
Energistyrelsen har den 24. april 2014 offentliggjort vilkårene for 7. udbudsrunde af olie- og gaskon-
cessioner i Nordsøen. Nedenfor giver Horten en overordnet indføring i ansøgningsproceduren samt 
de væsentligste licensvilkår.

7. UDBUDSRUNDE – OLIE- OG 
GASKONCESSIONER I NORDSØEN

EFTERFORSKNINGS- OG  
INDVINDINGSLICENS

Eneretslicens
Grundlaget for tildelingen af olie- og gaskoncessi-
oner i Nordsøen findes i den danske undergrunds-
lov, der giver Økonomi- og Erhvervsministeren 
adgang til, for et nærmere bestemt område og 
på nærmere fastsatte vilkår, at meddele tilladelse 
(licens) med eneret til efterforskning og indvinding 
af et eller flere råstoffer.

Proceduren
Loven tillader fire forskellige fremgangs- 
måder ved tildeling af olie- og gaskoncessioner, 
herunder tildeling efter forudgående offentlig 
indkaldelse af ansøgninger (udbud), som er den 
fremgangsmåde der er valgt her.

Parlamentarisk kontrol med ansøgere
Tilladelse meddeles først, når ansøgningen har 
været forelagt et af Folketinget nedsat udvalg. 
Loven er ikke helt klar, hvad gælder spørgsmålet 
om, hvorvidt udvalgets beslutninger og tilkende-
givelser er bindende. I praksis følges udvalgets 
tilkendegivelser dog i videst muligt omfang af 
Ministeren.

Statens ret til ikke at meddele licenser
Ifølge loven er Staten ikke forpligtet til at meddele 
tilladelser på baggrund af de indkomne ansøg-
ninger. Denne adgang kan tænkes anvendt, hvis 
ingen ansøgere lever op til de kriterier, Energi-
styrelsen har sat for tildeling af licens.

ANSØGNINGEN

Ansøgningens indhold
Energistyrelsens udbud indeholder en detaljeret 
gennemgang af, hvad ansøgningen skal indeholde. 
Udbuddet kan ses her. 

Der er bl.a. forskellige krav alt efter om ansøgeren 
allerede har en licens i Danmark.

Som eksempler på, hvad ansøgningen i alle til-
fælde skal indeholde, kan nævnes:

1. Et kort over hvilke konkrete områder ansøg-
ningen vedrører.

2. Et erklæret arbejdsprogram – dvs. en beskri-
velse af den efterforskning ansøgeren vurderer 
nødvendig for fuldt ud at klarlægge de rele-
vante områders indvindingspotentiale. 

3. En beskrivelse af det geologiske grundlag for 
ansøgers valg af område samt et ”outline” af 
ansøgerens data bank.

4. Hvilken virksomhed, der skal fungere som 
operatør.

Ansøgningsgebyr
For at få sin ansøgning behandlet skal ansøge-
ren betale et gebyr på 25.000 kr.

Ansøgningsfristen
Interesserede selskaber skal have fremsendt  
deres ansøgning inden den 20. oktober 2014.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/olie-gas/7runde/invitation.pdf
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UDVÆLGELSESKRITERIER

Energistyrelsen vil vurdere indkomne ansøgninger 
ud fra kriterier, der er nedsat i undergrundsloven.

Sagkundskab
Der lægges vægt på ansøgerens sagkundskab. 
Hermed menes ansøgerens tekniske kompeten-
cer. Energistyrelsen vil lægge vægt på, om der 
er tilstrækkelig faglig kapacitet hos ansøgeren 
inden for geologi, efterforskning og produktions-
teknologi til at denne kan varetage sine opgaver 
under licensen på tilfredsstillende vis.

Økonomi
Ansøgeren skal have et økonomisk grundlag, 
der gør ham i stand til at leve op til kravene i 
licensen. En stærk økonomi, herunder en over-
bevisende garantistillelse, kan dog aldrig lempe 
kravene til ansøgerens tekniske kompetencer. 

