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Redegørelse efter § 6 i undergrundsloven om to nye tilladelser til efterforskning og ind-
vinding af kulbrinter i Åben Dør-proceduren

Det fremgår af § 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, at klima- og energi-
ministeren meddeler tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer omfattet af loven, 
efter at sagen har været forelagt for et af Folketinget nedsat udvalg.

Åben Dør-proceduren giver olieselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til ef-
terforskning og indvinding af olie og naturgas i meget store dele af Danmark. Ordningen om-
fatter hele landområdet, de indre farvande og Nordsøen. Dog er Centralgraven med tilgræn-
sende områder, hvor der afholdes udbudsrunder, undtaget. Baggrunden for proceduren er et 
ønske om at tiltrække olieselskaber med nye efterforskningsidéer til områder, hvor efterforsk-
ningen ikke hidtil har ført til fund af olie og gas. 

For en mere detaljeret beskrivelse af Åben Dør-proceduren henvises til Energistyrelsens rede-
gørelser af november 1996 (Alm. Del – bilag 52) og af 21. januar 1999 (Alm. del – bilag 
189), der begge er fremsendt til Det Energipolitiske Udvalg.

Når Energistyrelsen modtager en ansøgning i Åben Dør-proceduren, offentliggøres modtagel-
sen på styrelsens hjemmeside. På den måde kan andre olieselskaber få kendskab til, at det på-
gældende område må forventes at blive optaget, hvis ansøgningen imødekommes. 

Energistyrelsen modtog den 22. september 2009 en ansøgning fra Devon Energy Netherlands 
BV om en eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordjylland og i 
Nordsjælland.

Energistyrelsen har behandlet ansøgningen fra Devon Energy Netherlands BV. På baggrund 
af blandt andet de ansøgte områders samlede størrelse er det fundet mest hensigtsmæssigt at 
opdele det ansøgte område i to. Det er Energistyrelsens opfattelse, at gennemførelse af de ef-
terforskningsarbejder, Devon Netherlands BV har tilbudt, vil resultere i ny viden om under-
grunden i det pågældende område, hvor efterforskningen ikke hidtil har ført til fund af olie og 
gas. Energistyrelsen finder derfor, at ansøgningen bør imødekommes.

På den baggrund vil der blive givet to nye tilladelser i Åben Dør-proceduren. Tilladelserne vil
begge blive givet til Devon Energy Netherlands BV med en andel på 80 %. Nordsøfonden vil
få tildelt den statslige andel på 20 %, der optræder i alle tilladelser til efterforskning og ind-
vinding af olie og naturgas, der gives i Danmark.
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./. Se vedlagte oversigtskort.

Devon Energy Netherlands BV informerede i tilknytning til afleveringen af åben dør-
ansøgningen Energistyrelsen om, at der var indgået et samarbejde med selskabet Total, og at 
der ville blive indgået en aftale med Total om at overdrage en del af de kommende åben dør-
tilladelser til Total Holding Netherland B.V. Devon Energy Netherlands BVs amerikanske 
moderselskab har efter indgivelsen af åben dør-ansøgningen besluttet at koncentrere sine akti-
viteter i USA. På den baggrund er der indgået aftale om, at Total Holdings Netherland B.V.
erhverver Devon Energy Netherlands B.V. med virkning fra meddelelsen af åben dør-
tilladelserne.

Tilladelserne vil ikke fritage rettighedshaveren for at indhente de tilladelser og godkendelser, 
der i øvrigt er nødvendige i medfør af undergrundsloven og anden lovgivning. Desuden bety-
der de to tilladelser ikke, at Devon Energy Netherlands BV på nuværende tidspunkt får tilla-
delse til indvinding, men alene har en fortrinsret til påvist olie- og gasforekomster, hvis vilkår 
og betingelser herfor i øvrigt til den tid kan imødekommes.

Det er hensigten at udstede tilladelserne, når denne redegørelse i overensstemmelse med un-
dergrundslovens § 6 har været forelagt udvalget. 


