farled 5 Tangs en stracka om cirka sex km. Endast 
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denna dikning ar belagen inom torskens lekomrade i Arkonabassangen. Modelleringar vicar att under 
vinterf6rhallanden kan halter over 10 mg/l endast uppkomma inom ett aystand av max ett par hundra m 
fran dikningsarbeten. Under sommarf6rhallanden ar detta aystand annu mindre. Dessa f6rhojda halter 
har en varaktighet pa mindre an 12 timmar. Halter av SSC pa 10 mg/l uppkommer naturligt i 
Arkonabassangen i samband med kraftig vindpaverkan. Vid antagande av ett storningsomrade med 
1 000 m bredd fangs den dikade strackans langd inom lekomradet (cirka sex km, farled 5), skulle en 
storning uppkomma inom cirka 6 km2  eller cirka 0,2 % av det cirka 3 500 km2  stora lekomradet i 
Arkonabassangen. Dessutom sker torskens lek i vattenkolumnen ovanf6r haloklinen, medan okningen 
av SSC huvudsakligen uppstar i vattenmassan narmare botten. Torskagg och yngel bedoms darmed inte 
paverkas. Omblandning kommer att f6rhindras av haloklinen, vilket innebar att sedimentpartiklar inte 
kommer att sprida sig ovanf6r denna. 

Mot bakgrund av att torskens lekperiod i Arkonabassangen stracker sig fran mars — september och att 
den viktigaste perioden under sommaren kan variera med upp till tva manader beroende pa radande 
vattentemperaturer, torde f6rh6jda halter av SSC till f61jd av dikningsarbeten under juli — augusti endast 
kunna stora en f6rsumbar del av det lekande torskbestandet i Arkonabassangen. 

I Konsekvensbedomningen har anlaggningsarbetenas inverkan pa bullernivaerna behandlats och 
konstaterats vara likvardig med det buller som genereras av fartygstrafik. Ljud fran fartygstrafik och 
annat kontinuerligt ljud kan paverka fiskens beteende, t.ex. undvikande respons, f6randrad simriktning 
och simhastighet samt andrat stimbeteende. Darmed skulle en paverkan pa torskleken kunna uppkomma 
genom beteendestorningar. En ev. paverkan pa pagaende torsklek torde dock vara begransad till 
anlaggningsarbetets omedelbara narhet, i storleksordningen hundratals m eller mindre. Vid antagande av 
ett storningsomrade med 500 m bredd Tangs rorledningens langd och inom lekomradet (cirka 70 km), 
skulle en storning uppkomma inom cirka 35 km2  eller cirka 1 % av det 3 500 km2  stora lekomradet i 
Arkonabassangen. Mot bakgrund av att torskens lekperiod i Arkonabassangen stracker sig fran mars —
september och att den viktigaste perioden kan variera med upp till tva manader beroende pa 
vattentemperaturer, torde anlaggningsarbeten under juli — augusti endast kunna stora en f6rsumbar del 
av det lekande torskbestandet i Arkonabassangen. 

Vissa studier visar att ett kommersiellt fiske under lekperioden kan losa upp ansamlingar av lekande fisk 
samt att stress kan ge lekande torsk forhojda nivaer av cortisol i blodet och okad frekvens av 
missbildade larver. St6mingar fran riktat tralfiske skiljer sig dock aysevart fran den storning som 
uppkommer vid rorlaggningsarbete. Skillnader f6rekommer i fartygens hastighet och det faktum att 
yrkesfisket aktivt soker upp koncentrationer av fisk med mobila fangstredskap, medan 
anlaggningsfartygen inte justerar sin position beroende pa fisk. 

Det ostra bestandet av torsk i Ostersjon ar i daligt skick och uppvisar krympande utbredning, hog 
naturlig dodlighet, svag rekrytering, lag tillvaxt, f6rsamrad kondition och minskande medelstorlek. 
Enligt ICES (2019) beror den daliga statusen huvudsakligen pa ekosystemf6randringar, framst okad 
utbredning av syrefattiga bottnar till f6ljd av overgodning, dalig tillgang pa bytesfisk (strumming och 
skarpsill) samt utbredd infektion av parasitmask. Till detta ska laggas ett alltf6r hogt fisketryck och ett 
selektivt fiske pa stora individer. Det ostra bestandet reproducerar sig huvudsakligen i 
Bornholmsbassangen. Troligen sker viss reproduktion aven i Arkonabassangen, men omfattningen kan 
inte uppskattas eftersom den varierar mellan wren. 

Bolaget anser att lansstyrelsens villkor om att anlaggningsarbeten eller rojning av stridsmedel inte far 
ske i zonerna 39G3 och 39G4 under juli — augusti ar obefogat. Den geografiska omfattningen av 
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fdreslagen restriktion ar ocksa betydande; inom 39G3 och 39G4 ar rorledningens langd 80 Ian, dvs. 
nastan en tredjedel av den totala strackan mellan Danmark och Polen. 

Tumlaren 

Om rorledningen inte kan dras runt odetonerade stridsmedel, maste rojningen ske pa plats. Bolaget anser 
att en utokning av restriktionstiden med ytterligare tre manader Ouni — augusti) for hela strackan i 
svensk ekonomisk zon, innebar alltfdr langtgaende inskrankningar av tidsutrymmet for en rojning av 
stridsmedel. Rojning skulle da vara mojlig endast i maj samt september — oktober. Dessa tidsfonster kan 
visa sig vara alltfdr korta for att genomfdra en rojning utan att aventyra sakerheten for fartyg och 
personal. Ogynnsamma vind- och vaderfdrhallanden kan medfdra att en rojning mdste skjutas upp till 
nasta tidsfonster. Betydande fdrseningar och aysevart okade kostnader skulle kunna uppkomma om 
ytterligare tre manaders restriktionstid villkoras fdr hela strackan i zonen. Bolagets fdrslag till 
skyddsatgarder innefattar tidsrestriktion, sonarundersokningar, visuella och akustiska observationer 
samt anvandning av salskrammor och dubbla bubbelgardiner. Sammantaget bedoms dessa atgarder ge 
ett fullgott skydd mot skador aven pa tumlare, saval sommar- som vintertid. 

— Bolaget aberopar rapport av Ramboll Ouli 2019) ayseende bemotande av yttranden. 

Inkomna remissvar pa bolagets bemotande 

Hays- och vattenmyndigheten (HaV) 

Eftersom ledningsdragningen sker genom torskens lek- och uppvaxtomrade i Arkonabassangen, har 
HaV tidigare framfdrt synpunkter kring fdrsiktighetsmatt i form av tidsrestriktioner fdr 
anlaggningsarbeten. HaV anser fortsatt att det inte kan uteslutas att torskagg eller torskyngel kan 
paverkas negativt till fdljd av en okad mangd uppslammat sediment under dikningsarbetena pa 
haysbotten, vattenturbulens samt undervattensbuller. HaV har tidigare hanvisat till ett par vetenskapliga 
studier som visar hur torsken paverkas av kommersiellt fiske under lekperioden pa ett negativt salt. Det 
stammer, som bolaget anfdr, att kommersiellt tralfiske bedrivs pa ett annat salt an rorlaggningsarbeten. 
HaV menar dock att det inte ar helt osannolikt att torsk under sin lek aven kan uppvisa stressbeteende 
till fdljd av aven annan undervattensverksamhet, utover tralning, aven om det saknas riktade 
vetenskapliga studier kring detta. 

EU-kommissionen infdrde vidare den 23 juli 2019 ett nodstopp fdr allt torskfiske i sodra Ostersjon, till 
fdljd av att bestandssituationen fdr torsken ar mycket allvarlig. Stoppet baseras pa rad fran 
Internationella haysforskningsradet (ICES). Av raden framkommer att torskrekryteringen minskat sedan 
2012 och att bestandet har fdrsamrad reproduktionspotential. Eftersom bestandet redan ar starkt 
paverkat och fdrsvagat, anser HaV att sarskild hansyn behover tas under storre anlaggningsprojekt inom 
vardefulla lek- och uppvaxtomraden. HaV:s synpunkter kring tidsrestriktioner for anlaggningsarbeten 
vidhalls. 

Det finns en risk att undervattensbuller orsakade av detonation av stridsmedel kan paverka marina 
daggdjur. Risken fdr detta bor minimeras. Bolaget har sedan tidigare fdreslagit ett villkor som ska 
tillampas fdr de fall rojning av stridsmedel kommer att vara nodvandigt. Detta fdrslag har i bemotandet 
justerats sa att en ytterligare tidsbegransning fdreslagits fdr rojning av identifierade stridsmedel i Natura 
2000-omradet Sydvastskanes utsjdvatten. Detta atagande ar i enlighet med vad HaV fdreslagit. 
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HaV har fdreslagit konkreta skyddsatgarder vid detonering av sprangamnen i form av dubbla 
bubbelgardiner, visuella och akustiska observationer samt salskramma. Bolaget fdresldr i stallet att 
lampliga skyddsatgarder till skydd for tumlare ska faststallas i samrad med lansstyrelsen. HaV anser att 
detta ar en godtagbar losning, sd lange lansstyrelsen informeras i tillrackligt god tid. 

HaV:s asikt ar fortsatt att verksamheter inom Natura 2000-omraden kan behovs en separat provning mot 
Natura 2000-reglerna. HaV har dock inte pa nagot salt tagit stallning i fragan om Natura 2000-tillstand 
behovs eller inte for den aktuella verksamheten, utan har i detta ayseende hanvisat till lansstyrelsen som 
ar beslutsmyndighet. HaV har alltsa inte anfdrt att denna separata provning enligt Natura 2000-reglerna 
skulle utgora hinder mot tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen. Myndigheten ar infdrstadd med 
att Haysrattskonventionen lamnar stater raft att nedlagga rorledningar pa kontinentalsockeln. HaV 
menar dock att delta inte direkt medfdr att en provning mot Natura. 2000-reglerna inte behovs eller inte 
kan ske. 

HaV ifragasatter inte att den bedomning som maste goras av den sokta ledningsdragningen i fdrhallande 
till reglerna om Natura 2000 ocksa maste to hansyn till folkrattsliga grundsatser och vad som anges i 
artikel 79 i Haysrattskonventionen. Trots aft provningen mot reglerna i 7 kap. 28 — 29 b §§ miljobalken 
darmed synes nagot begransad, anser HaV inte att den fdrlorat sitt syfte. 

HaV bedomer att det mycket val kan vara sa att Natura 2000-intressena i vissa fall kan omhandertas i 
tillracklig grad inom ramen for en provning enligt kontinentalsockellagen. Detta ar dock inte alltid 
fallet. Darfdr ar det HaV:s principiella bedomning att i provningar av verksamheter enligt andra lagrum, 
dar det kan konstateras att en betydande paverkan kan uppkomma i ett Natura 2000-omrdde, behover 
ocksa en separat provning mot Natura 2000-reglerna genomforas. En provning enligt Natura 2000-
bestammelsema behover inte vara ofdrenlig med Haysrattskonventionen. 

Lansstyrelsen i Adne ldn 

Det ar riktigt att regeringen i tidigare praxis foreskrivit relativt langtgaende ataganden till skydd for 
miljon. Atagandena har dock varken genom nagot allmant villkor eller pa annat salt gjorts bindande for 
sokanden. Lansstyrelsen tolkar delta som att regeringen inte funnit stod i kontinentalsockellagen for att 
foreskriva bindande villkor i denna typ av provning. Det rader saledes osakerhet kring hur langtgaende 
villkor regeringen kan fdreskriva med stod av kontinentalsockellagen. Regeringen har i praxis ocksa 
erinrat om att aven andra tillstand kan komma att behdvas samt konstaterat att behovet av tillstand enligt 
Natura 2000-bestammelserna hanteras av lansstyrelsen i aktuellt Ian. Enligt lansstyrelsen ligger det 
narmast till hands att regeringen ansett att provningen maste delas upp for att relevanta miljohansyn ska 
kunna beaktas fullt ut. 

