
Baltic Pipe: Dialog og dokumentation  
 
Den 4. oktober 2018  
 
 
Kære lodsejere  
 
Hermed lidt information vedrørende Baltic Pipe.  

Brug besøget fra Energinet konstruktivt  

I forbindelse med, at Energinet har varslet de indledende besøg hos hver 
enkelt af jer, er der flere der har spurgt ind til, hvordan man skal forholde 
sig til Energinets henvendelse.  

Stil spørgsmål 

Vi opfordrer til, at I holder mødet med Energinet og bruger mødet til at 
gøre opmærksom på, hvis der er særlige forhold på jeres ejendom, der 
skal tages hensyn til. Det kan for eksempel være:  

 Brug mødet til at få svar på alle dine spørgsmål – og vær gerne 
kritisk over for de svar, der kommer 
 

 Skriv ikke under på noget eller indgå aftaler om noget. Det er vigtigt 
for vores fælles muligheder fremadrettet, at alle lodsejere står 
sammen.  
 

 Skab dig overblik over dine dræn og vær gerne konkrete i forhold 
til, hvilke ønsker du har til genetablering mm.  
 

 Fortæl, hvis der er hel- eller delstrækninger, hvor du gerne vil have 
gasledningen gravet dybere?  
 

 Gør opmærksom på eventuelle forhold på ejendommen, som 
betyder at du skal have mere i erstatning. Og gør opmærksom på, 
at det blot er en vurdering fra din side.  
 

 Har du udvidelsesplaner? Det er meget vigtigt at gøre Energinet 
opmærksom på ALLE de planer eller løse tanker du har om 
udvidelser, udstykninger og lignende den, som gasledningen helt 
eller deltvist kan være en hindring for.  

 

Bed Energinet om at tage referat fra møderne  

Vi har ved flere lejligheder bedt Energinet om at de tager referat af de 
møder, som de holder os jer, således at der er enighed om, hvad der er 
drøftet. Det er desværre ikke sket i alle tilfælde, og derfor er det en god 
ide at indlede mødet med at bede Energinet om at skrive et referat. 
Referatet er jeres sikkerhed for, at jeres forbehold og ønsker er noteret og 
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det er med til at sikre, at der er skred i processen, også hvis der for 
eksempel kommer nye folk på opgaven.  

Dokumenter skader på dine marker – både før og efter 
anlægsarbejdet   

I tilfælde af, at nedgravningen af ledningen til Baltic Pipe skaber 
uforudsete eller mere varige strukturskader end dem, du får erstatning for 
i første omgang, ligger hele ansvaret for at kunne dokumentere skaden 
hos dig som lodsejer.  

Derfor kan det være en god ide allerede nu at begynde at dokumentere 
markernes beskaffenhed - både før gravearbejdet og i årene efter. Hvis du 
har billeder af markerne på flere forskellige tidspunkter af året og gerne 
over flere år, har du et bredt sammenligningsgrundlag, hvis du skal 
dokumentere markernes beskaffenhed før ledningen lægges i jorden.  

Dokumentationen kan ske ved almindelige fotos eller ved at lade en drone 
flyve over markerne.  

Med venlig hilsen 
 
Foreningerne   

 

 

 

 

 


