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Koncession på udvinding af olie/gas og geotermisk varme på Lolland-
Falster 

Lolland Kommune er gennem pressen blevet opmærksom på, at staten 
planlægger at give den hollandske virksomhed Nail Ressources tilladelse til at 
undersøge mulighederne for at udvinde olie/gas og mulighederne for at 
udnytte geotermisk energi på Lolland-Falster. 

Vi vil indtrængende opfordre til, at der gennemføres en grundig høring af de 
to berørte kommuner – Lolland og Guldborgsund – inden beslutningen tages 
og tilladelse gives. 

Energistyrelsen anmodede i maj 2016 om en udtalelse fra kommunerne. 
Høringsskrivelsen fyldte én side + et kort over Danmark, hvor Lolland-Falster 
var farvet blåt. Der fremgik intet om virksomhedens konkrete planer eller 
forventede undersøgelsesmetoder, og Lolland Kommune har dermed ikke haft 
mulighed for at udtale sig om det konkrete indhold af tilladelsen. 

Lolland Kommune arbejder målrettet med omstilling til grøn og vedvarende 
energi. Olie- og gasudvinding har ingen plads i den fremtid, og vi er samtidig 
dybt bekymrende over den potentielle risiko for drikkevand, landbrugsjord og 
naturværdier, som særligt ”fracking” vil udgøre.  

Erfaringerne fra Nordjylland viser tydeligt, at indvinding af olie og gas på land 
kræver en grundig involvering af lokalområderne, hvis det ikke skal blive til 
genstand for konflikt. Også af den grund opfordrer vi minister og udvalg til at 
udskyde beslutningen til der har været gennemført en seriøs høring af de 
berørte kommuner. 

Så længe vi ikke har konkret viden om den påtænkte koncession, må vi 
naturligvis sige nej til et projekt med så langsigtede og vidtrækkende 
konsekvenser. 
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