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Bevarelse af element- 
fabrikken i Rødbyhavn
I sommeren 2020 begyndte anlægsarbejdet til en 
fast forbindelse mellem Rødbyhavn på Lolland  
og Puttgarden på Fehmarn. Forbindelsen opføres 
som en sænketunnel bestående af beton- 
elementer. Disse elementer skal produceres på en 
elementfabrik, der er ved at blive etableret øst for 
Rødbyhavn Havn. Elementfabrikken udgør sam-
men med den dertilhørende arbejdshavn, kontor- 
og administrationsfaciliteter, beboelsesfaciliteter 
mv. et stort, samlet produktionsområde. Når 
produktionen af tunnelelementerne til Femern 
Bælt-tunnelen er færdiggjort i 2026, er element-
fabrikken ved Rødbyhavn på Lolland oprindeligt 
planlagt til at skulle rives ned.

Den 28. juni 2021 indgik et flertal i Folketinget en 
politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”.  
Af aftalen fremgår følgende om tunnelelement- 
fabrikken ved Rødbyhavn: 

”Parterne ser positivt på muligheden for, at  
Sund & Bælt bevarer den kommende tunnel- 
elementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på 
Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. 
Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland 
samtidig med, at tunnelelementfabrikken kan 
bidrage til at billiggøre kommende projekter,  
da der ikke vil være behov for at etablere nye  
produktionsfaciliteter til projekterne.”

Fordele og konsekvenser skal belyses
Der er mange samfundsmæssige fordele ved  
at bevare elementfabrikken – bl.a. økonomiske, 
miljømæssige og tidsmæssige fordele samt ikke 
mindst muligheden for at bevare arbejdspladser.
Ud over at levere elementer til fremtidige statslige  
megainfrastrukturprojekter vil fabrikken kunne 
bruges til andre statslige (og ikke statslige) 
megaprojekter, som kræver produktions- og 
udskibningsfaciliteter. 

At bevare elementfabrikken ved Rødbyhavn er  
et stort projekt, der vil påvirke omgivelserne og 
miljøet. Alle påvirkninger – positive såvel som 
negative – for mennesker, samfund, natur, vand 
og jord mv. skal belyses, inden en eventuel politisk 
beslutning om at bevare elementfabrikken. 

Opgaven er Sund & Bælts
Sund & Bælt har igangsat arbejdet med en 
egentlig miljøkonsekvensvurdering af bevarelsen 
af elementfabrikken. For hvordan bliver miljøet 
på Lolland påvirket, hvis elementfabrikken mv. 
bliver bevaret frem for at blive taget ned og 
erstattet med natur? Alle borgere, myndigheder, 
virksomheder, interesseorganisationer mv. 
inviteres til at bidrage med deres forslag og 
ideer, så vi sammen får skabt det bedst mulige 
beslutningsgrundlag. 
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Den gode proces

Hvad sker der lige nu?
Vi indleder miljøkonsekvensvurderingen med en 
offentlig idé- og forslagsfase. Her har borgere, 
virksomheder, myndigheder og andre interessen-
ter mulighed for at komme med idéer, forslag og 
synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.  
Vi vil derfor gerne høre din mening. Du kender 
lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig 
viden eller gode idéer til miljøkonsekvensvurde-
ringen. 

Idéer og forslag kan handle om:
• Hvilke påvirkninger vi bør lægge særligt vægt 
 på i vurderingen
• Særlige forhold vi skal være opmærksomme på
• Forslag til begrænsning af eventuelle gener  
 fra projektet
• Hvordan projektets positive effekter  
 kan forstærkes yderligere
• Andet, som du mener, er relevant for  
 vores undersøgelser.

Miljøkonsekvensvurdering

Høring

Politisk behandling

Detailprojektering

Idéfase

Idéfasen løber fra 
mandag den 31. oktober 2022  
til og med 
mandag den 28. november 2022

Du kan bidrage med dine forslag  
eller idéer via mail:  
elementfabrik@sbf.dk

Vi gør opmærksom på, at dine bemærkninger 
bliver offentliggjort, så tænk over brugen af 
personoplysninger. Undgå personoplysninger i 
emne og overskrift. Ved afgivelse af høringssvar 
samtykker du til offentliggørelse af svaret, 
herunder dit navn og mailadresse. Indsend senest 
den 28. november 2022.

mailto:elementfabrik%40sbf.dk?subject=
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Hvad er en miljøkonsekvensvurdering? 
Miljøkonsekvensvurderingen skal belyse påvirkningen af 
en række forhold og indeholde forslag, der kan reducere 
disse påvirkninger. 

