
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2015

Forslag
til

Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende
Storstrømsbro

Kapitel 1

Anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den
eksisterende Storstrømsbro

§ 1. Transportministeren bemyndiges til at
1) anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jern-

banebro forsynet med en dobbeltrettet fælles cykel- og
gangsti over Storstrømmen mellem Falster og Masnedø
samt tilhørende landanlæg,

2) gennemføre eller få gennemført relaterede projekter til
de i nr. 1 nævnte anlægsprojekter, herunder anlæg af en
ny sejlrende til Orehoved Havn og omlægning af søkab-
ler og kabler mellem og på Falster, Masnedø og Sjæl-
land efter aftale med ledningsejerne,

3) nedrive den eksisterende Storstrømsbro mellem Falster
og Masnedø, når den nye Storstrømsbro er anlagt og ta-
get i brug, og

4) foretage de dispositioner, som er nødvendige med hen-
blik på gennemførelsen af de i nr. 1-3 nævnte projekter.

Stk. 2. Kort over linjeføringen af den nye Storstrømsbro
inklusive landanlæg og den eksisterende Storstrømsbro, jf.
stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

Kapitel 2

Miljømæssige vurderinger

§ 2. Anlægsprojektet nævnt i § 1 skal gennemføres inden
for rammerne af de udførte vurderinger af projektets ind-
virkninger på miljøet, jf. dog §§ 3 og 4.

§ 3. Ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, som
kan være til skade for miljøet, må ikke påbegyndes uden til-
ladelse fra Trafikstyrelsen, jf. § 18.

Stk. 2. Trafikstyrelsen afgør på grundlag af en anmeldelse
fra Vejdirektoratet, om der skal udarbejdes en supplerende
VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse efter stk. 1.
Vurderer Trafikstyrelsen, at der skal udarbejdes en supple-

rende VVM-redegørelse, udarbejder Vejdirektoratet denne.
Trafikstyrelsen foretager offentliggørelse af den supplerende
VVM-redegørelse med henblik på høring af offentligheden
og berørte myndigheder.

Stk. 3. Bestemmelser i anden lovgivning, som fastsætter
krav om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), finder
ikke anvendelse på ændringer og udvidelser omfattet af stk.
1.

Stk. 4. Trafikstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 og efter
regler fastsat i medfør af stk. 5 kan ikke indbringes for an-
den administrativ myndighed.

Stk. 5. Transportministeren kan efter forhandling med
miljøministeren fastsætte nærmere regler om
1) anmeldelse efter stk. 2 af ændringer eller udvidelser af

anlægsprojektet til Trafikstyrelsen,
2) pligt for andre myndigheder og Vejdirektoratet til at gi-

ve de oplysninger, der er nødvendige for Trafikstyrel-
sens vurdering af ændringer eller udvidelser efter stk.
2,

3) gennemførelse af Trafikstyrelsens vurdering efter stk. 2
og om indholdet af VVM-redegørelsen,

4) vilkår for tilladelsen efter stk. 1 og
5) offentliggørelse, herunder om udelukkende digital an-

noncering, af afgørelser efter stk. 1 og 2 og af den sup-
plerende VVM-redegørelse.

§ 4. Ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, som i
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt, må ikke påbe-
gyndes uden tilladelse fra Trafikstyrelsen på baggrund af en
konsekvensvurdering af ændringen eller udvidelsen, jf. stk.
2.

Stk. 2. Vurderer Trafikstyrelsen på grundlag af en anmel-
delse fra Vejdirektoratet, jf. § 3, stk. 2, at en ændring eller
udvidelse af anlægsprojektet kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt, foretager Trafikstyrelsen en nærmere
konsekvensvurdering af virkningerne af ændringen eller ud-
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videlsen på Natura 2000-området under hensyn til beva-
ringsmålsætningen for det pågældende område. Viser konse-
kvensvurderingen, at det ikke kan udelukkes, at ændringen
eller udvidelsen vil skade Natura 2000-området, kan Trafik-
styrelsen ikke meddele tilladelse til det anmeldte, jf. dog stk.
6, nr. 7.

Stk. 3. Bestemmelser i anden lovgivning, som fastsætter
krav om vurdering af virkninger på Natura 2000-områder,
finder ikke anvendelse på ændringer og udvidelser omfattet
af stk. 1.