Lansstyrelsen ser positivt pa att bolaget tagit fram utredning och beskrivit vilka fdrsiktighetsatgarder 
bolaget ar berett att vidta for att skydda den marina miljon inom och kring Natura 2000-omradet. Men 
sa lange regeringen inte fdreskriver bindande villkor utifran det behov av miljohansyn som Natura 
2000-omradet fdranleder, anser lansstyrelsen att Sverige inte uppfyller sina ataganden enligt EU-ratten 
att sakerstalla skydd och bevarande av miljon inom det utpekade omradet. Lansstyrelsen vidhaller darfor 
att den nu aktuella provningen enligt kontinentalsockellagen inte kan ersatta en Natura 2000-pr6vning. 

Det ar riktigt att hansyn till folkrattsliga grundsatser ska tas vid tillampningen av 7 kap. 32 § 
miljobalken. Denna hansyn och bedomningen av i vilken man folkratten begransar mojligheten att 
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fdreskriva villkor, maste dock enligt Lansstyrelsen ske inom ramen for en tillstandsprovning enligt 
Natura 2000-bestammelserna. Lansstyrelsen anser inte att kravet pa tillstandsprovning i sig star i strid 
med folkratten, sa Lange folkratten beaktas inom ramen for tillstandsprovningen. Darvid bor ocksa 
beaktas att We Sverige och Polen ar medlemmar i EU och darmed bundna av det gemensamma EU-
rattsliga regelverket, som aven det grundar sig i en folkrattslig overenskommelse. Det ar darmed inte 
sjalvklart att Haysrattskonventionen — i fdrhallandet mellan Sverige och Polen — har fdretrade framfdr 
de krav pa miljohansyn som uppstallts med utgangspunkt i EU-ratten. 

Lansstyrelsen har i ett tidigt skede informerat bolaget om lansstyrelsens uppfattning att Natura 2000-
tillstand kommer att behovas. Om bolaget ar av annan uppfattning — eller inte skulle godta 
lansstyrelsens beslut vid en tillstandsansokan — kan lansstyrelsens kommande beslut provas i domstol, i 
fdrsta hand pa nationell niva, men om nodvandigt ocksa genom inhamtande av fdrhandsavgorande fran 
EU-domstolen. Det ar dock fragor som Jigger utanfdr ramen for nu aktuell process. 

Bolaget namnder de artificiella rev som anlades i Goteborgs hamn i borjan pa 2000-talet som ett positivt 
exempel pa hur man kan anvanda sprangsten for att gynna organismer knutna till hardbotten. Reven 
anlades dock som en kompensationsatgard for den hardbotten som sprangdes bort i projektet "Sakrare 
farleder" samt att det var overskottsmassor fran detta projekt som anvandes for att anlagga reven. Iden 
var att gynna den marina hummern nar dess habitat forstordes, men den framsta anledningen till att 
hummer och fisk har okat i antal och storlek vid reven tycks bero pa att omradet ar fritt fran fiske. En av 
slutsatserna fran projektet ar att det inte alltid ar positivt att andra mjukbottnar till harda substrat. 

Kustbevakningen 

Kustbevakningen valkomnar de av bolaget f6reslagna fdrlangda tidsfristerna gallande information till 
och samrad med Kustbevakningen och andra myndigheter. 

Roren kommer att placeras i relativt trafikerade omraden. Nar det galler onskemalet om att det aven ska 
tas fram ett kontrollprogram for underhallsarbeten under driftfasen, har bolaget angett att regelbunden 
teknisk inspektion planeras, sannolikt pa arsbasis, Tangs hela rorledningen samt att ytterligare 
inspektioner av rorledningamas tillstand kommer att utfdras med bl.a. ROV. I av bolaget fdreslaget 
villkor anges att bolaget om mojligt ska informers Kustbevakningen och Sjofartsverket en manad i 
forvag innan underhallsarbeten paborjas eller i annat fall sa snart som mojligt. Fran Kustbevakningens 
perspektiv ar det alltjamt onskvart att det i villkoren aven anges att bolaget arligen (eller med annat 
lampligt intervall) ska to fram en plan for kommande underhallsarbeten och delge denna till 
Kustbevakningen och andra berorda myndigheter, sa att myndigheterna ges battre forutsattningar att i 
god tid kunna berakna vilka insatser som krays med anledning av arbetena och planera for detta. 

Kustbevakningen anser alltjamt att det ar onskvart att aven avfallshanteringsplan, miljoskyddsplan och 
chance finds procedure i mojligaste man tas fram i samrad med berorda myndigheter. Dessa bor i vart 
fall redovisas for Kustbevakningen och andra berorda myndigheter innan arbetena paborjas. Nagra 
ytterligare villkor pakallas dock inte i denna del., 
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Jordbruksverket 

Det ar positivt att den information sour kommer att ges till SjUfartsverket och Kustbevakningen vid 
anlaggningsarbetet aven kommer att delges direkt till fiskets organisationer. 

Bolaget ayser vidare att reducera eventuella olagenheter for yrkesfisket av rorledningens anlaggande 
och drift samt att fora en dialog med yrkesfiskets organisationer om eventuell kompensation. 
Jordbruksverket anser att det ar positivt att bolaget har en dialog med yrkesfiskets organisationer och 
myndigheten fdrutstitter att yrkesfisket kommer att kompenseras for eventuella merkostnader/fdrluster 
sour orsakas av Baltic Pipe. 

Bolaget har angett att vid handelse av olycka och/eller skada pa rorledningen, pa fartyg, vid fdrlust av 
fiskeredskap eller annat kopplat till rorledningen, kommer bolagets fdrsakringar att reglera ersattning 
enligt ansvar i den specifika situationen. Inneborden av detta ar att det kan uppsta situationer da 
yrkesfiskarna kan anses ansvariga och far sta for kostnaderna orsakade av olyckor/incidenter. Det 
kommer troligen att medfdra att yrkesfiskarna undviker tralning i narheten av rorledningen. Dessa 
andrade fiskemonster bbr beaktas nar ekonomisk kompensation till yrkesfisket diskuteras. 

Bolaget konstaterar att risken for att utrustning for tralare ska haka i/skada rorledningen ar liten. 
Jordbruksverket har tolkat tidigare presenterad konsekvensanalys som att den inte narmare har studerat 
eventuella risker med det pelagiska fiskets flyttralar, eftersom det i konsekvensanalysen konstaterats att 
pelagiskt fiske normalt inte berors da slaputrustningen hiller ett aystand fran botten. Jordbruksverket 
insisterar pa att risken med de pelagiska flyttralarna analyseras narmare av projektet om sa inte redan 
skett, da de ar av betydligt storre storlek an de fiskeredskap som anvands vid bottentralning samt att det 
inte kan uteslutas att de vidror haysbotten. 

Bolagets slutliga yttrande 

Uppdateringar 

I ansokan har angetts att det finns nio kabelkorsningar Rings strackningen i Sveriges ekonomiska zon. 
Nar undersokningarna nu ar ayslutade, har ytterligare 5 kablar patraffats, dvs. totalt 14 kabelkorsningar. 
Det okade antalet kabelovergangar innebar att omfattningen av den potentiella paverkan fran 
anlaggningsarbeten har okat nagot, framst pa lekande torsk, sal och tumlare. Paverkan bedoms dock 
alltjtimt som inte betydande. De skyddsatgarder som fdreslagits kommer nu att omfatta samtliga 
kabelovergangar, saval med kanda som med okanda agare. Det totala antalet betongmadrasser som 
anvands for de aktuella kabelovergangarna planeras att bli cirka 135 st. och total volym stenlaggning 
bedoms uppga till cirka 14 800 m3. 

UndersSkningar efter stridsmedel pa haysbotten har genomfdrts. En odetonerad mina har identifierats. 
Det ar inte mojligt att justera rorledningens strackning, utan minan behover undanrSjas av sakerhetsskal. 

Undersokningar av marinarkeologiska Warden har genomfdrts. Analyserna visar pa marinarkeologiska 
varden vid en plats Tangs med rorledningen i svensk ekonomisk zon. Bolaget har fdreslagit villkor om 
kontrollprogram innefattande hansynstagande till vrak vid anlaggningsarbetena. 
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Bolaget delar HaV:s synpunkt om att en potentiell paverkan fran anlaggningsarbetena maste vagas mot 
det osra torskbestandets kritiska status. Arkonabassangen utgSr dock inte nagot betydande lekomrade 
f6r torsk, varken f6r det Sstra eller vastra bestandet. Det innebar att en ev. storning pa den begransade 
lek sour sker i Arkonabassangen har ytterst liten effekt pa fortlevnaden och bestandsutvecklingen for de 
bada bestanden. En ev. storning pa lekande torsk fran undervattensbuller och vattenturbulens vid 
anlaggningsarbetena har tidigare bedomts som sa marginell att den rimligen inte kan paverka 
rekryteringen av torsk i Arkonabassangen, framOr allt inte mot bakgrund av den omfattande sjotrafik 
som f6rekommer i denna del av Ostersjon. 

Aven vad galler suspenderade bottensediment, blir st6mingen mycket liten. Nedgravning av 
rorledningen i haysbotten kommer endast att ske langs en stracka om 6 km vid farled 5, inom det cirka 
3 500 km2  stora lekomradet i Arkonabassangen. Mot bakgrund av den omfattande bottentralningen i 
omradet, som innebar en aterkommande och kraftig resuspension av sediment aret runt, kommer den 
tillkommande grumlingen fran nedgravningen att ha en forsumbar inverkan pa torskens lek samt pa 
torskaggens Sverlevnad i Arkonabassangen. En tidsrestriktion under juli — augusti kommer sannolikt 
inte att paverka torskbestandens bevarande och ar darfdr inte befogad. 

Fortsatt kommunikation med svenska fiskeorganisationer kommer att ske pa tre olika salt. All 
nodvandig information om utvecklingen av anlaggningsarbeten och planer for de kommande perioderna 
kommer att meddelas pa den officiella webbplatsen www.baltic-pipe.eu. Information om konstruktionen 
av rorledningen kommer att tillhandahallas Sjofartsverket och Kustbevakningen. Alla ytterligare 
kommunikationsaktiviteter som kommer att bedrivas av huvudentreprenoren for offshore-arbeten 
kommer att meddelas i fdrvag. 

Bolaget planerar inte ytterligare analyser av pelagisk training. Sadant fiske kommer normalt inte att 
paverkas av narvaron av rorledningen, eftersom slaputrustningen halter ett aystand fran haysbotten. 

Bolaget har bifogat uppdaterad riskanalys. Riskanalysen uppdateras kontinuerligt under projektet for att 
f6rutse och hantera ev. risker som kan uppkomma under anlaggning och drift av gasledningen. 

Natura 2000 

Vad HaV och lansstyrelsen anfdr i fdrhallande till 7 kap. 32 miljobalken ger inte nagon narmare 
vagledning i fragan hur bestammelsen kan bli tillamplig i detta arende. Bolaget vidhaller sin uppfattning 
att det saknas rattsligt stSd f6r att utkrava ett separat Natura 2000-tillstand i tillstandsarenden enligt 15 a 
§ kontinentalsockellagen. 

For att sakerstalla saval ett tillrackligt miljoskydd som ett skydd f6r de bevarandevarden som sarskilt 
utpekats i ett Natura 2000-omrade, ska 15 a § kontinentalsockellagen och artikel 79 i 
Haysrattskonventionen ges en bred tolkning och tillampning, i bemarkelsen att all relevant miljohansyn 
ska innefattas i provningen enligt kontinentalsockellagen. Att det (inns ett tydligt stSd for en sadan 
tolkning och tillampning f61jer av de rattsutlatanden av professorema Said Mahmoudi och David 
Langlet, som bolaget inhamtat. 

