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12 selskaber skal på ny olie- og gasjagt i
Nordsøen

Energi-, forsynings- og klimaministeren vil meddele 16 nye olie- og
gastilladelser i Nordsøen som resultat af 7. udbudsrunde. De nye tilladelser
betyder, at vi kan bevare højt specialiserede arbejdspladser i Danmark, og
samtidig giver efterforskningen forventninger om nye fund.

Ansøgningerne i 7. udbudsrunde er nu færdigbehandlet, og energi-,
forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har besluttet at meddele 16
nye tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, når en
redegørelse har været forelagt Folketingets EFK-udvalg. Resultatet indebærer
bl.a., at flere nye, udenlandske operatører har fået en tilladelse, og fremover
vil være aktive i den danske del af Nordsøen.

”Det er positivt, at der fortsat er stor interesse for den danske del af Nordsøen,
selvom oliepriserne i øjeblikket er lave. De mange nye tilladelser vil medvirke til,
at vi kan bevare et stabilt efterforskningsmiljø i Danmark. Og de nye investeringer
i efterforskning vil forhåbentligvis blive omsat i nye kommercielle fund, som vil
kunne bidrage til at finansiere vores velfærdssamfund og den grønne omstilling”,
siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Tilladelserne meddeles som udgangspunkt for en efterforskningsperiode på 6
år med ret til 30 års forlængelse for felter, der sættes i produktion. De
samlede arbejdsprogrammer omfatter bl.a. 2 ubetingede boringer og op til 24
betingede boringer. Energistyrelsen vurderer, at de tilbudte
arbejdsprogrammer er tilfredsstillende i omfang, og at de kommer til at
danne grundlag for efterforskningen i de kommende år.

Sagsbehandlingen af tilladelserne er blevet forsinket af den praktiske
implementering af Offshoresikkerhedsdirektivets skærpede fokus på



selskabernes finansielle kapacitet. Samtidig har Energistyrelsen haft en
længerevarende dialog med et mindre antal af selskaberne om
sikkerhedsstillelse.

”Jeg skal være den første til at beklage, at det har taget lang tid at behandle 7.
udbudsrunde. Det er helt forståeligt, at den langtrukne proces har skabt
frustrationer i branchen. Nu synes jeg, det er vigtigt at se fremad. Jeg ved, at
selskaberne glæder sig til at komme i gang med arbejdet med de nye
tilladelser, siger energi-, forsynings- og klimaministeren.

Når energi-, forsynings- og klimaministeren har tildelt tilladelserne fra 7.
udbudsrunde, vil Energistyrelsen påbegynde arbejdet med at analysere
erfaringerne fra forløbet af 7. runde med henblik på at forberede 8.
udbudsrunde. Der vil blive sat særligt fokus på de krav og vilkår, der stilles til
rettighedshavere i forhold til aktiviteter i den danske del af Nordsøen,
herunder finansiel kapacitet og sikkerhedsstillelse, og muligheden for en
øget brug af forsikringsordning.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. LIlleholt kan kontaktes
gennem Pressechef Jesper Caruso, mobil: 4172 9184, jesca@efkm.dk.

§ 6 redegørelse til EFK-udvalget - 7. udbudsrunde,  Oversigt over tilladelser i
7. udbudsrunde - bilag 1,  Oversigtskort - 7.udbudsrunde - bilag 2,
 Arbejdsprogrammer - 7. udbudsrunde - bilag 3

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/efk_-_ss6-redegoerelse_-_7_runde-.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/bilag_1_efk_-_ss6-redegoerelse_-_7_runde.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/bilag_1_efk_-_ss6-redegoerelse_-_7_runde.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/bilag_2_oversigtskort_efk_-_ss6-redegoerelse_-_7_runde.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/bilag_3_arbejdsprogrammer_efk_-_ss6-redegoerelse_-_7_runde-5.pdf


Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

Laura Andersen
Pressekontakt
Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46
mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

