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Den 28. juni 2019 

 
 

“Stenderuphalvøen-Initiativet” – BALTIC PIPE 
 
 
 
 
Kære lodsejer 
 
 
Vi er en gruppe landmænd på Stenderuphalvøen, hvor Baltic Pipe projekteres nedgravet ned imod 
Lillebælt. 
 
Efter at have fulgt projektet med stigende interesse over tid, så er vi nu der, hvor vi fortsat ser et 
misforhold imellem, det vi tilbydes via den nyligt fremlagte ”folder” og det, der skal til for at holde os 
skadesløse.  
 
Ja allerhelst så vi projektet droppet. 
 
Det arbejde, der er foregået i foreningerne kan overordnet sammenfattes til:  
 

• Der er arbejder meget målrettet med at få beskrevet de vilkår, som ledningen ligger under, så 
lodsejerne har noget at støtte sig til (folderen). 

• Foreningerne har arbejdet for, at der blev lagt et fælles niveau for erstatningerne, men Energinet 
har ikke ønsket, at drøfte det spørgsmål. 

• Der er ikke opnået et tilfredsstillende resultat i spørgsmålet om erstatningerne og derfor er der 
behov for at samle lodsejerne omkring erstatningsspørgsmålet. 

• Der er afholdt 3 møder med den tidligere minister. 

• Nu kommer der en ny minister og foreningerne agter på ny at give sine holdninger og ønsker til 
kende over for den nye minister – vi kan håbe på, at der er kommet opblødning i spørgsmålet om 
erstatning til lodsejerne. 

• L&F fører en retssag vedrørende Kriegers Flak – sagen kan få betydning for 
erstatningsudmålingerne også i Baltic Pipe. 

 
Det er vigtigt at få fastslået, at vi ikke er ude på at tjene penge på dette initiativ, men vi ønsker at få en 
aftale, der med klar tekst holder os skadesløse og giver os en ordentlig behandling.  
 
Vi vurderer, at det er nødvendigt, at vi bruger nogle resurser på at sikre vores ret (bl.a. rette erstatning) i 
forbindelse med kommende ekspropriationsforretninger og om fornødent videre til domstolene. 
 
Da der er så mange fællesinteresser for alle berørte lodsejere, så synes vi, at det giver bedst mening, at vi 
slår os sammen om de omkostninger, der er til at sikre vores rettigheder og vi tager derfor dette her private 
initiativ.  
 
Vi retter hermed denne henvendelse til de lodsejere, der er i samme situation som os, for at opfordre til, at 
vi går sammen om omkostningen til den bedste juridiske hjælp. Det er klart, at jo flere vi er, des billigere 
bliver det per lodsejer.  
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Arbejdsgruppen under landboforeningerne har hjulpet os med mail-adresse-listen til jer. 
 
Vi har drøftet situationen med advokat Søren Nørgaard Sørensen, Advokatfirmaet Hjulmandkaptain.  
 
Søren  har bl.a. bistået arbejdsgruppen, nedsat af landboforeningerne, hvilket er foreløbigt afsluttet med 
”folderen”. Der er ikke indgået nogen aftale med Søren, men Søren er villig til evt. at fortsætte arbejdet 
med Baltic Pipe i vores sold. Søren er specialist på området og bistår bl.a. også lodsejergrupperingerne og 
er advokat i gruppesøgsmålet vedrørende havvindmølleparkerne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. 
Herudover er Søren advokat for Landbrug & Fødevarer i principsagen, som Landbrug & Fødevarer er 
involveret i mod Energinet.dk vedrørende fravigelse af gæsteprincippet. 
 
Søren forklarer kort, at det er helt centralt, at vi kommer rigtigt fra start og er 100% klar til den første 
ekspropriationsforretning, som vil komme til at lægge niveauet for alle kommende 
ekspropriationsforretninger. Dette er helt centralt og også en af de vægtige grunde til, at indsatsen bør 
koordineres. 
 
Beslutter vi os for at arbejde videre med Søren, så får vi nærmere information omkring indhold og strategi 
og der udsendes mere konkret information til alle deltagende. 
 
For at få et overblik over mulighederne for at aktivere en fælles indsats og have et overblik over økonomien 
pr. lodsejer, så har vi brug for din overordnede tilkendegivelse af din opbakning, jf. nærmere nedenfor.  
 