Bolaget vill fdrtydliga att dess ataganden i arendet ar — och har hela tiden aysetts att vara — bindande 
villkor. Regeringen har ocksa ett rattsligt handlingsutrymme att fdreskriva bade bindande och 
langtgaende villkor for tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen, vilket framkommer sarskilt i 
Langlets rattsutlatande. Lagstiftningen uppstaller inte nagon begransning ayseende vilken typ av villkor 
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som regeringen far besluta om, f6rutsatt att det beh6vs for de syften som framgar av andra stycket i 15 a 
§ kontinentalsockellagen. 

For undanrdjande av ev. oklarheter i fragan om bolagets syn pa atagandenas bindande verkan, 
hemstaller bolaget att regeringen f6reskriver samtliga de i tillstandsans6kan f6reslagna "atagandena" 
som formellt bindande villkor. Mot bakgrund harav anser bolaget att lansstyrelsens farhagor om risk f6r 
ett bristfalligt milj6skydd och behov av ett Natura 2000-tillstand darmed kan lamnas utan ayseende. 

Haysrattskonventionen 

I Mahmoudis rattsutlatande beskrivs att det f6ljer av saval 1969 ars Wienkonvention som internationell 
praxis att tolkning av konventionsbestammelser maste inbegripa beaktande av bestammelsens syfte och 
rattsutvecklingen. Mahmoudi konstaterar att en restriktiv tolkning av ordalydelsen i artikel 79.2 i 
Haysrattskonventionen inte bverensstammer med bestammelsens syfte eller med rattsutvecklingen inom 
milj6ratten sedan konventionen antogs. Artikel 79 ska darf6r tolkas dynamiskt och extensivt. 

Av Langlets rattsutlatande framgar att det finns ett omfattande rattsligt st6d for den breda tolkningen av 
begreppet "f6rorening" i artikel 79. Begreppet har i internationell praxis tolkats extensivt, t.ex. har 
rbrelseenergi som tillf6rts vattnet fran sprangmedel ansetts falla inom begreppet. Langlet anf6r aven att 
det ar uppenbart att regeringen ansett sig kunna behandla Natura 2000-fragor inom ramen f6r tillstand 
enligt kontinentalsockellagen samt att det finns starka skal harf6r. 

Mot denna bakgrund och vad som narmare Njer av rattsutlatandena, kan konstateras att en pr6vning 
enligt 15 a § kontinentalsockellagen bade kan och ska innefatta ett tillrackligt skydd f6r 
bevarandevardena inom ett Natura 2000-omrade. 

Enligt bolaget ar det inte en skalig atgard att uppstalla krav pa en separat provning med samma 
materiella handlingsram som den nu f6revarande prbvningen. Enligt Langlet indikerar kravet pa skaliga 
atgarder i artikel 79.2 i Haysrattskonventionen att det ska f6religga en proportionalitet mellan 
kuststatens intresse och skyldigheter a ena sidan, och a andra sidan intresset av att fa lagga ledningen 
utan kostsamma eller tidskravande krav och restriktioner. Han understryker vidare att hansyn maste tas 
till omstandigheterna och vikten av intressena i det specifika fallet. Det ska darf6r sarskilt vagas in att 
Baltic Pipe-projektet har utsetts av EU-kommissionen som ett Project of Common Interest ("PCI"), dvs. 
en bekraftelse av projektets betydelse och status som ett prioriterat allmant intresse. 

Langlets rattsutlatande bekraftar bolagets tidigare anf6rda uppfattningar att ett krav pa en separat Natura 
2000-pr6vning, som enbart ar motiverat av processuella skal, inte kan anses vara en skalig atgard enligt 
Haysrattskonventionen. Inte minst blir detta uppenbart vid en awagning mot de betydande och starka 
intressen som talar f6r en skyndsam handlaggning, daribland omstandigheten att en annan medlemsstat 
kan utsattas for betydande ekonomiska och sakerhetsmassiga risker om projektet blir f6remal f6r 
of6rutsedda hinder i det processuella skedet. Till detta ska aterigen understrykas att den materiella 
ramen for f6revarande provning ar identisk med den som hade gallt vid en separat Natura 2000-
pr6vning. En dubbelprbvning skulle saledes inte tillf6ra nagon ytterligare regleringskompetens och 
m6jligg6r heller inte uppstallande av villkor som inte redan kan f6reskrivas av regeringen. 

Bolaget har presenterat en omfattande konsekvensbed6mning samt f6reslagit langtgaende 
f6rsiktighetsmatt och skyddsatgarder, vilka uppfyller kraven i artikel 79.2 i Haysrattskonventionen. 
Denna slutsats bekraftas av Mahmoudi, som framhaller att de atgarder som bolaget vidtagit och 
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redogjort for i ansokan uppfyller de uppstallda kraven. Sammantaget fdreligger varken nagot materiellt 
eller rattsligt stod till varfdr lansstyrelsen vidhaller behovet av en separat provning i samma sak. 

Lansstyrelsen pastar vidare att det vid en normkonflikt mellan Haysrattskonventionen och de krav pa 
miljohansyn som uppstalls med utgangspunkt i EU-ratten inte ar sjalvklart att konventionen har 
fdretrade. Lansstyrelsen hanvisar till att bade Polen och Sverige ar medlemmar i EU och darfdr bundna 
av det gemensamma EU-rattsliga regelverket, vilket grundar sig i en folkrattslig overenskommelse. I de 
bada inhamtade rattsutUtandena redogors ingaende for de rattsliga grunderna for 
Haysrattskonventionens f6retrade framf6r EU-ratten. EU:s regelverk ayseende Natura 2000 kan inte pa 
EU-rattslig grund bli tillampligt vid sidan av eller overordnat konventionen. EU ar dessutom ansluten 
till Haysrattskonventionen, vilket innebar att konventionen ar en integrerad del av EU-ratten. 

Justering av f6reslagna villkor 

Den pagaende kartlaggningen av agare till korsande kablar av den planerade rorledningen indikerar att 
det f6r vissa kablar kan f6religga svarigheter i att identifiers agare, bl.a. da vissa kablar ar inaktiva. 
Bolaget kommer sa langt mojligt att f6rs6ka identifiera samtliga agare. Foreslaget villkor om samrad 
med kabelagare kan tolkas som att det omfattar samtliga agare, oaysett om dessa kan identifieras eller 
inte. Till undvikande av oklarheter kring om villkoret efterlevs, fdreslar bolaget ett mindre f6rtydligande 
om att samrad sker med kanda agare. Delta paverkar inte bolagets ataganden om skydd f6r korsande 
kablar, dvs. skyddsatgarder kommer att vidtas f6r samtliga kablar. 

Mot bakgrund av vad Kustbevakningen angett om framtagande av plan for underhallsarbeten, fdreslar 
bolaget att det aktuella villkoret kompletteras med att bolaget arligen, till SjUfartsverket och 
Kustbevakningen, ska inkomma med en plan f6r kommande underhallsarbeten. 

Kustbevakningen har vidare anf6rt att det ar onskvart att avfallshanteringsplanen, miljoskyddsplanen 
och den s.k. chance finds procedure i mojligaste man tas fram i samrad med berorda myndigheter eller i 
vart fall redovisas innan arbetena paborjas. Bolaget anser det lampligt att berorda myndigheter halls 
informerade och tar del av dessa planer f6r t.ex. planering av myndigheternas arbete och tillsyn. 
Planerna kommer darf6r att delges berorda myndigheter i god tid innan arbetena paborjas, dock senast 
en manad innan anlaggningsarbetena paborjas. Atagandet ar bindande f6r bolaget genom det allmanna 
villkoret. 

Vad galler samrad med Lansstyrelsen ayseende lampliga skyddsatgarder till skydd f6r tumlare, fdreslar 
bolaget att det aktuella villkoret ska justeras pa sa satt att samrad ska ske minst tre manader innan 
planerad rojning. 

— Bolaget aberopar bl.a. rapport av Ramboll (september 2019) ayseende bemotande av yttranden, 
f6rtydliganden och resultat fran faltundersbkningar, rattsutlatande den 20 augusti 2019 av professor Said 
Mahmoudi, rattsutlatande den 26 augusti 2019 av professor David Langlet, riskanalys (QRA Report, 
september 2019), Expertbedbmning av torskens biologi och lekbeteende i Arkonabasangen i sodra 
Ostersjon (Joakim Hjelm) samt bemotanden av de synpunkter som inkommit fran Danmark, Tyskland 
och Polen inom ramen f6r samrad enligt Esbokonventionen. 
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SGUs yttrande 

Fragan i drendet 
Bolaget har hos regeringen ansokt om tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen att pa 
kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon utlagga och bibehalla rorledning f6r naturgas. 

Regeringen har vidare uppdragit at SGU att bereda ansokan genom att inhamta underlag och remittera 
ansokan samt avge eget yttrande med f6rslag till beslut till regeringen. 

Fragan i detta arende ar saledes om tillstand bbr beviljas enligt ansokan och i sa fall med vilka villkor ett 
sadant tillstand ska f6renas. 

Tilldmplig reglering 

Allmdnt om kontinentalsockellagen 

Kontinentalsockellagen tradde i kraft 1966 och grundar sig bl.a. pa 1958 ars kontinentalsockel-
konventionl  och 1982 ars haysrattskonvention. 

Haysrattskonventionen ar en global rattsordning f6r havet som tradde i kraft 1994. Konventionen 
reglerar bl.a. territorialhaysgranser, berakning av kuststaters ekonomiska zoner och uppdelning av 
kontinentalsockeln. Andra fragor som behandlas ar sjdfart, fiske och hur haysmiljon ska skyddas. Over 
150 stater — daribland Sverige — samt EU har ratificerat konventionen. 

Nu tillampliga folkrattsliga (haysrattsliga) bestammelser innebar att en kuststat inte har samma 
suveranitet over sin kontinentalsockel som over sitt sjoterritorium (inre vatten och territorialhav). 
Kuststaten har dock suverana rattigheter vad galler dels utforskning av kontinentalsockeln, dels 
utvinning av naturresurser fran den, varf6r detta far ske f6rst efter kuststatens uttryckliga tillstand Ofr 
artike177). 

Stater ska anta lagar och andra f6rfattningar f6r att f6rhindra, begransa och kontrollera f6rorening av 
den marina miljon genom dumpning. Vidare ska staterna sSka faststalla globala och regionala regler, 
normer och rekommenderade tillampningar och f6rfaranden for att f6rhindra, begransa och kontrollera 
sadan f6rorening Ofr artikel 210). 

Den svenska kontinentalsockellagstiftningen ar tillamplig pa haysbottnen och dess underlag inom de 
delar av sjoterritoriet som utgSrs av allmant vatten samt inom vissa haysomraden utanf6r sjoterritoriet. 
Sverige har saledes viss jurisdiktion och vissa suverana rattigheter aven pa kontinentalsockeln utanf6r 
sjSterritoriet och inom den ekonomiska zonen. Svenska myndigheter kan vidta atgarder inom dessa tva 
maritima zoner inom ramen f6r de befogenheter de har enligt svensk lagstiftning och i enlighet med 
folkrattens regler Oft prop. 2016/17:215 s. 519). 

1  Gen6vekonventionerna om haysratten som antogs 1958 var konventionen om territorialvattnet och tillaggszonen, 
konventionen om det fria oppna havet, konventionen om fisket pa oppna havet och bevarandet av havets levande 
resurser samt konventionen om kontinentalsockeln. 
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Sdrskilt om 15 a § kontinentalsockellagen 

Av 15 a § kontinentalsockellagen framgar att for utlaggande av undervattenskablar och rorledningar pa 
kontinentalsockeln utanf6r territorialgransen krays tillstand av regeringen eller den myndighet 
regeringen bestdmmer. 