Stk. 4. Trafikstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 og efter
regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6 kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Transportministeren kan efter forhandling med
miljøministeren fastsætte regler om beskyttelse af dyre- og
plantearter ved afgørelser om tilladelse til ændringer eller
udvidelser af anlægsprojektet efter stk. 1 og 2 og om, at reg-
lerne administreres af Trafikstyrelsen.

Stk. 6. Transportministeren kan efter forhandling med
miljøministeren fastsætte nærmere regler om
1) anmeldelse efter stk. 2, jf. § 3, stk. 2, af ændringer eller

udvidelser af anlægsprojektet til Trafikstyrelsen,
2) pligt for andre myndigheder og Vejdirektoratet til at gi-

ve de oplysninger, der er nødvendige for Trafikstyrel-
sens vurdering af ændringer eller udvidelser efter stk.
2,

3) gennemførelse af Trafikstyrelsens vurdering efter stk.
2, herunder om eventuel høring af offentligheden,

4) vilkår for tilladelsen efter stk. 1,
5) offentliggørelse, herunder om udelukkende digital an-

noncering, af afgørelsen efter stk. 1 og af konsekvens-
vurderingen efter stk. 2,

6) en samordnet eller fælles procedure for den suppleren-
de VVM-redegørelse efter § 3, stk. 2, og konsekvens-
vurderingen efter stk. 2 og

7) betingelserne for at tillade ændringer eller udvidelser af
anlægsprojektet, når vurderingen efter stk. 2 ikke ude-
lukker skade på et Natura 2000-område.

§ 5. Ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet kræver
ikke vurderinger efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer.

Varetagelse af naturhensyn

§ 6. Vejdirektoratet udfører afværgeforanstaltninger
1) af hensyn til yngle- og rasteområder for arter omfattet

af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse som følge af an-
lægsprojektet,

2) for at modvirke, at fugle eller arter omfattet af bilag 3
til lov om naturbeskyttelse forstyrres med skadelig
virkning for arten eller bestanden,

3) af hensyn til fugles æg og reder og
4) af hensyn til naturbeskyttelsen i øvrigt.

Forholdet til anden lovgivning

§ 7. Udførelse af arbejder efter § 1 i denne lov kræver ik-
ke dispensation eller tilladelse efter § 50 og § 65, stk. 1-3, jf.

kapitel 2, i lov om naturbeskyttelse og § 35, stk. 1, i lov om
planlægning.

Stk. 2. Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om
planlægning, §§ 20, 22 og 26 a i lov om naturbeskyttelse,
kapitel 8 og 8 a i museumsloven, lov om landbrugsejendom-
me og kapitel 1 a-4 i lov om kystbeskyttelse finder ikke an-
vendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1 i
denne lov.

§ 8. Kapitel 6 i lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i
medfør heraf finder ikke anvendelse på ufarlige havbunds-
materialer, som flyttes inden for overfladevand med henblik
på landindvinding i anlægsprojektet.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om, hvor-
når havbundsmaterialer er ufarlige, jf. stk. 1. Transportmini-
steren kan endvidere fastsætte regler om prøvetagning,
egenkontrol, tilsyn og håndhævelse af disse regler.

§ 9. Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds
afgørelse vedrørende anlægsprojektet nævnt i § 1, som træf-
fes efter byggeloven, lov om jagt og vildtforvaltning, lov om
naturbeskyttelse, lov om vandløb med undtagelse af kapitel
13, lov om skove, lov om vandforsyning m.v., lov om kyst-
beskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og lov om råstoffer
samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende an-
lægsprojektet i henhold til de i stk. 1 nævnte love kan påkla-
ges af Vejdirektoratet til transportministeren.

Stk. 3. Transportministeren kan beslutte at overtage kom-
munalbestyrelsens beføjelser efter de i stk. 1 nævnte love i
en nærmere bestemt sag, der vedrører anlægsprojektet.

Stk. 4. Transportministerens afgørelse i klagesager efter
stk. 2 og i sager, hvor ministeren har overtaget kommunal-
bestyrelsens beføjelser efter stk. 3, kan ikke påklages til an-
den administrativ myndighed.

Stk. 5. De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke til-
syn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

Stk. 6. Transportministeren kan til brug for behandlingen
af sager efter stk. 2 og 3 fastsætte regler om kommunalbe-
styrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger, herunder om,
at oplysningerne skal afgives i en bestemt form, til brug for
en vurdering af forhold, der reguleres efter de i stk. 1 nævn-
te love, inden for den pågældende kommune.