Som du kan se nedenfor, er der tale om to emner, som vi ønsker din opbakning til: 
 

1) Undersøgelse af og om fornøden anfægtelse af selve lovligheden af gasledningen med henvisning 
til, at gasledningen slet ikke tilgodeser almenvellet, hvilket er et krav i henhold til grundlovens § 73. 
 

2) Tilvejebringelse af et ordentligt grundlag for og sikring af at hver enkelt lodsejer får den rette 
erstatning. Der tænkes her på alle de generelle forhold, der er fælles for alle. Måtte der være 
specifikke forhold, på den enkelte ejendom, så betaler man selv for det. Ellers kan vi ikke styre det. 

 
Der er IKKE tale om bindende tilsagn fra din side på nuværende tidspunkt, men kun en tilkendegivelse. Når 
vi har fået tilbagemelding fra jer, så vender vi tilbage med anslået omkostning per deltager og en 
anmodning om bindende tilmelding.  
 
Husk, at har du en interesse i dette initiativ, så bak os op. For gør du ikke det, så er der jo risiko for, at de 
tilmeldte interessenter ikke kan/vil løfte omkostningen og så bliver vi som lodsejere igen tabere. Det vil vi 
gerne undgå. 
 
Som nævnt er der 2 emner, som vi ønsker din opbakning til. Vi har forsøgt at uddybe noget af indholdet af 
de 2 emner nedenfor: 
 
 
Emne 1 – Er ekspropriationen lovlig? – almenvellet. 
Med baggrund i gasforbrugernes (i øvrigt et svindende antal borgere) anslåede besparelser på beskedne 
140 kr. årligt bygger anvendelsen af ekspropriation ved projektgennemførelse af Baltic Pipe på 
”Almenvellets vel”. 
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Selv om man måske godt kan forstå en storpolitisk fordel i gasledningen, så virker det ikke oplagt at 
investere i afbrænding af fossilt brændsel og heller ikke oplagt at fremføre gasledningen til lands.   
 
Argumenterne bliver let ”elastik i metermål”, og der står et bredt politisk flertal bag projektet, så dette er 
ingen let sag. Men vi kender kun til sagen fra pressen og der er ingen, som rigtigt har ”trykprøvet” alle disse 
informationer og forudsætninger. Søren har dog også her forklaret, ud fra nuværende kendskab, at det vil 
være meget vanskeligt, at vinde sådan en sag, da beslutningstagerne antages at have et meget vidt skøn 
over, hvad der tjener almenvellet.  
 
Der har over stort set hele procesperioden været stillet spørgsmål om grundlaget i almenvellets vel. Ingen 
har taget tyren ved hornene – før nu.  Grundlaget/forudsætningerne skal i første omgang undersøges til 
bunds, bl.a. via omfattende aktindsigt og først herefter kan vi bedømme sagen.  
 
Emne 2 – Erstatning:  
Jf. grundlovens § 73 har man krav på fuldstændig erstatning ved ekspropriation.  
 
For at sikre dette skal der gøres mange overvejelser. Det er også her vi får brug for vores juridiske bistand. 
Der er ingen landsaftale på gasområdet og der er ikke tidligere nedlagt en ledning af denne størrelse. Der er 
derfor også brug for noget teknisk faglig ekspertise. Det må forventes, at der også skal afsættes 
økonomiske resurser hertil. 
 
Nogle af emnerne, der indgår i fastsættelse af rette erstatning, er bl.a. stillingtagen til følgende (på ingen 
måde en udtømmende liste): 
 

1) Optagning af gasledning efter endt brug 
Optagning/sikring af gasledningen efter endt brug sker efter regler og love, der findes på 
optagelsestidspunktet. 
  
I analog sag i nærområdet om spildevandledning, har kommunen oplyst, at det må lodsejer bekoste.  
 
Det siger sig selv, at vi er nødt til, at komme dette nærmere. Hvem skal betale, og klarhed om sikring af 
færdsel og dræn, når ledningen braser sammen – engang om rigtig mange år. Ellers kan lodsejer til den tid 
stilles overfor en uanstændig stor økonomisk udfordring. Og hvem vil i øvrigt købe en ejendom med den 
forpligtelse? Vi taler her om store penge. 
 
 

2) Dræn 
Skader på dræn, som først bliver opdaget senere end 10 år efter afleveringsforretning dækker Energinet 
IKKE. 
 
Energinet ønsker trods forespørgsel ikke at komme nærmere ind på hvorledes materiale rundt om 
gasledningen vibreres/komprimeres.  
 