Ett tillstand ska fdrenas med de villkor som behovs for att 

1. mojliggora utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av dess naturtillgangar, 

2. fdrhindra, begransa och kontrollera fdroreningar fran rorledningar, och 

3. skydda mojligheten att anvanda och reparera redan befintliga undervattenskablar och rorledningar. 

Om tillstandet ayser utlaggande av rorledningar, ska i beslutet anges den strackning av rorledningen pa 
kontinentalsockeln som tillstandet ayser. 

15 a § kontinentalsockellagen grundar sig i huvudsak pa artikel 79 i Haysrdttskonventionen, vilken ger 
alla stater raft att utlagga rorledning (eller undervattenskabel) pa en kuststats kontinentalsockel inom den 
ekonomiska zonen. Sverige kan som kuststat dock i provningen stalla sadana krav eller villkor som 
behovs fdr att mojliggora utforskning av kontinentalsockeln, utvinning av naturtillgangar fran derma, 
eller fdr att fdrhindra, begransa och kontrollera fdroreningar fran rorledningar. Sverige maste ocksa 
godkanna strdckningen av ledningen, alternativt anvisa fdrslag till andra dragningar. Nar rorledningar 
laggs ut, fdljer av Haysrdttskonventionen att stater ska to vederborlig hansyn till befintliga kablar eller 
rorledningar. I synnerhet far moiligheterna att reparera dessa inte f6rsamras. 

115 a § andra stycket anges de villkor som ett tillstand ska fdrenas med Ofr riven 4 a § 
kontinentalsockelfdrordningen [1966:315]). De villkor som dar anges ar de villkor som en kuststat 
enligt Haysrdttskonventionens artikel 79 har raft att stalla upp vid utlaggande av rorledningar (och 
undervattenskablar) pa kontinentalsockeln. Detta innebar att andra typer av villkor inte far f6reskrivas 
Ofr t.ex. prop. 1995/96:140 s. 185). Genom Haysrdttskonventionen Ofr bl.a. artikel 208) har dock 
Sverige som kuststat ocksa en generell och tydlig fdrpliktelse att skydda och bevara den marina miljon, 
med ett sdrskilt ansvar fdr kuststaten att fdrebygga skadlig miljopaverkan i dess ekonomiska zon och pa 
dess kontinentalsockel, vilket ska beaktas vid provning av bolagets ansokan Ofr aven regeringens beslut 
den 7 juni 2018, N2016/05812/FOF). 

I bestammelsens tredje stycke anges att strackningen av en rorledning uttryckligen ska anges i ett 
tillstandsbeslut. Bestammelsen baserar sig pa stadgandet i konventionens artikel 79.3 dar det sdgs att 
kuststaten ska godkanna strdckningen av en rorledning pa kontinentalsockeln. 

Om SGUs hondldggning av drendet 

Allmdnt om drendets handldggning 

Som ovan namnts beslutade regeringen den 11 april 2019 att uppdra at SGU att bereda bolagets ansokan 
samt att avge ett eget yttrande med beslutsf6rslag till regeringen. Uppdraget ska redovisas senast den 
1 oktober 2019. 
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SGU har den 14 maj respektive den 4 juni 2019 remitterat ans6kan med bilagor till 21 st. utvalda 
remissmyndigheter (skalen bakom SGUs val av remissinstanser framgar nedan). 

Harefter fdrelades bolaget den 20 juni att senast den 26 juli 2019 bem6ta de synpunkter som inkommit 
fran remissmyndigheterna. 

Bolagets bembtande inkom till SGU den 25 juli 2019, varefter ett antal remissmyndigheter lamnades 
tillfdlle att senast den 23 augusti 20191amna synpunkter harps. 

Bolaget har den 6 september 2019 inkommit med slutligt yttrande (med bilagor) i arendet. Detta har inte 
kommunicerats med remissmyndigheterna. 

Parallellt med SGUs handlaggning av detta arende, har Naturvardsverket handlagt arende gallande 
samrad om Baltic Pipes grans6verskridande paverkan enligt den s.k. Esbo-konventionen (se vidare 
nedan). 

Sdrskilt om partsstdllning och remissinstanser 

I arendet intar bolaget partsstallning i egenskap av s6kande. Vad galler fragan om eventuella motparter, 
konstaterar SGU att det enligt kontinentalsockelregleringen inte finns nagon enskild sakagare i egentlig 
mening pa kontinentalsockeln i den ekonomiska zonen. Fiskeratt (jfr bl.a. fiskelagen [1993:387], aven 6 
§ kontinentalsockelfdrordningen) och att agare till befintlig kabel eller rorledning kan ha raft till 
ersattning om kabel eller rorledning skadas (jfr lagen [1996:518] om ersattningsskyldighet vid skada pa 
undervattenskablar och r6rledningar m.m.), b6r enligt SGU inte fdranleda nagon annan bedbmning. 
Saledes saknas i arendet motpart som ar ber6rd pa ett sadant salt att de maste h6ras (jfr 25 § 
forvaltningslagen [2017:900], FL). 

I sammanhanget bor namnas att det enligt Konventionen om tillgang till information, allmanhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgang till rattslig prOvning i miljbfragor (Irhuskonventionen) inte 
finns nagon generell raft — vare sig for enskild eller miljoorganisation — att fa delta redan i 
beslutprocessen (jfr f imst artikel 6 och Bilaga 1). En annan sak ar att enskild och miljoorganisation 
under vissa fdrutsattningar kan ansaka hos Hbgsta f6rvaltningsdomstolen om rattspr6vning av ett 
eventuellt beslut av regeringen att bevilja det s6kta tillstandet (jfr 1 och 2 §§ lagen [2006:304] om 
rattspr6vning av vissa regeringsbeslut; jfr aven t.ex. Hbgsta fdrvaltningsdomstolens avg6rande HFD 
2018 ref. 10 II samt beslut den 21 december 2018 i mal nr 4840-18). 

Av regeringens ovan namnda uppdrag framgar dock ocksa att SGU ska remittera den i arendet aktuella 
ans6kan, vilket ar en forutsattning for ett fullgott beslutsunderlag i arendet. SGU konstaterar att det i 
kontinentalsockelregleringen saknas bestammelser om t.ex. obligatoriska remissinstanser, liknande dem 
som (inns i t.ex. milj6balken (jfr 22 kap. 4 §). Darmed blir 26 § FL tillamplig, i vilken anges att en 
myndighet inom ramen for sift utredningsansvar enligt 23 § kan begara ett yttrande fran en annan 
myndighet eller fran nagon enskild (remiss). 

I fdrarbetena till 26 § FL anges bl.a. att det i en myndighets utredningsansvar ingar att skaffa 
information fran andra myndigheter eller fran enskilda for att se till att ett arende blir tillrackligt utrett 
och att den klassiska metoden for en myndighet att inhamta ett yttrande ar genom remiss. Ofta ar det 
fraga om att tillgodog6ra sig den speciella sakkunskap som remissinstansen har i sin egenskap av 
expertmyndighet pa ett visst omrade (jfr prop. 2016/17:180 s. 171 ff.). 
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SGU har i arendet remitterat ansokan till 21 statliga f6rvaltningsmyndigheter. Urvalet har skett utifran i 
arendet uppkomna fragestallningar dar SGU sjaly inte besitter tillrackliga sakkunskaper och saledes inte 
utifran t.ex. den bredare krets som bolagets offentliga samrad riktats till. SGU har valt aft inte remitters 
ansokan till nagon kommun, framst eftersom det inte framkommit att den ansokta verksamheten innebar 
t.ex. okad anvandning av kommunal hamn (t.ex. i Malmo) pa ett salt som kan innebara pataglig 
paverkan pa kommunalt intresse Ofr aven prop. 1992/93:54 s. 63). 

SGU framhaller ayslutningsvis att det naturligtvis ar regeringen som i egenskap av beslutsmyndighet 
slutligen avgor om det finns skal att utoka remisskretsen i arendet. 

Sarskilt om samrad om gransoverskridande paverkan 

Enligt FN-konventionen om miljokonsekvensbeskrivningar i ett gransoverskridande sammanhang 
(Esbokonventionen) ska ett land inom vilket det planeras ett projekt som kan f6rorsaka betydande 
miljopaverkan i ett annat land (upphovspart) underratta det berorda landet (utsatt part) om detta och 
erbjuda det landet att delta i proceduren f6r att to fram en miljokonsekvensbeskrivning. Baltic Pipe-
projektet faller under konventionens tillampningsomrade Oft Bilaga I, 8 p.). 

SGU konstaterar att Esbokonventionen — liksom aven det s.k. MKB-direktivet (2011/92/EU), savitt 
galler gransoverskridande samrad — implementerats i huvudsak genom bestammelserna i 6 kap. 33 och 
34 §§ miljobalken Ofr aven 21-25 §§ milj6bed6mningsf6rordningen [2017:966]). Dessa bestammelser 
ar dock inte ar tillampliga vid provning av ansokningar om tillstand enligt 15 a § kontinentalsockellagen 
Ofr aven 6 kap. 20 § miljobalken). Samtidigt f6ljer av Esbokonventionen att regeringen i egenskap av 
beslutsmyndighet ska beakta de andra landernas synpunkter pa motsvarande salt som sker inom landet. 

Naturvardsverket har genom remiss den 13 juni 2019 (arendenr NV-078760-17) bjudit in Danmark, 
Tyskland och Polen att lamna synpunkter gallande gransoverskridande miljopaverkan enligt den 
miljokonsekvensbeskrivning som bolaget tagit fram ayseende ledningsstrackningen av Baltic Pipe i 
svensk ekonomisk zon. Synpunkter har inkommit fran samtliga tre Lander och har av Naturvardsverket 
tillstallts bolaget och Naringsdepartementet samt SGU. Naturvardsverket har vidare skickat bolagets 
bemotande av dessa synpunkter till Danmark, Tyskland och Polen for yttrande. Yttrandefristen har annu 
inte lopt ut. 

Det bor aven namnas att Sverige pa motsvarande salt bjudits in av Polen och Danmark att lamna 
synpunkter gallande ledningsstrackningen i polskt respektive danskt vatten Ofr Naturvardsverkets 
arende NV-08904-17). SGU har i egenskap av remissinstans yttrat sig till Naturvardsverket i dessa 
arenden Oft dnr 33-1156/2019 respektive 33-588/2019 och 33-1642/2019). 

SGU konstaterar i denna del att det far ankomma pa regeringen att slutligen to stallning till de 
synpunkter som inkommit resp. inkommer fran Danmark, Tyskland och Polen inom ramen f6r samrad 
enligt Esbokonventionen. 

Sarskilt om provningen enligt 15 a § kontinentalsockellagen 
SGUs provning i arendet begransar sig enligt det aktuella regeringsuppdraget till om den ansokta 
verksamheten ar f6renlig med tillampliga bestammelser i kontinentalsockellagen. 
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Provningen regleras sour ovan namnts av 15 a § kontinentalsockellagen och maste ske inom ramen for 
artikel 79 i Haysrattskonventionen, innebarande en narmast ovillkorlig raft att lagga ut rorledning pa 
haysbotten i ekonomisk zon. Kuststaten kan dock som ovan namnts vagra tillstand att lagga ut ledning 
pa viss angiven plats, om kuststaten anser att utlaggningen inte ar f6renlig med de skyddsintressen som 
anges i 15 a § andra stycket kontinentalsockellagen. Enligt SGU ska saledes inte goras nagon egentlig 
tillatlighetsprovning, i vart fall inte liknande den som sker vid tillstdndsprovning i ovrigt enligt 
kontinentalsockellagen (och enligt t.ex. miljobalken), utan fraga blir i denna del mer om en slags 
lokaliseringsprovning. 