§ 10. Transportministeren kan fastsætte regler om forure-
ning og gener fra anlægsprojektet. Transportministeren kan
herunder fastsætte regler om egenkontrol og om tilsyn og
håndhævelse, herunder at afgørelser om tilsyn og håndhæ-
velse af regler fastsat efter denne bestemmelse ikke kan ind-
bringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt og afgø-
relser truffet i medfør heraf finder ikke anvendelse på for-
urening og gener fra de dele af anlægsprojektet, der omfattes
af regler udstedt efter stk. 1.

§ 11. Fastsætter transportministeren regler i medfør af §
10, kan ministeren samtidig fastsætte regler om, at Vejdirek-
toratet skal tilbyde kompensation til beboere samt ejere af
sommerhuse, der anvendes af ejerne som fritids- og feriebo-
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lig, som kan udsættes for gener som følge af regler udstedt i
medfør af § 10. Transportministeren kan herunder fastsætte
regler om kredsen af de berettigede, størrelsen af kompensa-
tionen, udbetaling, frister, renter m.v.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om, at
Vejdirektoratet skal tilbyde beboere, der er særlig udsat for
gener som følge af transportministerens regulering af forhol-
dene i medfør af § 10, genhusning eller overtagelse af deres
bolig. Transportministeren kan herunder bestemme, at kom-
munalbestyrelsen i bopælskommunen efter beboerens an-
modning skal anvise en genhusningsbolig. Transportmini-
steren kan desuden fastsætte regler om fremgangsmåden ved
genhusning eller overtagelse, herunder om vilkårene i aftaler
om genhusning, omkostninger ved genhusning og genhus-
ningsaftalens ophør, herunder bestemme, at aftalen ophører,
hvis den bolig, hvor der er gener, udlejes eller anvendes til
beboelse eller som fritidsbolig.

Stk. 3. Opnås der ikke en aftale mellem Vejdirektoratet og
den berettigede efter de regler, der er fastsat i medfør af stk.
1 og 2, eller opstår der uenighed om en indgået aftale, træf-
fer Ekspropriationskommissionen for Statens Ekspropriatio-
ner på Øerne afgørelse om kompensation, genhusning og
overtagelse efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1
og 2.

Stk. 4. Sager om kompensation, genhusning og overtagel-
se behandles i øvrigt af Ekspropriationskommissionen for
Statens Ekspropriationer på Øerne efter reglerne i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom.

Stk. 5. Kompensation og beløb ydet ved genhusning efter
de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1 og 2, indgår ikke
ved vurderingen af, om en person har ret til ydelser fra det
offentlige, og medfører ikke reduktion af sådanne ydelser.
Kompensationen og beløbene medregnes endvidere ikke ved
opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.

Stk. 6. Har transportministeren fastsat regler efter stk. 1
og 2, finder reglerne i kapitel 9 i lov om byfornyelse og ud-
vikling af byer ikke anvendelse ved spørgsmål om sund-
hedsfare i bygninger, som benyttes til bolig eller ophold for
mennesker, som følge af støjgener fra anlægget af anlægs-
projektet.

§ 12. Bestemmelserne i §§ 5-11 finder tilsvarende anven-
delse på ændringer og udvidelser af anlægsprojektet, der er
tilladt efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1.

Kapitel 3

Ledninger, fremrykket ekspropriation, ekspropriation,
forundersøgelser m.v.

§ 13. Bestemmelserne i § 77, stk. 1, i lov om offentlige
veje m.v. og i § 70, stk. 1, i lov om private fællesveje finder
anvendelse på ledningsarbejder i forbindelse med anlægs-
projektet nævnt i § 1.

§ 14. Transportministeren bemyndiges til ved ekspropria-
tion at erhverve de arealer og rettigheder, der er nødvendige
for gennemførelse og drift af anlægsprojektet nævnt i § 1 el-

ler ændringer heraf samt etablering af klimarelaterede af-
værgeforanstaltninger.

Stk. 2. Transportministeren kan efter anmodning fra eje-
ren i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres
særlig indgribende af anlægsprojektet nævnt i § 1, før tids-
punktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 3. Ekspropriation efter denne bestemmelse sker efter
reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ved-
rørende fast ejendom.

§ 15. Transportministeren har, hvis det skønnes nødven-
digt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retsken-
delse adgang til at foretage jordbundsundersøgelser, opmå-
linger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørs
arealer med henblik på anlæggelse og drift af anlægsprojek-
tet nævnt i § 1 eller ændringer heraf samt etablering af kli-
marelaterede afværgeforanstaltninger.

