
Besvarelse af spørgsmål 2 ad L 170 stillet af Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget den 24. april 2014 efter ønske fra Steen Gade (SF)

Spørgsmål:
Hvordan medvirker lovforslaget til at sikre staten og fonden en sammen-
hængende og tilstrækkelig viden om Danmarks energireserver?

Svar:

Nordsøfonden deltager i alle nyeog de fleste af de eksisterende licenser i 
Danmark (inkl. DUC siden 2012) for at sikre staten indsigt i Danmarks 
energireserver fra kulbrinteaktiviteterne. Dette er et af de primære formål
med statsdeltagelsen. Det forhold, at Nordsøfonden opererer på lige fod 
med de private selskaber og ikke som myndighed i licenserne, giver ikke 
blotstatenen større indsigt i faglige og kommercielle aktiviteter på dansk 
sokkel, men også en større indsigt i selskabernes incitamenter til at inve-
stere m.v. 

Med lovforslaget styrkes Nordsøfondens rolle som en ligeværdig forret-
ningsmæssig, professionel aktør, og med dens brede viden og indsigt kan 
Nordsøfonden bidrage til at fasholde selskabernes fokus på mulighederne 
i den danske undergrund for derigennem at øge energireserverne.

For at sikre, at statens samlede viden om olie og gas udnyttes bedst mu-
ligter der allerede i dag mellem Energistyrelsen, De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Nordsøenheden 
samt de respektive departementer et gensidigt og både formelt og ufor-
melt samarbejde om olie- og gasrelaterede opgaver. 

Samarbejdet er nærmere beskrevet i en samarbejdsaftale mellem Klima-
,Energi- og Bygningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, og 
for-
ventes opretholdt efter vedtagelsen af de nye rammer for Nordsøen-
heden og Nordsøfonden. 

Med lovforslagets § 13 videreføres Nordsøenhedens trækningsret og ad-
gang til oplysninger hos Energistyrelsen og GEUS.
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