De villkor som far fdreskrivas anges i 15 a § andra stycket. Hur omfattande villkor som med stod av 
bestammelsen (och bakomliggande reglering i Haysrattskonventionen) kan meddelas synes inte vara 
helt klart, i vart fall inte vad galler de villkor som behovs f6r att f6rhindra, begransa och kontrollera 
fdroreningar fran rorledningar (2 p.). Visserligen kan villkor rimligen inte stallas i sadan omfattning att 
det i praktiken sker en tillatlighetsprovning i strid med Haysrattskonventionen. Den i princip 
ovillkorliga ratten till utlaggnmg av rorledningar innebar samtidigt att det blir sarskilt viktigt med 
relevanta villkor, inte minst eftersom det av konventionen ocksa f6ljer att kuststaten har en generell och 
tydlig f6rpliktelse att skydda och bevara den marina miljon, med ett sarskilt ansvar att f6rebygga skadlig 
miljopaverkan i dess ekonomiska zon och pa dess kontinentalsockel. 

Bolaget har inledningsvis f6reslagit endast ett villkor, i syfte att underlatta framtida underhall och 
reparationer av befintliga kablar. Harutover har bolaget atagit sig ett stort antal f6rsiktighetsmatt och 
skyddsatgarder. Stod f6r denna uppdelning i villkor respektive ovriga ataganden finns ocksa i 
regeringens praxis Ofr framst regeringens beslut den 7 juni 2018, N2016/05812/F6F). 

Enligt SGU kan denna uppdelning i villkor och ovriga ataganden iftagasattas. Av allmanna 
f6rvaltningsrattsliga principer framgar att ett fdrvaltningsbeslut inte far f6renas med villkor utover vad 
den materiella offentligrattsliga regleringen medger. Villkoren maste med andra ord ligga inom ramen 
fdr de syften som ska tillgodoses genom tillstandsgivningen Ofr t.ex. Hogsta f6rvaltningsdomstolens 
avgorande Rte 1990 ref. 12). En sokandes ev. ataganden harutover blir saledes inte — oaysett om de 
kommer till uttryck i det offentligrattsliga tillstandet — rattsligt bindande och kan ddrmed inte heller 
ligga till grund f6r t.ex. ingripande fran tillsynsmyndighetens sida (en annan sak ar att det inte kan 
uteslutas att atagandena under vissa f6rutsattningar kan fd civilrattslig verkan). Av samma skal kan en 
provningsmyndighet da inte heller f6reskriva ataganden som sokanden inte medgett. 

Som framgatt ovan, har dock bolaget i sitt slutliga yttrande hemstallt om att aven f6reslagna ataganden 
ska f6reskrivas som villkor och ocksa aberopat tva rattsutlatanden av professorerna Said Mahmoudi och 
David Langlet till stod f6r att det ar rattsligt mojligt. 

Enligt Mahmoudi ska en konventionsbestammelse folkrattsligt tolkas dynamiskt och extensivt och med 
beaktande av bade ursprungligt syfte och rattsutveckling Ofr bl.a. artikel 31 i 1969 ars Wienkonvention 
om traktatratt). Saledes ska hansyn tas till den enorma f6randring i synen pa miljoproblem och pa 
skyddet av den marina miljon som har skett sedan Haysrattskonventionen antogs. Mahmoudi menar att 
det idag inte langre ar lackage fran rorledningar som ar det storsta bekymret, utan i stallet sjalva 
placeringen av rorledningar pa haysbotten och deras paverkan pa det omgivande ekosystemet. Detta 
innebar i sin tur att de miljokrav kuststaten far stalla inte ar begransade till att f6rebygga f6roreningar. 
Mahmoudi betonar dock ocksa att de atgarder som kan kravas inte far vara mer langtgaende an vad som 
rimligen kan fdrvantas av en aktsam verksamhetsutovare, som tillampar basta tillgangliga teknik och 
basta miljopraxis. 
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Aven Langlet anger i sitt rattsutlatande att det (inns ett omfattande rattsligt stud f6r att begreppet 
f6rorening i Haysrattskonventionen ska ges en vid tolkning och i synnerhet ska anses omfatta sadant 
som marint buller och andra storningar till f6ljd av tillf6rd (r6relse)energi, daribland uppvirvling och 
spridning av bottensediment och de f6roreningar och naringsamnen som kan finnas dari. Mot bakgrund 
av kravet pa skydd av den marina miljon samt tolkningen av begreppet f6rorening, kan det inte anses 
f6renligt med Sveriges internationella f6rpliktelser att inte vidta tillrackliga atgarder, som ocksa kan 
genomdrivas mot verksamhetsut6vare, vad galler de vasentliga storningar som kan tankas uppsta vid 
utlaggande av rorledningar. 

Mot bakgrund av det nu anf6rda ligger det enligt SGUs mening — trots vad som f6ljer av regeringens 
tidigare praxis — narmare till hands att i stallet reglera erforderliga skyddsatgarder och f6rsiktighetsmatt 
— saval sadana som f6reslagits av bolaget som Svriga — som villkor i dess egentliga (offentligrattsliga) 
mening. 

Sarskilt om 15 a § kontinentalsockellagen i fdrhallande till Natura 2000 
En del av den i arendet aktuella rbrledningen ayses utlaggas i Natura 2000-omradet SyMstskanes 
utsjovatten. Lansstyrelsen och HaV har i arendet framhallit att den ansokta verksamheten aven kraver en 
provning enligt bestammelserna om Natura 2000 (jfr framst 7 kap. 27 och 29 b §§, aven 4 kap. 8 § 
miljobalken; jfr aven det bakomliggande art- och habitatdirektivet [Radets direktiv 1992/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmilj6er samt vilda djur och vaxter]). 

Bolaget har bestritt att sadan tillstandsplikt f6religger och anf6rt bl.a. att ett sakerstallande av ett fullgott 
skydd for den marina miljon och f6r det aktuella Natura 2000-omradet kan sakerstallas inom ramen f6r 
nu aktuell provning enligt kontinentalsockellagen. 

SGU konstaterar f6r egen del att bestammelserna i 3-4 och 7 kap. miljobalken inte ar direkt tillampliga 
vid tillstandsprovning enligt 15 a § kontinentalsockellagen. Vidare ar miljobalken — och daribland 
bestammelserna om Natura 2000-omraden — som utgangspunkt parallellt tillamplig med 
kontinentalsockellagen (jfr t.ex. prop. 1997/98:90 s. 226 ff. och H6gsta f6rvaltningsdomstolens 
avgorande RA 1993 ref. 87). Det stods aven av 7 kap. 32 § f6rsta stycket miljobalken, i vilken anges att 
Natura 2000-bestammelserna ska tillampas aven i Sveriges ekonomiska zon. Samtidigt finns — precis 
som bolaget anf6rt — i andra stycket en hanvisning till bestammelser om hansyn till folkrattsliga 
grundsatser i 10 § lagen om Sveriges ekonomiska zon. 

Fragan om hur pr6vningen enligt 15 a § kontinentalsockellagen f6rhaller sig till provningen om 
tillstandsplikt och f6rutsattningarna f6r tillstand enligt Natura 2000-regleringen ar rattsligt komplicerad, 
vilket inte minst framgar av vad som anf6rts i detta arende samt av de av bolaget inhamtade 
rattsutlatandena. Fragan inbegriper tillampning av nationell raft men kanske framf6r allt folkrattsliga 
och EU-rattsliga 6vervaganden med tillampning av kollisionsnormer (och principer) i den 
internationella ratten. 

Huruvida tillstandsplikt resp. f6rutsattningar f6r tillstand enligt Natura 2000-bestammelserna f6religger 
eller inter maste, enligt SGU, under alla omstandigheter ankomma pa Lansstyrelsen att pr6va och inte pa 
vare sig SGU eller regeringen i nu aktuellt arende (jfr 12 kap. 2 § regeringsformen). Det Jigger ocksa i 
linje med vad regeringen i praxis uttalat om att Fagan om behov av tillstand enligt 7 kap. miljobalken 
om sarskilda skyddade omraden, hanteras av Lansstyrelsen i aktuellt Lan (jfr regeringens beslut den 7 juni 
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2018, N2016/05812/FOF). Lansstyrelsen fdr saledes i sin ev. framtida provning utifran bade tillamplig 
nationell ratt och Sveriges follcrattsliga ataganden to stallning till rattsverkan av ett ev. tillstand enligt 
15 a § kontinentalsockellagen och av de villkor ett sadant tillstand f6renats med. 

Om rdrledningens lokolisering (ledningsstrdckningen) 

Geologiska forhallanden och allmdnna fdrutsdttningar 

Rorledningens i detta arende aktuella strackning ar lokaliserad i svenslc ekonomisk zon, utanf6r svensk 
territorialgrans, och stracker sig fran den vastra gransen, ost om Sjalland, till den ostra gransen mot 
dansk ekonomisk zon, vast om Bornholm, i sodra Ostersjon. 

I den vastra delen av strackningen i svenslc ekonomisk zon dar bottenmaterialet mestadels bestar av 
moranlera och glaciallera varierar vattendjupet mellan cirka 30 och 40 m. I den oora delen av 
strackningen, dar bottenmaterialet mestadels bestar av postglacial lera, ar vattendjupet storre och 
varierar mellan cirka 40 och 50 m. I den vastra delen ar sedimenten och substratet hardare, generellt mer 
grovkornigt, barigheten h6gre, block loan fdrekomma, samt sa rader dar en mer bottendynamisk miljo. 
Har loan emellanat erosion, transport och ackumulation av skikt innehallandes framfdrallt silt, sand och 
grus i bottenytan fdrekomma. I den ostra delen forekommer s.k. ackumulationsbottnar dar finkornigt 
och organislct material ackumulerar. Har ar vattenhalten hogre i sedimenten samt botten mjukare och har 
lagre barighet samt fdroreningar av olika koncentrationer ackumulerade. 

SGUs bedomning 

Som ovan namnts ar det lokaliseringen av rorledningen — ledningsstrackningen — som lean bli foremal 
for provning i arendet och inte ledningens tillatlighet eller motsvarande. 

SGU konstaterar inledningsvis att nagra remissmyndigheter — bl.a. Sjofartsverket och Transportstyrelsen 
— f6rordat andra strackningsaltemativ an det som omfattas av ans6kan, framst ur sjSsalcerhetssynpunkt 
och med hanvisning till att en alternativ strackning gor ledningen mindre exponerad for str4k med 
intensiv sjotrafik. Trafikverket har vidare betonat att inom den altuella strackningen ligger att antal 
farleder som ar av riksintresse for kommunikationer-sjofart och som darf6r ska skyddas frdn pdtaglig 
skada. Aven SMHI bar atminstone i ett tidigare skede f6rordat en alternativ strackning utifran paverkan 
pa instrommande bottenvatten. Bolaget har dock aberopat ett antal starka slcal for den ansokta 
ledningsstrackningen. Namnda myndigheter har heller inte motsatt sig att tillstand meddelas f6r sokt 
strackning, i vart fall inte om tillstandet forenas med vissa villkor. 

SGU bedomer vidare att utlaggandet av ledningen i planerat strackningsomrade paverkar den geologiska 
miljon i begransad omfattning. Den fysiska f6rlusten av botten Ur liten. Om ledningen laggs ut med ett 
fartyg som positioneras och drivs framat med hjalp av ett dynamiskt positioneringssystem (DPS), 
paverkas inte heller lika stora omraden av botten fysislct som om fartyget positioneras och drivs framat 
med hjalp av ankare och sarskilda ankarhanteringssystem. 

