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Ny geotermitilladelse på Lolland-Falster

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har meddelt
tilladelse til Nail Resources Denmark B.V. til efterforskning og indvinding af
geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning på Lolland og Falster.

Energistyrelsen modtog 17. maj 2016 en ansøgning fra Nail Resources
Denmark B.V. om en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk
energi til fjernvarme. Ansøgningen omfattede et område, der dækker
hovedparten af Lolland og Falster.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har 28. marts
2018 meddelt selskabet en tilladelse med en efterforskningsperiode på 6 år,



som er opdelt i faser. Rettighedshaveren skal inden for den periode
gennemføre følgende arbejdsprogram:

Fase 1 (år 1-2): Geologiske/geofysiske studier og en redegørelse for det
geotermiske potentiale samt afsætningsmulighederne. Rettighedshaveren
skal herefter enten forpligte sig til fase 2 eller tilbagelevere tilladelsen.

Fase 2 (år 3-4): Arealindskrænke tilladelsen til det område der arbejdes
videre med, samt gennemføre en seismisk undersøgelse. Rettighedshaveren
skal herefter enten forpligte sig til fase 3 eller tilbagelevere tilladelsen.

Fase 3 (år 5-6): Arealindskrænke tilladelsen til det område der arbejdes
videre med, samt foretage en efterforskningsboring.

Hvis selskabet giver tilsagn om indvinding af geotermisk energi til
fjernvarmeforsyning, har de ret til en forlængelse af tilladelsen i op til 30 år
for et afgrænset område.

Tilladelsen fritager ikke rettighedshaveren for at indhente de tilladelser og
godkendelser, der i øvrigt er nødvendige i medfør af undergrundsloven og
anden lovgivning.

Se kort over gældende geotermitilladelser.

Se oversigt over eksisterende geotermitilladelser.

Kontakt: 

Birte Røgen, Center for Energiressourcer, tlf: 33 92 68 05, e-mail: bir@ens.dk,
eller 

Kontorchef Trine Sannem Mønsted, mobil: 26 18 02 92, e-mail: tsm@ens.dk

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.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Geotermi/geotermi_koncessionskort_20180323.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/geotermitilladelser


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.

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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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