Det gælder for eksempel:
• Befolkningen og menneskers sundhed,
• den biologiske mangfoldighed med særlig vægt  
 på arter og naturtyper, der er beskyttede,
• jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
• materielle goder, kulturarv og landskab samt
• samspillet mellem disse faktorer. 

Miljøkonsekvensvurderingen skal give en samlet beskri-
velse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for en offentlig debat såvel som for 
Folketingets endelige beslutning om, hvorvidt projektet 
skal gennemføres. 
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Kom til borgermøde om  
bevarelse af elementfabrikken
Sund & Bælt har til opgave at gennemføre 
miljøkonsekvensvurderingen af en eventuel 
bevarelse af elementfabrikken ved Rødbyhavn  
og inviterer i den forbindelse til borgermøde.

På borgermøderne kan du høre om projektet,  
stille spørgsmål og komme med ideer og forslag 
til emner, der kan belyses i miljøkonsekvensvur-
deringen.

Vil du med? 
Gå ind på vores hjemmeside  
sundogbaelt.dk/elementfabrik  
og tilmeld dig med antal deltagere til  
borgermødet enten den 13. november eller  
den 17. november 2022. 

Deltag online den 17. november 2022
Den 17. november 2022 vil det også være muligt 
at deltage online via  
sundogbaelt.dk/elementfabrik 

Her kan der stilles spørgsmål via chat-funktionen. 
Dette kræver ikke tilmelding. 

Vi holder borgermøde
Søndag den 13. november 2022  
kl. 10.00-12.00.
Femern A/S’ bygherrecenter
Havnegade 2  
4970 Rødby
eller
Torsdag den 17. november 2022 
kl. 17.00-19.00. 
Femern A/S’ bygherrecenter
Havnegade 2
4970 Rødby 

samt online på sundogbaelt.dk/elementfabrik
Torsdag den 17. november kl. 17.00-19.00

http://sundogbaelt.dk/elementfabrik
http://sundogbaelt.dk/elementfabrik
http://sundogbaelt.dk/elementfabrik
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Hvad sker der efter  
Idéfasens afslutning 
Idéfasens afslutning 
Efter idéfasen er afsluttet vurderer Sund & Bælt 
de idéer og forslag, der er modtaget. På den 
baggrund besluttes det, hvilke forslag der ligger 
inden for opgavens ramme og dermed kan tages 
med videre i miljøkonsekvensvurderingen. 

På baggrund af de indkomne idéer og forslag 
udarbejdes et høringsnotat, som offentliggøres 
på projektets hjemmesiden. Bemærk det er kun 
idéer og forslag, der er modtaget skriftligt, der 
kan tages med i høringsnotatet.

Miljøkonsekvensvurderingen 
Når miljøkonsekvensvurderingen er færdig, 
offentliggøres undersøgelsens resultater på 
projektets hjemmeside og danner grundlag for  
en offentlig debat om projektets konsekvenser. 

Afsluttende offentlig høring 
Den afsluttende offentlige høring varer mindst 
otte uger, så alle får mulighed for at komme med 
bemærkninger til resultatet af miljøkonse-
kvensvurderingen. Som en del af denne hørings-
fase afholder vi endnu et borgermøde, hvor 
miljøvurderingens resultater præsenteres. 
Når høringsperioden er afsluttet, samler vi 
høringssvarene, som derefter offentliggøres på 
projektets i endnu et høringsnotat. 

Politisk behandling 
Gennemførelse af projektet forudsætter, at 
Folketinget vedtager en lovændring til den 
gældende anlægslov efter miljøkonsekvensvurde-
ringens afslutning. Miljøkonsekvensvurderingen vil 
indgå i Folketingets beslutningsgrundlag. Hvis 
Folketinget vedtager forslaget til lovændringen, 
gives der derved tilladelse til bevarelse af ele-
mentfabrikken.



Sund & Bælt løfter samfundets største trafikale 
anlægsinvesteringer og binder Danmark bedre 
sammen nationalt og internationalt. 

Til gavn for borgerne, erhvervslivet og forsynings-
sikkerheden. Som statsejet aktieselskab arbejder 
vi altid langsigtet og helhedsorienteret.

Find mere information på sundogbaelt.dk

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

Telefon 3393 5200
info@sbf.dk
sundogbaelt.dk

http://sundogbaelt.dk
mailto:info%40sbf.dk?subject=
http://sundogbaelt.dk