Arbejdsprogram
Energistyrelsen vurderer ansøgerens erklærede 
arbejdsprogram over de efterforsknings- og 
indvindingsarbejder, ansøgeren har til hensigt 
at udføre. Ansøgeren skal beskrive, hvad han 
betragter som et komplet arbejdsprogram for 
området og på denne baggrund gøre det klart, 
om han ønsker at udføre det komplette arbejds-
program eller blot dele heraf. 

Når to ansøgere er lige kvalificerede
Ifølge vilkårene for 7. udbudsrunde får staten, 
gennem Nordsøfonden, en licensandel på 20 %. 
I tilfælde, hvor to ansøgere er lige kvalificerede, 
vælges den ansøger, der tilbyder at give den 
største licensandel til Nordsøfonden udover de 
obligatoriske 20 %, dog max 40 %. 

LICENSVILKÅR FOR 7. UDBUDSRUNDE

Modeltilladelsen
I forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet 
har Energistyrelsen udsendt en Modeltilladelse. 
Modeltilladelsen indeholder de vilkår, der vil  
gælde for en licens.

Eneret
Licensen giver rettighedshaveren eneret til at 
efterforske og indvinde kulbrinter i det område, 
som licensen vedrører.

Licensvederlag
Licenshaveren skal inden 30 dage efter licensens 
meddelelse betale 100.000 kr. til Energistyrelsen 
som vederlag for licensen.

Samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement)
Licensen er betinget af, at der inden 90 dage efter 
licensens tildeling, er indgået en samarbejds- 
aftale mellem parterne i en rettighedshavergruppe 
om udøvelsen af den af tilladelsen omfattede 
virksomhed. Samarbejdsaftalen skal godkendes 
af Energistyrelsen.

Til opfyldelse af dette krav har Energistyrelsen 
udsendt en Model Joint Operating Agreement. 
Der er som udgangspunkt kun tale om et kon-
traktoplæg, men hvis parterne ønsker at ændre i 
aftalen kræves Energistyrelsens godkendelse.

Arbejdsprogram
Licensen indeholder et arbejdsprogram, som 
beskriver de efterforskningsarbejder, licenshaveren 
er forpligtet til at udføre.

Vurderingsprogram ved fund
Hvis licenshaveren gør fund af kulbrinter, skal der 
omgående gives meddelelse herom til Energi-
styrelsen. Senest 6 måneder efter fundet skal 
licenshaveren fremlægge en rapport herom 
(vurderingsprogram). Vurderingsprogrammet 
skal bl.a. indeholde en vurdering af, om indvin-
ding er teknisk mulig og må anses for økonomisk 
lønnende.

Organiserings- og lokaliseringsplan
Licenshaveren skal inden 3 måneder efter med-
delelsen af tilladelsen forelægge en plan til god-
kendelse hos Energistyrelsen med beskrivelse 
af virksomhedens organisering og lokalisering i 
efterforskningsperioden. 

Rapportering til Energistyrelsen
Licenshaveren er forpligtet til i licensperioden at 
rapportere til Energistyrelsen om 1) licenshave-
rens økonomiske forhold, herunder bl.a. ind-
sende årsregnskaber og oplyse om væsentlige 
ændringer i kapitalforhold,  2) oplysninger om 
licenshaverens efterforsknings- og indvindings-
aktiviteter samt 3) hvert år indsende en oversigt 
over licenshaverens forventede aktiviteter for de 
kommende 4 kalenderår.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/olie-gas/7runde/modeltilladelse.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/olie-gas/7runde/joa-model_7_runde.pdf
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Ytringer om fund mv.
Licenshaveren må ikke, uden forudgående tilladelse 
fra Energistyrelsen, referere eller gengive udta-
lelser fra Energistyrelsen eller andre offentlige 
myndigheder om sandsynligheden for at gøre 
fund eller om størrelsen af forekomster af kul-
brinter.

