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Afslag på kulbrinteansøgning på Lolland-Falster og afvikling af efterforskning 

af olie og gas på land og i indre farvande  

Jeg oversendte den 31. maj 2017 en redegørelse efter § 6 i undergrundsloven om 

to ansøgninger til efterforskning og indvinding af henholdsvis kulbrinter (olie og 

gas) og geotermi på Lolland-Falster til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.  

 

Kulbrinteansøgningen skabte en del kritik og bekymring i lokalbefolkningen samt de 

berørte kommuner og førte til en række udvalgsspørgsmål og et samråd (S T U V) 

den 17. august 2017. Bekymringen handlede bl.a. om de miljømæssige konse-

kvenser af eventuel anvendelse af frakturering, manglende kommunal inddragelse 

og hensynet til den grønne omstilling. På samrådet oplyste jeg, at jeg ville udsætte 

stillingtagen til ansøgningerne, indtil sagen var blevet undersøgt nærmere af Ener-

gistyrelsen.  

 

Energistyrelsens undersøgelse af åben dør-proceduren 

Energistyrelsen har nu udarbejdet vedlagte undersøgelse, der redegør for åben 

dør-proceduren, herunder bl.a. erfaringer og resultater af efterforskningen med 

åben dør-tilladelser, mulighed for et eventuelt fraktureringsforbud, øget kommunal 

inddragelse og delvis afvikling af åben dør-ordningen.  

 

Som led i undersøgelsen har Energistyrelsen i samarbejde med GEUS (De Natio-

nale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland) opdateret sin potentia-

levurdering på land i åben dør-området bl.a. på baggrund af efterforskningsresulta-

terne fra de 17 tilladelser, der historisk er givet efter åben dør-proceduren på land. 

På det foreliggende datagrundlag vurderer Energistyrelsen, at det ikke er sandsyn-

ligt at gøre fund af forekomster af væsentlig størrelse og samfundsmæssig betyd-

ning på land.  

 

Det kan bemærkes, at der aldrig er gjort kommercielle fund af olie og gas på land 

og i indre farvande. Efterforskningen startede på land i 1930’erne. Siden etablering 

af åben dør-proceduren for olie og gas i 1997, har der været meddelt yderligere 27 

åben dør-tilladelser (heraf 17 på land og i indre farvande), som alle er tilbageleveret 

igen, fordi de ikke førte til rentable projekter.  
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Afvikling af efterforskning af olie og gas på land og i indre farvande 

Regeringen har på baggrund af undersøgelsens resultater og et ønske om at imø-

dekomme den lokale og nationale kritik og bekymring besluttet at afvikle mulighe-

den for at ansøge om tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas på land og i 

indre farvande. Denne beslutning betyder, at det fremover kun bliver muligt at få 

tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen.   

 

Ordningerne, der giver mulighed for, at ministeren kan give tilladelse til efterforsk-

ning af olie og gas på land, er reguleret i undergrundsloven § 12, stk. 1. Ministeren 

kan med hjemmel i undergrundslovens § 5, stk. 1, afslå en ansøgning om tilladelse 

til efterforskning. For at afspejle regeringens beslutning i regelgrundlaget, vil rege-

ringen ændre bekendtgørelse nr. 169 af 24. februar 1997 om visse områder i Dan-

mark, der er åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og indvin-

ding af kulbrinter og fremsætte lovforslag om ændring af undergrundsloven. 

   

Afslag på kulbrinteansøgningen på Lolland-Falster  

Som en konsekvens af beslutningen har jeg i dag meddelt selskabet Nail Resour-

ces Denmark B.V. afslag på ansøgningen om at efterforske og indvinde olie og gas 

på Lolland-Falster. Energistyrelsen vil nu indlede en dialog med Nail Resources 

med henblik på at afklare om ansøger fortsat er interesseret i at få tilladelse til ef-

terforskning og indvinding af geotermi på Lolland-Falster. Udvalget vil blive nærme-

re orienteret herom.  

 

Implikationer for skifergas 

Endelig skal jeg orientere udvalget om, at beslutningen om at afvikle efterforskning 

af olie og gas på land og i indre farvande også vil lukke for muligheden for at efter-

forske og indvinde skifergas på land i Danmark. Den tidligere regering indførte i 

2012 et midlertidigt stop for tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas på 

land, som med afviklingen af efterforskning på land og i indre farvande nu gøres 

permanent. 

  

Fortsat efterforskning og indvinding i Nordsøen 

Danmark skal fremover fokusere olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen, hvor der 

stadig er et betydeligt potentiale. Der er fortsat brug for olie og gas, og samfundet 

har en interesse i at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af olie- og gasres-

sourcerne i den danske del af Nordsøen. Sektoren bidrager positivt til samfundet 

gennem bl.a. betydelige skattebetalinger og arbejdspladser fordelt på både olie- og 

gasproducenterne og de mange underleverandører. Regeringen vil i 2018 igang-

sætte 8. udbudsrunde om tilladelser til efterforskning og kulbrinter i den danske del 

af Nordsøen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


