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Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsbrev og udkast til
bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen.
Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i kontinentalsokkellovens § 3 a, stk. 4, §
4, stk. 2, og § 5, stk. 3, og skal erstatte bekendtgørelse nr. 361 af 25. april 2006,
der ophæves.
Bekendtgørelsen regulerer udstedelse af tilladelser til etablering og drift af
transitelkabler og rørledninger på dansk søterritorium og på dansk
kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter indvundet udenfor dansk område.
Bekendtgørelsen udstedes som konsekvens af L 43 om ændring af lov om
kontinentalsoklen, der pt. er under behandling, og som udvalget tidligere er blevet
orienteret om. Reguleringen af tilladelser fsva. det danske søterritorium er i dag
fastsat med hjemmel i den danske stats højhedsret over søterritoriet, mens
reguleringen af tilladelser fsva. kontinentalsoklen er fastsat med hjemmel i
kontinentalsokkelloven. L 43 tilvejebringer lovhjemmel til regulering af tilladelser
fsva. søterritoriet. L 43 fastsætter endvidere, at tilladelse til nedlæggelse af elkabler
og rørledninger til transport af kulbrinter på dansk søterritorium forudsætter en
indstilling fra udenrigsministeren om, at tilladelse er foreneligt med rigets udenrigs-,
sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Endelig følger det af L 43, at der skal
fastsættes regler om den administrative behandling af ansøgning om tilladelser.
Det foreliggende bekendtgørelsesudkast indeholder således konsekvensrettelser
som følge af, at L 43 tilvejebringer lovhjemmel til regulering i forhold til søterritoriet.
I forhold til den administrative behandling af ansøgninger fastsættes det i
bekendtgørelsen, at udenrigsministerens indstilling indhentes først, og at
vurderingen af de miljømæssige konsekvenser m.v., der efter
kontinentalsokkelloven altid skal foretages, før tilladelse til nedlæggelse af
rørledninger efter loven kan gives, først iværksættes, hvis udenrigsministerens
indstilling er positiv.
Hvis L 43 vedtages, træder lovændringen i kraft den 1. januar 2018, og finder
anvendelse på ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet på
ikrafttrædelsestidspunktet. Af hensyn til klarheden omkring, hvilke regler der gælder
for behandlingen af ansøgninger, er det fundet mest hensigtsmæssigt, at
ændringerne på bekendtgørelsesniveau træder i kraft samtidig med lovændringen.
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Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2018, idet
bekendtgørelsen sendes i høring med frist for afgivelse af høringssvar den 16.
november 2017 kl. 12.00.
Jeg vil herefter sende høringssvar og høringsnotat til udvalgets orientering.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
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