Erstatningsansvar og forsikring
Licenshaverens erstatningsansvar i henhold til 
undergrundsloven skal være dækket af en for-
sikring, som Energistyrelsen kan acceptere.

Sikkerhedsstillelse
Licenshaveren skal inden 30 dage stille sikker-
hed for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold 
til licensen. Energistyrelsen afgør, om sikkerheds-
stillelsen er tilstrækkelig. 

Som et eksempel på tilfredsstillende sikker-
hedsstillelse nævner Modeltilladelsen modersel-
skabsgaranti. Til brug herfor har Energistyrelsen 
udsendt en Modelgaranti. 

Overdragelse af licens
Tilladelsen kan kun overdrages med Energi- 
styrelsens tilladelse. Dette gælder også indirekte 
overdragelse, hvor ejerforholdet hos licenshaveren 
ændres.

Licensens ophør
Licensen kan ophøre ved udløb, opgivelse, bort-
fald eller tilbagekaldelse.

Dette fritager i intet tilfælde licenshaveren fra sin 
pligt til at opfylde sine forpligtelser efter licensen. Er 
nogle dele af det af licensen omfattede arbejds-
program ikke udført, skal licenshaveren betale et 
beløb til statskassen svarende til, hvad opfyldel-
sen af forpligtelserne i arbejdsprogrammet ville 
have kostet. Staten er ikke efterfølgende forpligtet 
til at lade de manglende arbejder udføre.

Når tilladelsen ophører, er licenshaveren forplig-
tet til vederlagsfrit at overdrage anlæg, indret-
ninger og installationer, som er bestemt til en 

mere varig anvendelse, til staten (hvis staten 
anmoder herom). For anlæg mv., der har udtjent 
deres formål, og som staten ikke ønsker at over-
tage, er licenshaveren forpligtet til at udfærdige 
en afviklingsplan med henblik på fjernelse af 
anlæggene.

LICENSENS TIDSMÆSSIGE  
UDSTRÆKNING

Efterforskningslicens
Licensen har en løbetid på 6 år. Energistyrelsen 
kan, hvis særlige omstændigheder foreligger, for-
længe tilladelsen med henblik på efterforskning 
med indtil 2 år ad gangen. Den samlede efter-
forskningsperiode kan dog kun undtagelsesvis 
overstige 10 år.

Forlængelse ved fund
Licensen indeholder en ret til en 30-årig indvin-
dingstilladelse i tilfælde af fund, såfremt licens-
haveren har opfyldt sine forpligtelser i henhold 
til licensen, herunder udfærdiget et godkendt 
vurderingsprogram.

STATSDELTAGELSE

Statens licensandel
Undergrundsloven tillader statsdeltagelse i den 
af licensen omfattede virksomhed.

I Modeltilladelsen til 7. udbudsrunde har staten 
(gennem Nordsøfonden) ret til en licensandel på 
mindst 20 % og max 40 %.

SKATTER OG AFGIFTER

Areal- og produktionsafgifter
Staten har for 7. udbudsrunde ikke benyttet sig 
af undergrundslovens adgang til at indkræve 
løbende areal- og produktionsafgifter.

Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
København

Tlf.  3334 4000
info@horten.dk
horten.dk

Hos Horten arbejder vi hver dag hårdt for at give vores kunder en fordel 
inden for deres områder. Det kræver mod at tage stilling – og at sige 
det ligeud. Men vi tør udfordre det, som andre tager for givet. Vi stiller 
spørgsmål, deler viden og går forrest – særligt i sektorer, der er præget 
af intensiv lovregulering og hastig udvikling. Horten er i dag ledende 
juridisk rådgiver, og vi bruger vores solide erfaring til at skabe bedre 
muligheder og resultater for danske og internationale virksomheder.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/olie-gas/7runde/modelgaranti.pdf