Viss paverkan kan dock uppkomma under utlaggandet av ledningen eller vid rSjning av stridsmedel etc. 
i de yngre gyttjiga lersediment som fdrekommer Tangs med strackningen, framfdrallt i den oora delen, 
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genom att finkomiga sediment och miljogifter bundna i sedimenten dar suspenderas, sprids och intrader 
i ekosystemet. 

Miljoprovtagningsstationen 5E-12, sour anvants i den nationella sedimentovervakningen, ar vidare 
lokaliserad i detta omrade, drygt 10 km soder om ledningsstrackningen. Provtagningsstationerna i den 
nationella sedimentmiljoovervakningen ar valda for att de ar belagna pa ackumulationsbottnar av 
finkorniga sediment, langt fran kustnara utslapp av fororeningar. Om sediment fran anlaggandet av 
rorledningen grumlas upp, sprids och sedimenteras vid dessa lokaler, fdrdarvas de av syftet uppmatta 
halterna och trendema av fororeningar. SGU bedomer dock att om fdrsiktighet iakttas, ar risken for 
paverkan pa stationen liten. 

Vidare loan en viss uppluckring av leriga sediment, sasom i moranleran och glacialleran, ske i den vastra 
delen av ledningsstrackningen, vilket gor dem mer atkomliga for vagerosion. Uppluckrade och 
exponerade leriga sediment kan resultera i aterkommande vattengrumling vid stormtillfdllen fram till 
dess att ett nytt skyddande residualskikt av grus och sten bildats pa lerorna. Naturliga erosionsskydd i 
form av block och sten som avlagsnas vid de arbetena, bor darfdr aterstallas for att fdrebygga erosion. 
Haysbotten bor, generellt, aterstallas till ursprunglig miljo, dvs. utan storre fdrandringar i substrat. 

Den lagda ledningen med stensattning loan vidare satta stopp for naturlig sedimenttransport dar sadan 
sker, vilket bl.a. skulle kunna leda till andrade erosions- och ackumulationsfdrhallanden och sandbrist i 
vissa omraden. Det skulle aven kunna innebara andrade substrat for drabbade omraden. Dessutom firms 
det risk att ledningen sjunker ned eller andrar lage efter nedlaggningen i omraden dar bottnen har en 
lagre barighet. Risk for skred kan aven fdrekomma. 

Bolaget har genom egna faltundersSkningar (bl.a. genom videoinspelningar av haysbotten, s.k. ROV, 
provtagningar och s.k. side scan sonar) kommit till slutsatsen att det inte finns omraden langs 
strackningen som kan klassificeras som vare sig rev eller sublittorala sandbankar. SGI har inte funnit 
anledning att ifragasatta vad bolaget anfdrt i denna del. 

SGU har for egen del begart in och oversiktligt tagit del av de aktuella undersokningsresultaten. SGU 
konstaterar harvid att bolagets undersolmingsmetodik och resultatanalys i vissa delar varit sadan att det 
inte lean uteslutas att nagra mindre omraden skulle kunna avgransas som rev. Enligt SGU utgor detta 
dock inte i sig ett tillrackligt skal for att enligt 15 a § kontinentalsockellagen ifragasatta den nu valda 
ledningsstrackningen. 

Jordbruksverket har vidare anfdrt att det pa haysbottnen firms bentisk fauna som loan paverkas negativt 
av bade anlaggningsarbeten och sjalva rorledningen. SGU instammer dock i denna del i vad bolaget 
anfdrt om att bottenfaunan generellt kommer att aterhamta sig dar dilming sker. Dar ledningen placeras 
direld pa botten — i fdrekommande fall aven med skydd i form av stenlaggning resp. betongmadrass —
kommer visserligen befintlig bottenfauna att fdrsvinna, men samtidigt skapas fdrutsattningar fdr nya 
habitat. Enligt SGU bor dock utlaggandet av rorledningen inte orsaka fdrdjupningar i bottnen, vilket kan 
ge upphov till en okad volym stagnant bottenvatten med syrebrist och fdrsamrad bottenmiljo som Njd. 

I SGUs rapport Hrutsattningar fdr utvinning av marin sand och grus i Sverige (2017:05) har utpekats 
sandtakterna Sandhammar bank och Sandflyttan. Avstandet fran ledningen till dessa takter ar dock sa 
langt att fdrutsattningama fdr utvinning inte paverkas. Ledningen bedoms inte heller i ovrigt paverka 
mojligheten att utvinna naturtillgangar, eftersom storre potentiella naturresurser av sand/grus — eller vad 
som fdr narvarande ar kant gallande mineral eller sallsynta jordartsmetaller existerande i Jam- och 
mangannoduler — inte fdrekommer Tangs med straclmingen. 
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SGU lconstaterar vidare att ledningsstraclmingen omfattar ett omrade som loan vara lampligt f6r 
geologisk koldioxidlagring Ofr framst SGUs rapport Geologisk lagring av koldioxid i Sverige —
lagesbeskrivning ayseende f6rutsattningar, lagstiftning och forskning samt olje- och gasverksamhet i 
Ostersjoregionen [Rapport 142, 2017], aven rapporten Lagring av koldioxid i berggrunden — krav, 
f6rutsattningar och mojligheter [Rapport 131, 2011]). Detta utgor dock i sig inte nagot slcal att 
ifragasatta ansolct ledningsstrackning. 

Det har vidare inte framkommit att av regeringen tidigare meddelade tillstand enligt 
kontinentalsockellagen respelctive lagen om Sveriges ekonomiska zon skulle kunna utgora hinder f6r nu 
aktuell ledningsstrackning. 

Vid en samlad bedomning — och med hansyn till de villkor som tillstandet enligt nedan bor f6renas med 
— finner SGU sammanfattningsvis inte tillrackliga skal att ifragasatta den ansokta lokaliseringen av 
rorledningen. 

Villkor 

SGU lconstaterar inledningsvis att krav som f6ljer direlct av f6rfattning inte behover f6reskrivas som 
villkor. Som ovan namnts maste vidare villkoren vara f6renliga med den tillampliga regleringen i 
kontinentalsockellagen och Haysrattskonventionen samt — vilket generellt galler vid f6reskrivande av 
villkor — vara falctiskt och rattsligt mojliga att uppfylla och proportionerliga. 

Allmdnt villkor (villkor 1) 

Enligt SGU bor — i enlighet med vad bolaget f6reslagit — f6reskrivas ett s.k. allmant villkor om att 
verksamheten ska utformas och bedrivas i huvudsaklig overensstammelse med vad bolaget uppgett i 
ans6kan och ovriga handlingar i arendet. 

Befintliga undervattenskablar och rorledningar (villkor 2) 

Bolaget har f6reslagit ett villkor med syfte bl.a. att sakerstalla mojligheten att anvanda och reparera 
befintliga undervattenskablar pa kontinentalsockeln. Bolaget har i sitt slutliga yttrande f6reslagit att 
samradsskyldigheten ska begransas till identifierade agare, med hanvisning till svarigheterna att 
identifiera agarna till framf6r allt de inaktiva kablarna. Bolaget har ocksa uppgett att detta inte paverkar 
ataganden om skydd f6r korsande kablar, dvs. skyddsatgarder kommer att vidtas for samtliga kablar Ofr 
aven lagen [1996:518] om ersattningsskyldighet vid skada pa undervattenskablar och rorledningar 
m.m.). 

Villkorsf6rslaget far trots begransad samradskrets anses vara f6renligt med 15 a § andra stycket 3 p. 
kontinentalsockellagen och bor f6reskrivas. Aven om bolaget inte identifierat nagra befintliga 
rorledningar, bor enligt SGU villkoret innefatta aven sadana, f6r det fall sadana senare skulle 
identifieras. 
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Information, samrad m. m. (villkor 3-5) 

Bolaget har slutligen fdreslagit villkor savitt ayser information, samrad m.m., vilka 
remissmyndigheterna i huvudsak inte haft nagot att invanda emot. 

Bolaget har — mot bakgrund av vad Kustbevakningen anfdrt — fdreslagit att ett av villkoren i denna del 
kompletteras med att bolaget arligen ska inkomma till Sjbfartsverket och Kustbevakningen med en plan 
fdr kommande underhallsarbeten. Enligt SGU bor denna skyldighet dock i stallet fdreskrivas i villkoret 
om kontrollprogram (villkor 7). 

Bolaget har vidare fdreslagit att aven relevanta fiskeorganisationer (bottentralande och pelagiskt fiske) 
ska meddelas rorledningens exakta strackning samt kontalct med haysbotten langs strackningen. 
Relevanta fiskeorganisationer kan vara t.ex. Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Hays-
och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) och Sveriges Pelagiska Fiskares 
Producentorganisation (SPF). Vilka fiskeorganisationer som ar relevanta bor dock enligt SGU slutligen 
avgoras av bolaget i samrad med Jordbruksverket. 

Skyddszoner (villkor 6) 

Bolaget har fdreslagit ett villkor rorande temporara skyddszoner. Enligt SGU bor ett sadant villkor 
fdreslcrivas. SGU lconstaterar i sammanhanget att det av Konselcvensbedomningen framgar att fartyg 
inom anlaggningsomradet eller andra projelctfartyg harvid kan fungera som overvakningsfartyg under 
vissa anlaggningsalctiviteter eller i sarskilt kansliga omraden. SGU lconstaterar ocksa att sjosdkerhets-
massiga krav pa bolaget savitt galler information och samrad innan utlaggning paborjas fdljer av villkor 
3 och 4. 

Bolaget har pa bl.a. Jordbruksverkets fdrfragan uppgett att nngra permanenta restrilctionszoner inte 
lcommer att inrattas. Villkor harom behover saledes inte fdreskrivas. 

Kontrollprogram ayseende anlaggnings- och driftfas (villkor 7) 

Bolaget har angett att det ska faststalla ett kontrollprogram fdr overvakning av verksamheten under 
anlaggnings- respektive driftfasen samt att kontrollprogrammet ska tas fram i samrad med ett antal 
myndigheter. SGU instammer i att ett sadant villkor bor fdreskrivas. Eftersom Naturvardsverket i 
arendet angett att det ar Hays- och vattenmyndigheten som bevakar fragor om vattenverksamhet till 
hays och ev. fragor rorande omradesskydd som syftar till bevarandet av hays- eller vattenmiljoer, bor 
Naturvardsverket inte inga i samradskretsen. 

Bolaget har vidare uppgett att under driftfasen lcommer gasoverfdringen att overvakas kontinuerligt, 
med planerade kontroller samt underhdllsarbete. Darutover kommer tekniska inspektioner att utfdras, 
bl.a. fdr att tillse att trycket ar korrelct samt sdkerstalla att infrastrulcturen ar saker. 

Kustbevakningen har i denna del angett att det ar onskvart att det tas fram ett kontrollprogram aven fdr 
underhallsarbeten under driftfasen. Detta lean tas fram arligen eller under annat intervall som bestams 
efter hand. Pa sa satt informeras relevanta myndigheter om de kommande, planerade underhallsarbetena, 
nar i tid de ska utfdras och vilken berdknad insats som lcrays. 
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SGU lconstaterar att Sjofartsverket och Kustbevakningen enligt villkor 3 i och for sig ska informeras om 
bolagets underhallsarbete. Bolaget har dessutom slutligen foreslagit att villkor 3 kompletteras med en 
skyldighet for bolaget att arligen inkomma till namnda myndigheter med en plan for kommande 
underhallsarbeten. 

Enligt SGU finns dock skal att i enlighet med vad Kustbevakningen anfdrt i stallet lata 
kontrollprogrammet innefatta ett arligt framtagande av plan for underhall — men aven for overvakning, 
kontroll och inspektion m.m. — under driftfasen. Villkoret ska darfdr utformas i enlighet harmed. 