På møde i KHL i Kolding i maj måned oplyser lodsejer, der har kendskab til tidligere nedgravning af 
gasledning, at der ikke bliver vibreret/komprimeret af frygt for skader på gasrøret.  
 
Det må være en naturlov, at mere eller mindre løs jord – og særligt våd lerjord i store klumper – 
efterfølgende vil synke, således det retablerede drænrør vil blive trukket ned på hver side af gasledningen. 
Hertil kommer evt. hulrum under gasrøret, som over tid også skal fyldes op ved at trække jord med ned fra 
siderne af gasrøret.  
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At disse sætninger skulle være overstået inden 10 år virker på ingen måde realistisk. Og skulle disse 
sætninger hovedsagligt være overstået på 10 år, så kan en drænslange/-rør, der har 2 ”bølgedale”, godt 
fungere i en periode, men over tid sætte til med jord og ikke kunne holde sig ren – OG DET VISER SIG MED 
STOR SIKKERHED FØRST EFTER 10 ÅR. 
 
Det kan vi ganske enkelt ikke leve med. Garantiperioden skal være meget længere - minimum 30 år. Ikke-
fungerende dræn kan koste ”kassen” – bare oplandet er stort nok.  
 
At Energinet har forsøgt sig med notat om juridiske årsager til at men ikke vil øge garantiperioden, virker 
som ret teoretisk og spekulativt i forhold til problemstillingen, jf. ovenfor. Desværre har vi en 
forældelseslov, som giver visse naturlige begrænsninger. 
 
  

3) Strukturskade 
Energinet vælger at skabe usikkerhed omkring strukturskade, ved ikke – trods forespørgsel - at ville 
redegøre for det, der benævnes ”endelig afregning” i år 10.  
 
Det kan ikke være rigtigt, at der på så afgørende et område ikke er fuld gennemsigtighed.  
 
Der er tale om massiv færdsel med til tider uhyggeligt tunge maskiner på jorden. En belastning, der langt 
overstiger, hvad alm. Landbrugs drift påfører jorden. 
  
Herudover gælder det forhold, at der agtes kørt i stort set alt vejrlig og ved alle grader af vandmættethed i 
jorden.       
     
Netop risikoen for betydelige skader – svær jord, vandmættet jord, regnvejr, forøget trafik på 
delstrækninger ved indkøring af rør og materiel, ingen køreplader – vil betyde, at udbyttetab ud over år 10 
let kan forekomme – også betydeligt udbyttetab.  
 
Så hvis lodsejer skal forholde sig til en udefineret erstatning efter år 10, så kræver det anstændigvist 
detaljeret indsigt i påvirkning på jorden. Og netop disse oplysninger er det altså rigtig svære at få ud af 
Energinet – for ikke at sige umulige at få.  
 
F.eks. en “trafikplan”, det beskriver hvilke køretøjer, med hvilken belastning (totalvægt og tryk/cm2), der 
kommer hvor tit på tracee/oplagsplads og hvilke præcise forhold, der afgør hvornår særlige 
foranstaltninger (som Energinet selv anføre at have i værktøjskassen) tages i brug for at mindske 
belastningen – f.eks. lægge køreplader ud, bruge bredere bælter/dæk, erstatte dæk med bælter, bruge 
bredere bælter, mindste dæktryk, stoppe arbejdet, køre med mindre vægt osv., osv. Så har lodsejer da 
noget at forholde sig til – Det har han IKKE pt, selvom ”folderen” behandler visse dele. 
 
Vi er nødt til at få “svesken på disken”, med mindre Energinet påtager sig det fulde erstatningsansvar og 
fjerner 10 års begrænsningen. Eller kaster noget transparens over den “endelige afregning i år 10”.  
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Hvad skal du gøre nu?: 

Ønsker du at bakke op om ovenstående skal du hurtigst muligt og senest den 15. juli 2019 besvare denne 

e-mail med hhv. ”JA” eller ”NEJ” vedr. de respektive 2 emner (Lovligheden og Erstatning). F.eks. ved blot at 

besvare mailen: 

Emne 1: Ja 

Emne 2: Ja 

Vil du kun bakke op om f.eks. ét af emnerne, så skriver du hhv. ”ja” og ”nej”. 

Så snart vi herefter har overblik over interessen, vender vi tilbage til dig. Har du spørgsmål til dette brev er 

du også velkommen til at ringe til os. 

 

Mvh 

Brian Langhoff  tlf. 20266038 

Christian Bramsen tlf. 40285063 

Anker Bruhn tlf. 20159944 