Stk. 2. Transportministeren kan under samme betingelser
som nævnt i stk. 1 få foretaget arkæologiske forundersøgel-
ser.

Stk. 3. Ejere og brugere af arealer omfattet af stk. 1 skal
underrettes skriftligt senest 14 dage inden gennemførelsen
af undersøgelsen m.v.

Stk. 4. Ejere og brugere af arealer omfattet af stk. 2 skal
underrettes skriftligt senest 28 dage inden gennemførelse af
arkæologiske forundersøgelser.

Stk. 5. Er det ikke muligt at underrette ejere og brugere af
arealer skriftligt i henhold til stk. 3 og 4, skal oplysningen
offentliggøres i lokale medier el.lign.

§ 16. Erstatning for indgreb i medfør af §§ 14 og 15 fast-
sættes, hvis der ikke kan indgås aftale herom, af ekspropria-
tions- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom.

Stk. 2. Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103
i lov om offentlige veje m.v. anvendelse. Vejdirektoratet af-
holder omkostningerne forbundet hermed.

Kapitel 4

Ejerforhold og drift af den nye Storstrømsbro m.v.

§ 17. Efter anlæg af den nye Storstrømsbro inklusive
landanlæg og relaterede projekter, jf. § 1, stk. 1, fordeler
ejerforholdene sig som følger:
1) Storstrømsbroens vejanlæg inklusive cykel- og gangsti,

fugtisolering, belægning og dilatationsfuger for vej og
cykelsti ejes, drives og vedligeholdes af Vejdirektora-
tet.

2) Storstrømsbroens jernbaneanlæg inklusive skinner,
fugtisolering og dilatationsfuger, herunder skinneud-
træk for jernbanedelen, kørestrøm, signalanlæg, nød-
fortove m.v., ejes, drives og vedligeholdes af Banedan-
mark.

3) Brokonstruktionerne inklusive brorækværker og even-
tuelle vindskærme samt landfæster og dæmningsanlæg
ejes, drives og vedligeholdes af Banedanmark i fælles-
skab med Vejdirektoratet.
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4) De landbaserede vejanlæg inklusive cykelstier på Mas-
nedø fra landfæstet Masnedsundbroen til landfæstet
Storstrømsbroen ejes, drives og vedligeholdes af Vejdi-
rektoratet. Øvrige lokale vej- og stianlæg på Masnedø
ejes, drives og vedligeholdes af Vordingborg Kommu-
ne. Spor- og vejbærende broer og konstruktioner ejes,
drives og vedligeholdes af Banedanmark i fællesskab
med Vejdirektoratet.

5) De landbaserede vejanlæg inklusive cykelstier på Fal-
ster fra brofæstet til den nye rundkørsel ved Orehoved
Langgade, Storstrømsvej og Gåbensevej ejes, drives og
vedligeholdes af Vejdirektoratet. Øvrige vej- og stian-
læg på Falster ejes, drives og vedligeholdes af Guld-
borgsund Kommune. Spor- og vejbærende broer og
konstruktioner ejes, drives og vedligeholdes af Bane-
danmark i fællesskab med Vejdirektoratet.

6) Den nye sejlrende til Orehoved Havn ejes, drives og
vedligeholdes af Guldborgsund Kommune.

7) De landbaserede jernbaneanlæg på Masnedø og Falster
ejes, drives og vedligeholdes af Banedanmark.

8) Nødvendig afmærkning af farvandet i forbindelse med
etablering af Storstrømsbroen ejes, drives og vedlige-
holdes af Vejdirektoratet i fællesskab med Banedan-
mark.

Stk. 2. Banedanmarks anlæg, jf. stk. 1, kan efter transport-
ministerens nærmere bestemmelse overdrages til A/S Fe-
mern Landanlæg.

Kapitel 5
Kompetence, domstolsprøvelse m.v.

Trafikstyrelsens opgaver

§ 18. Trafikstyrelsen udfører de opgaver, der fremgår af
§§ 3 og 4.

Stk. 2. Ved udførelsen af de opgaver, der fremgår af §§ 3
og 4, er Trafikstyrelsen uafhængig af instruktioner om den
enkelte sags behandling og afgørelse.

Domstolsprøvelse

§ 19. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov el-
ler de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være an-
lagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen
er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Stk. 2. Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er
omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne
ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Kapitel 6
Ikrafttræden

§ 20. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Folketinget, den 26. maj 2015

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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