Lansstyrelsen har vidare anfdrt att saval ur fislce- som biologisk synpunkt, ar det av yttersta vilct att 
haysbotten efter att roriedningen lagts ut sa langt mojligt aterstalls med det ursprungliga 
bottenmaterialet saint att inga ledningsgravar uppstar. Aven om aterstallandet av haysbotten motiverar 
ett eget villkor (villkor 13), bor enligt SGU kontrollprogrammet aven innefatta denna fraga. 

SGI har vidare framhallit att ett kontrollprogram sarskilt bor innefatta analyser av fororeningshalter i 
sedimenten med tillrackligt hog analyssakerhet och lag lcvantifieringsgrans for att kunna utvardera 
resultaten. Kontrollprogrammet bor enligt SGI ocksa innefatta krav pa upprattande av handlingsplan 
med forslag pa fdrsiktighetsatgarder i handelse av att hoga halter fororeningar patraffas. Enligt SGU bor 
villkoret om kontrollprogram utformas i enlighet med vad SGI anfort. 

Avfall (villkor 8) 

Bolaget har foreslagit ett villkor om bl.a. sortering, fdrvar och transport av avfall. Kustbevakningen har 
anfdrt att det ar onskvart att avfallshanteringsplan, miljoskyddsplan och s.k. chance finds procedure i 
mojligaste man tas fram i samrad med Kustbevakningen och ovriga berorda myndigheter eller att 
planerna i vart fall redovisas for myndigheterna innan arbetena paborjas. Kustbevakningen har dock inte 
palcallat nagot ytterligare villkor i denna del. Bolaget har vidare atagit sig att delge berorda myndigheter 
de aktuella planerna senast en manad innan anlaggningsarbetena paborjas, vilket ar bindande for bolaget 
genom det allmanna villkoret (villkor 1). Enligt SGU kan darmed ett villkor om avfall foreskrivas i 
enlighet med bolagets forslag. 

Odetonerade stridsmedel [UXOJ (villkor 9 och 10) 

SGU lconstaterar inledningsvis att impulsivt undervattensbuller till foljd av detonation av stridsmedel 
loan paverka bl.a. marina daggdjur och fisk negativt saint att alla tillskott av undervattensbuller — saval 
kontinuerligt fran anlaggningsarbetena som det impulsiva fran stridsmedelsrojningen — bidrar till att den 
kumulativa effelcten okar och darmed till en olcad risk for negativ miljopaverkan. Savitt framkommit i 
arendet ar det framfdr allt paverkan pa tumlare och torsk som motiverar villkor ayseende odetonerade 
stridsmedel. 

Bolaget har lamnat ett forslag till villkor, innebarande att rojning av identifterade odetonerade 
stridsmedel inte far ske under november — april. Bolaget har vidare — i enlighet med forslag fran HaV 
och till skydd for tumlaren — slutligen justerat sitt forslag pa sa satt att rojning inte heller far sloe under 
juni — augusti inom Natura 2000-omradet Sydvastskanes utsjdvatten. HaV har ocksa slutligen accepterat 
att lampliga atgarder till skydd for tumlare ska faststallas i samrad med Lansstyrelsen och att sadana 
atgarder — t.ex. bubbelgardiner och s.k. salslcrammor — saledes inte ska preciseras i villkoret. 
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Lansstyrelsen vidhaller dock alltjamt att rojning av odetonerade stridsmedel inte ska fa ske under 
november — augusti och dessutom Rings hela ledningsstrackningen. Lansstyrelsen anser ocksa att 
anvandande av dubbla bubbelgardiner, visuella och akustiska observationer samt anvandning av 
salslcramma ska f6reskrivas i villkor. 

Bolaget har angett att en utokning av restriktionstiden enligt lansstyrelsens fdrslag skulle innebara alltf6r 
langtgaende inslcrankningar av mojligheten till rojning av odetonerade stridsmedel. 

SGU instammer inledningsvis i att lampliga slcyddsatgarder vid rojning av odetonerade stridsmedel bor 
faststallas i samrad med lansstyrelsen och inte i villkor. 

SGU konstaterar vidare att tumlarindivider fran den akut hotade Ostersjopopulationen enligt 
lansstyrelsen uppehaller sig i omradet framst under november — april och enligt HaV under september —
mars, sarskilt under november — december. For Balthayspopulationen ar vidare omradet p.g.a. kalvning 
och parning viktigast under sommarmanaderna Ouni — september), men enligt HaV framst inom det 
alctuella Natura 2000-omradet. Mot bakgrund av det nu namnda torde det inte vara proportionerligt att 
fdrbjuda rojning av odetonerade stridsmedel i den omfattning som lansstyrelsen f6reslagit Ofr aven 
regeringens beslut den 19 juni 2019, N2017/06309BI). 

Samtidigt har bolaget nu anf6rt att det efter genomf6rd unders6kning identifierat endast en odetonerad 
mina. Det rimmar val med vad som i arendet framkommit om att ledningsstrackningen i och f6r sig 
korsar minfdlt fran andra varldskriget, men att de flesta minor redan avlagsnats sedan tidigare. 

Bolaget har i och for sig inte framf6rt nagra barande skaR f6r varf6r rojning av den identifierade minan 
inte skulle kunna ske under september — oktober i enlighet med vad lansstyrelsen kraver. A andra sidan 
ar det fraga om endast en rojning, dessutom i omrade och under tid da tumlare normalt sett inte 
uppehaller sig, samtidigt som samrad angaende skyddsatgarder ska med lansstyrelsen i god tid f6re 
rojningen. Vid en samlad bedomning anser SGU att ett villkor i denna del kan f6reskrivas i enlighet med 
bolagets slutliga f6rslag. 

Bolaget har vidare f6reslagit ett villkor till skydd for tumlare, innebarande ett krav pa samrad med 
berorda myndigheter samt vidtagande av lampliga skyddsatgarder vid rojning av odetonerade 
stridsmedel som inte identifierats vid genomf6rda UXO-undersokningar. En fraga som harvid 
uppkommer ar hur manga odetonerade minor som ev. inte identifierats, sarskilt som endast en sadan 
hittills identifierats. I arendet har dock inte frarnkommit nagra synpunkter pa bolagets s.k. UXO-strategi 
eller pa bolagets genomf6rande av UXO-undersokningar. Mot bakgrund harav och da villkoret endast ar 
tillampligt pa stridsmedel som inte rimligen kunnat identifieras tidigare, (inner SGU inte skal att 
ifragasatta bolagets villkorsfdrslag i denna del. Villkoret bor dock — framst till f6ljd av vad som anges 
nedan (villkor 11) — fdrutom tumlare aven ayse torsk. 

Tidsrestriktioner ayseende anldggningsarbeten (villkor 11) 

Lansstyrelsen och HaV har till skydd f6r i f6rsta hand torskens lek f6reslagit ett villkor med inneborden 
att anlaggningsarbeten inte far ske under perioden juni — augusti i zonerna 39G3 och 39G4. Enligt 
lansstyrelsen begransas torskens lek i Ostersjon av We syre- och salthalten i vattnet, da aggen kraver 
raft halter f6r att kunna halla sig svavande i vattenmassan och utvecklas till larver. Men aven syrehalten 
vid botten ar av stor vikt f6r torskens tillvaxt. Torsk kommunicerar dessutom med ljud vid lek, varfdr 
buller fran anlaggningsfartyget kan stora deras kommunikation. Torsken i Arkonabassangen hor vidare i 
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huvudsak till det 6stra torskbestandet, som ar under saker biologisk grans. ICES har rekommenderat att 
inget torskfiske far sloe i ICES-rutorna 24-32 under hr 2020 (ICES 2019). 

Bolaget har motsatt sig ett sadant villkor och anf6rt bl.a. att da torskens lelcperiod i Arkonabassangen 
stracker sig i huvudsalc fran mars — september och da den vilctigaste perioden loan variera med upp till 
tva manader beroende pa bl.a. vattentemperatur, torde anlaggningsarbeten sommartid endast kunna st6ra 
en f6rsumbar del av det lekande torskbestandet i Arlconabassangen. Hartill kommer att inom zonerna 
39G3 och 39G4 ar rorledningens langd 80 lun, dvs. nastan en tredjedel av ledningsstrackningen i sin 
helhet (mellan Danmark och Polen). 

Joakim Hjelm har vidare i den av bolaget aberopade expertbed6mningen sammanfattat att eftersom bade 
det ostra och vastra bestandet av torsk i Ostersjbn leker i andra omraden an Arlconabassangen kommer 
utldggandet av rorledningen att ha mycicet marginell effekt pa de bada torskbestandens utveckling i 
s6dra 6stersj6n. 

SGU konstaterar f6r egen del att det ostra bestandet i och f6r sig f6rekommer i Arlconabassangen, men 
att de mi1j6massiga f6rhallanden (framst salthalten) som avgor agg och larvers 6verlevnad i bassangen 
varierar patagligt och att bassangens bidrag till torskbestandets fortlevnad ddrmed ar f6rhallandevis litet. 
Det 6stra bestandets kritiska status innebar dock att varje bidrag — om an litet — till bestandet ar av varde 
och att f6rutsattningama f6r dessa bidrag darf6r inte bor paverkas negativt. 

SGU konstaterar vidare att spermiealctivering och aggneutral flytkraft (f6r det 6stra bestandet) intraffar 
vid salthalter st6rre an 11 — 12 PSU (Practical Salinity Unit) respelctive 14,5 PSU (Nissling and Westlin 
1997) och att dessa salthalter uppnas pa djup om cirka 30 — 40 m, dvs. potentiellt nara sedimentytan i 
Arkonabassangen (Omstedt et al. 2000, Lass & Mohrholz 2003, Salka et al. 2008). Det innebar att 
paverkan av sedimentspridning vertikalt i vattenkolumnen fran framf6r allt dilcningsarbeten (och aven 
stridsmedelsr6jning) loan vara mer omfattande an vad bolaget angett och saledes paverka bade agg och 
larver aven under haloklinen 2 
Hjelm framhaller vidare att det aktuella torskfiskestoppet visserligen i f6rsta hand syftar till att minska 
mortaliteten f6r vuxna individer i det 6stra torskbestandet. Eftersom Hjelm dock samtidigt anger att de 

o vuxna individerna leker pa djup st6rre an 40 m i Arkonabassangen, maste potentiella stormngar aven pa 
dessa individer kunna uppsta vid vertikal sedimentspridning i samband med dilcningsarbeten. 

Mot bakgrund av det nu anf6rda, instammer SGU sammanfattningsvis i vad HaV och lansstyrelsen 
anf6rt om att det b6r f6reskrivas villkor om restriktioner savitt ayser anlaggningsarbeten under juni —
augusti i zonerna 39G3 och 39G4 f6r att minimera risken f6r skador pa det aktuella torskbestandet, lat 
vara att de aktuella torskbestanden i huvudsalc leker utanf6r Arlconabassangen samt att potentiella 

2  Lass HU, Mohrholz V (2003) On dynamics and mixing of inflowing saltwater in the Arkona Sea. Journal of 
Geophysical Research 108: 3042. 
Nissling A, Westlin L (1997) Salinity requirements for successful spawning of Baltic and Belt Sea cod and the potential 
for cod stock interactions in the Baltic Sea. Marine Ecology Progress Series 152: 261-271. 
Omstedt A, Gustafsson B, Rodhe J, Walin G (2000) Use of Baltic Sea modelling to investigate the water cycle and heat 
balance in GCM and regional climate models. Climate Research 15: 95-108. 
Salka I, Moulisova V, Kobilzek N, Jost G, Jurgens K, Labrenz M (2008) Abundance, Depth Distribution and 
Composition of Aerobic Bacteriochlorophyll a-Producing Bacteria in Four Basins of the Central Baltic Sea. Applied 
and Environmental Microbiology 74: 4398-4404. 
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st6mingar endast uppkommer inom en mycket liten del av det totala lekomradet i bassangen Ofr aven 
regeringens beslut den 19 juni 2019, N2017/16309BI). 

