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Danmarks Naturfredningsforening er glade for at få muligheden for at kommenterer udkast til forslag til lov om ændring
af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven).
I høringsbrevet skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Center for Energiressourcer Undergrundsenheden:
”Lovforslaget indebærer, at der fremover kun vil kunne gives tilladelse til efterforskning
og indvinding af olie og gas i Nordsøen i det markerede område på kortet i
bilag 1 til lovforslaget.”
Danmarks Naturfredningsforening støtter, at der fremover ikke kan gives tilladelse til indvinding og olie og gas på land,
både af hensyn til klima, men også pga. den risiko der kan være forbundet med fracking og forceret udsivning af
methan, samt mulig forurening af grundvand.
Samtidig opfordrer Danmarks Naturfredningsforening til, at Danmark overholder Parisaftalen fra december 2015, hvor
196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) indgik en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen.
Parisaftalen burde være er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser. Et
skridt kunne være at Danmark undlader at fortsætte indvindingen af olie og gas i Nordsøen, og dermed reducerer
Danmarks udledning af drivhusgasser.
Med venlig hilsen
......................................................
Walter Brüsch
Geolog og Seniorrådgiver
Danmarks Natur(F)Redningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Tlf. 40 97 32 43 priv. mob. 61788929
e-mail wb@dn.dk

Rent grundvand – tak.
skriv under på https://www.rentdrikkevand.dk/

og spred det glade budskab ☺. Det er ikke for sent at sikre rent drikkevand.
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HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ANVENDELSE
AF DANMARKS UNDERGRUND
Olie Gas Danmark takker for høringen, som vi har enkelte bemærkninger til.
I henhold til forslaget, er formålet med ændringen at sikre klarhed over fremtidige
oplysningskrav. Dette forslag kan i princippet støttes, men den reelle effekt heraf vil
afhænge af sådanne oplysningskravs nærmere substans. I denne forbindelse må det
anføres, at behovet for den tilsigtede hjemmel ikke står ganske klart i forhold til den
allerede bestående, ganske vidtgående §26, stk.1. Faktisk anføres det, at omfang og
type af oplysningerne ikke tilsigtes ændret, hvorfor forslaget ikke ses på afgørende
måde at ændre retstilstanden. Endvidere kan rettighedshaverne ikke genkende det i
pkt. 2.4.2. anførte om behovet for at modernisere, ensarte og øge
gennemsigtigheden, lige som det er nyt at der er forhold ved den nuværende
anvendelse af retningslinjer og vejledninger, som ikke har fungeret tilfredsstillende.
Afslutningsvist findes rækkevidden af forslaget til ændringen uklar, hvorfor det reelt
ikke er muligt for branchen at vurdere, om forslaget indebærer administrative og
økonomiske byrder for branchen, byrdernes omfang eller disses proportionalitet.
Af disse grunde findes forslaget at savne det fornødne behovsgrundlag, og ses at
være et potentielt byrdefuldt alternativ til at revidere gældende vejledninger og
retningslinjer i det omfang dette måtte være påkrævet. I givet fald deltager Olie Gas
Danmark gerne i drøftelser om sådanne revisioner.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan I naturligvis rette henvendelse
til Olie Gas Danmark.
Med venlig hilsen
Martin Næsby
Olie Gas Danmark

