
Baltic Pipe: Vi kæmper på alle fronter  
 
Den 10. juli 2018  
 
 
Kære lodsejere  
 
Baltic Pipe vil komme til at påvirke mange hundrede landmænd – både 
når ledningen er lagt ned og efterfølgende. Samtidig har vi med et projekt 
at gøre, som en kompleks i sit indhold og beslutningsgangene. Derfor 
arbejder vi både politisk, fagligt og juridisk for at sikre jer så gode vilkår 
som muligt.  

Energinet vil holde møde med alle lodsejer  
I øjeblikket kontakter Energinet jer lodsejere for at aftale et møde ude på 
jeres ejendom. På mødet lægger de op til en drøftelse af de specifikke 
forhold på ejendommen. Det kan fx være om der er særlige forhold på 
ejendommen, der skal tages hensyn til, konsekvenser for dræn og den 
generelle drift.  
 
Vi anbefaler jer:  
 

 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.  

 

Er Baltic Pipe i almenvellets interesse?  
Spørgsmålet om, hvorvidt Baltic Pie er i almenvellets interesser er stadig 
meget aktuelt og er i høj grad et politisk spørgsmål.  

Derfor har vi gennem to møder med energi-, forsynings- og klimaminister 
Lars Chr. Lillleholt spurgt ind til netop almenvellets interesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fyns Familielandbrug 
 

    
  Familielandbruget Sydvest 

 
  Familielandbruget LRS – Vejle 

 

 



 
Ministeren har skriftligt tilkendegivet over for os, at projektet vil betyde, at 
man kan fastholde lave tariffer i Danmark, og Baltic Pipe vil bidrage med en 
tarifbesparelse, der svarer til 1,9-2,9 mia. kr. Det er de ca. 400.000 
husstande der bruger gas, som får glæde af besparelsen sammen med ca. 
20.000 virksomheder. Konkret vil besparelsen for en normal husstand være 
ca. 125 kr. årligt, mens det for en virksomhed med et forbrug på 300.000 
m3 vil være ca. 15.000- 19.000 kr. årligt.  
 
På den baggrund konkluderer ministeren at projektet er i almenvellets 
interesse. Det er vi ikke så sikre på! Og derfor følger vi også den del af 
projektet helt til dørs.  
 

Vi er ikke længere de eneste, der stiller spørgsmålstegn ved, i hvilken grad 
hele projektet med Baltic Pipe kommer Danmark til gode. 
Nyhedsmagasinet Ingeniøren har i ne længere artikel og på podcast stillet 
det samme spørgsmål. Du kan læse Ingeniørens artikel her.  
 

Møder med Energinet om vilkårene   
Som nævnt arbejder vi både politisk, juridisk og fagligt i denne sag. Og i det 
tilfælde, at projektet bliver til noget, så er vi også en faglig og juridisk dialog 
med Energinet om vilkårene.  

Gennem flere møder har vi været i dialog med Energinet om de vilkår, som 
ledningen lægges under. Dialogen med Energinet er netop udtryk for, at vi 
arbejder på flere fronter – og her altså den faglige front.  

Der er ingen Landsaftale på gasområdet, og derfor har I ingen retningslinjer 
at læne jer op ad i dialogen med Energinet.  

Derfor er vi i dialog med Energinet med det formål at lave en rammeaftale 
med minimumskrav, som I kan bruge som guide i jeres egen dialog med 
Energinet.  

Hvis det lykkedes os at lave en rammeaftale med Energinet er den ikke 
bindende for lodsejerne, men alene et udtryk for det, vi som minimum kan 
opnå enighed med Energinet om.  

 
Fortsat god høst og sommer.  
 
Med venlig hilsen 
 
Foreningerne  

 

 

 

 

 

 

https://ing.dk/artikel/milliarddyr-gasledning-graver-hele-danmark-polakkernes-skyld-212589