Samtidigt konstaterar SGU att potentiell paverkan pa torsken sker genom i fdrsta hand vattenturbulens 
och sedimentspridning, dvs. olagenheter som uppkommer i huvudsak vid dikningsarbeten och i 
betydligt mer ringa (obetydlig) omfattning vid sjalva utlaggandet av rorledningen. Mot bakgrund harav 
samt med hansyn till att villkoret ocicsa ska vara proportionerligt, bor restrilctionen i villkoret endast 
ayse anlaggningsarbeten i form av dilming (med plog eller mekanisk gravning). 

Olyckor m. m. (villkor 12) 

Bolaget har f6reslagit ett villkor om att bolaget i samrad med Kustbevalmingen ska to fram 
beredskapsplaner for saval anlaggnings- som driftfas. Enligt SGU bor ett sadant villkor fdreskrivas. 

Iterstallande (villkor 13) 

Precis som lansstyrelsen anfdrt, ar det enligt SGU viktigt att haysbotten efter uldggningen av 
rorledningen aterstalls med i fdrsta hand ursprungligt bottenmaterial samt att inga ledningsgravar 
uppstar, inte minst eftersom t.ex. topografiska fdrandringar pa de djupare bottnarna i Arkonabassangen 
tar Lang tid att utjamna p.g.a. liten omrbming och ackumulation. Utlaggningen bor heller inte orsaka 
fdrdjupningar i bottnen, vilket kan ge upphov till stagnant bottenvatten med syrebrist och fdrsamrad 
bottenmilj6 som fdljd. Atervaltning av massor efter plogning bor vidare ske pa ett salt som minimerar 
resuspendering av finpartikulart material. Aven om fragan om aterstallande ocicsa innefattas i 
kontrollprogrammet (villkor 7), bor enligt SGU aven ett sarskilt villkor fdreskrivas i denna del. 

Marinarkeologi (villkor 14) 

RAA har f6reslagit ett villkor om att bolaget ska samrada med lansstyrelsen vad galler om och hur en 
arlceologisk utredning enligt 2 kap. kulturmiljolagen ska genomfdras. SMTM har vidare anfdrt att den 
planerade gasledningen bor nedlaggas sa att skador undviks pa de fornlamningar som identifierats. 

Bolaget har f6reslagit villkor om kontrollprogram, vilket enligt bolaget ocksa ska innefatta 
hansynstagande till vrak vid anlaggningsarbetena. Bolaget har ocicsa anfdrt att det redan har en lopande 
och val fungerande dialog med lansstyrelsens lculturmiljoenhet till salcerstallande av ett fullgott och 
lampligt skydd fdr marinarkeologiska objekt och att det darfdr inte finns nagot direkt behov av att 
reglera detta ytterligare. 

Aven om marinarkeologiska aspekter ska beaktas redan enligt det allmanna villkoret (villkor 1) och 
villkoret om kontrollprogram (villkor 7), anser SGU — framst mot bakgrund av vad RAA och SMTM 
anfdrt — att ett uttryckligt villkor bor fdreskrivas i denna del. 
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Geologisk och geoteknisk information (villkor 1 S) 

SMHI har anf6rt att det ar nationell datavard f6r marina fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data 
och darf6r onskar att resultaten fran de utf6rda undersokningarna gors tillgangligt f6r SMHI:s 
datavardskap. Av villkoret rSrande kontrollprogram (villkor 7) framgar ocksa att bolaget ska gora 
genomf6rda unders6lmingar, studier m.m. i enlighet med kontrollprogrammet tillgangliga f6r respektive 
myndighet, bl.a. SMHI. 

Av 9 § kontinentalsockellagen framgar aven att SGU pa begaran ska beredas tillfdlle att f61ja 
tillstandshavarens arbete i geologiskt ayseende och taga del av de geologiska resultaten av arbetet. 
Enligt SGU bor darf6r f6reskrivas ett sarskilt villkor om att insamlad geologisldgeotelmisk information 
fran svenskt kontinentalsockelomrade fortlopande ska tillstallas SGU, i format sour SGU bestammer. 
SGU anmarker i detta sammanhang att en framtida ev. utbegaran av dessa uppgifter far prSvas enligt 
bestammelsema i tilldmplig selcretessreglering Ofr i forsta hand offentlighets- och sekretesslagen 
[2009:4001). 

Avveckling (villkor 16) 

Bolaget har anf6rt att med hansyn till den ldnga drifttiden (minst 50 ar) och de f6randringar sour 
f6rvantas ske ayseende saval gallande regelverk sour tekniska mojligheter for avveckling, kommer ett 
avvecklingsprogram att tas fram f6rst mot slutet av driftfasen. Programmet kommer att tas fram i 
samrdd med relevanta myndigheter och enligt gallande regelverk. 

Lansstyrelsen har i denna del anf6rt att f6r att minimera paverkan av projektet, bor villkor f6reslcrivas 
som reglerar bl.a. haysbottens aterstallande i samband med avveckling av ledningama. Enligt SGU bor 
saledes bolagets atagande i denna del f6reskrivas som ett villkor. Villkoret bor formuleras pa 
motsvarande salt som regeringen tidigare gjort i praxis Oft regeringens beslut den 7 juni 2018, 
N2016/05 812/FOF). 

Fiskendringen 

Jordbruksverket har framhallit att det ar rimligt att agaren till Baltic Pipe ansvarar f6r att ge 
motsvarande information och kompensation till yrkesfisket vid dragningen genom svensk ekonomisk 
zon. Jordbruksverket f6rutsatter ocksa att det regleras att agarna till fiskeredskap blir kompenserade vid 
skada om redskap varit korrelct utmarlcta och agarna mojliga att identifiera. Jordbrulcsverket har ocksa 
efterfragat en narmare analys av risken med de pelagiska flyttralarna, da det inte kan uteslutas att de 
vidror haysbotten. 

Lansstyrelsen har anf6rt att det fran fiskets synpunlct ar onslcvart att rorledningen i gSrligaste man ar 
overtralningsbar. Om inte detta loan garanteras langs hela strackningen och det i framtiden skulle visa 
sig att ledningen medf6r fangstbortfall, t.ex. p.g.a. att den blockerar vissa fiskeplatser eller medf6r 
f6rlangda gangtider fOr fiskefartygen, f6rutsatter lansstyrelsen att fisket kommer att kompenseras f6r 
merlcostnader och uteblivna intakter. Detsamma ska galla om ledningen visar sig f6ranleda restrilctioner 
i fisket. 
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SGU konstaterar for egen del att det loan ifragasattas om fislcenaringen i sig over huvud taget ar ett 
sadant skyddsintresse som omfattas av 15 a § andra stycket kontinentalsocicellagen och om det saledes 
ar mojligt att f6reskriva villkor i denna del. 

Bolaget har dock atagit sig att meddela aven relevanta fiskeorganisationer rorledningens exakta 
strackning samt kontakt med haysbotten pa den svenska kontinentalsockeln (villkor 5). Bolaget har 
ocksa angett att den information som Sjofartsverket och Kustbevakningen far angaende anlaggningen av 
rorledningen, for vidare spridning till sjofarten i omradet (villkor 3), planeras att delas aven med 
svenska fiskeriorganisationer. 

SGU konstaterar vidare att bolaget angett att det inte kommer att inrattas nagon (permanent) 
restriktionszon kring rorledningen inom svensk ekonomisk zon, utan endast skyddszoner under 
anlaggningsfasen samt under driftfasen nar underhallsarbete utf6rs (villkor 6). Visserligen kan dessa 
zoner enligt bolaget tillfdlligt hindra tillttade till installationsomradet. Eftersom installationsfartygen 
standigt ror sig, lcommer dock effelcten pa sjotrafilc att vara begransad i tid. 

Bolaget har vidare angett att under driftfasen hindras inte fartygstrafik eller fiske, eftersom rorledningen 
ar konstruerad att vara overtrdlningsbar. Bolaget har som mal att reducera de olagenheter som loan 
uppsta for yrkesfisket under anlaggning och drift av rorledningen och lcommer fortsatt att ha en dialog 
med yrkesfiskets organisationer med ayseende pa saval potentiella olagenheter som 
kompensationsatgarder. Bolaget har ocksa anf6rt att det for narvarande utarbetar en fiskestrategi, vilken 
analyserar den rattsliga grunden f6r ersattning baserad pa en sammanhangande analys av 
fiskeriverksamheten i projelctomradet, samt en bedomning av ev. ekonomiska f6rluster. 

Mot bakgrund av vad som nu namnts — samt da bolagets ataganden i huvudsak gjorts bindande genom 
det allmanna villkoret (villkor 1) — anser SGU att det inte bor f6reskrivas nagot sarskilt villkor till skydd 
(5r fiskenaringens intressen. 

Om tidsbegransning och utformning i ovrigt av tillstandet 
Bolaget har yrkat tillstand till bade utlaggande och bibehallande av den aktuella rorledningen. SGU 
konstaterar vidare att Hera av villkoren ror atgarder — bl.a. underhallsarbeten under den s.k. driftfasen —
som ayses vidtas efter sjalva utlaggandet. 

Samtidigt konstaterar SGU att det av 15 a § kontinentalsockellagen f61jer att tillstand endast kan 
meddelas f6r utlaggande och inte ocksa f6r bibehallande av rorledning, varf6r tillstandet bor formuleras 
i enlighet harmed. SGU konstaterar dock att det av den bakomliggande regleringen i 
Haysrattskonventionen framgar att ett tillstand aven innefattar t.ex. nodvandiga underhallsarbeten pa 
rorledningen. 

Utlaggandet av rorledningen ska sloe enligt strackning och koordinater som framgar av beslutsbilaga. 
Koordinatsystemet som enligt bolaget anvants ar WGS 1984 UTM Zon 33N. 

Vid tillstand enligt 15 a § kontinentalsocicellagen saknas bestammelser motsvarande den i 3 § samma 
lag om att ett tillstand ska ayse en viss tid. Med hanvisning till regeringens tidigare praxis bor dock 
enligt SGU i tillstandet f6reskrivas att de tillstandsgivna atgarder som krays for utlaggande av 
rorledningen ska ha ayslutats senast vid viss tid (jfr arbetstid). Enligt bolagets egen uppgift beraknas 



Jesper Blomberg 

SGU 	 Sid 50(50) 

Sveriges geologiska undersokning 

anlaggningsfasen inte stracka sig langre an t.o.m. utgangen av 2022. Tillstandet bor fdrfalla betraffande 
den del av verksamheten for vilken sadana atgarder inte har vidtagits fore denna tidpunlct. 

Sammanfattning 
SGU har bedomt att rSrledningen kan lokaliseras i enlighet med bolagets ansolcan. Villkor ska vidare 
fdreskrivas, men inte med utgangspunkt enbart i bolagets fdrslag. I stallet ska villkor foreslcrivas i 
enlighet med vad som framgar av beslutet. Bolaget har saval faktisk som rattslig mojlighet att uppfylla 
villlcoren och de far anses vara proportionerliga. Regeringen bbr saledes bifalla bolagets ans6kan delvis i 
enlighet med det nu sagda. 

SGU erinrar ayslutningsvis om att det far ankomma pa regeringen att slutligen to stallning till de 
synpunlcter som inkommit resp. inkommer fran Danmark, Tyskland och Polen inom ramen for samrad 
enligt Esbolconventionen. 

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektoren Lena Soderberg. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningscheferna Lars-Inge Larsson och Goran 
Risberg, enhetscheferna Elin Jansson och Lovisa Zillen Snowball, statsgeologen Finn Baumgartner samt 
juristen Sara Nordstrom deltagit. Juristen Jesper Blomberg har varit fdredragande. 

Bilaga  

Ledningsstraclming 
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