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Høring af udkast til bekendtgørelse om undtagelse af geologisk lagring af CO2 under 

havbunden og transport af CO2 til geologisk lagring under havbunden fra forbuddene i 

lov om beskyttelse af havmiljøet mod dumpning og transport af stoffer og materialer til 

dumpning og udkast til miljøvurdering heraf 

 

Hermed sendes ovenstående udkast til bekendtgørelse og rapport om miljøvurdering i ekstern høring. 

 

Miljøministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest: 

 

Fredag den 6. maj 2022 

 

Høringssvarene bedes sendt til Miljøministeriet mim@mim.dk med angivelse af journalnummer 2021-

1460 og att. Tanja Lücking tanjl@mim.dk. Der gøres opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen, og at man ved at afgive høringssvar giver samtykke til offentliggørelsen, herunder af 

navn og mailadresse. 

  

Baggrund 

 
Udkast til bekendtgørelsen følger op på klimaaftalen for energi og industri, som regeringen indgik i juni 

2020 sammen med V, DF, RV, SF, EL, K, LA og ALT. Det følger af aftalen, at der fremover skal være 

mulighed for fangst, transport og lagring af CO2 i Danmark, og at eventuelle lovgivningsmæssige 

barrierer, som forhindrer fangst, transport og lagring af CO2 identificeres og udbedres. 
 

Formålet med bekendtgørelsen er bl.a. at gøre det muligt at meddele tilladelse til geologisk lagring af 

CO2 under havbunden. Området, hvor det bliver muligt at meddele tilladelse til geologisk lagring af CO2 

under havbunden, er sammenfaldende med de områder, der er udlagt til CO2-lagring i medfør af 

Danmarks havplan. Ændres havplanens områder udlagt til CO2-lagring vil bekendtgørelsen finde 

anvendelse for de områder, der fremgår af den ændrede havplan, eftersom bekendtgørelsen henviser til 

den til enhver tid gældende havplan. 

 

Derudover vil bekendtgørelsen gøre det muligt at transportere CO2 med henblik på geologisk lagring 

under havbunden.  
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Bekendtgørelsen er en udmøntning af bestemmelsen i havmiljølovens § 25, stk. 3, hvorefter 

miljøministeren kan fastsætte regler, som undtager geologisk lagring af CO2 fra forbuddet mod 

dumpning, og som undtager transport af CO2 med henblik på lagring under havbunden fra forbuddet 

med transport af stoffer og materialer til dumpning.  

 

Bekendtgørelsen skal miljøvurderes efter kravene i miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 

af 17. oktober 2021, om miljøvurdering af planer og programmer. Bekendtgørelsen henviser til den til 

enhver tid gældende havplan. Danmarks havplan er en digital bekendtgørelse, som lægger rammerne 

for den helhedsorienterede fysiske planlægning af det samlede danske havareal.  

 

Udviklingszonerne til CO2-lagring i havplanen er miljøvurderet i forbindelse med den samlede 

miljøvurdering af hele havplanen. Miljøvurderingen findes på havplan.dk.  Bekendtgørelsen om 

undtagelse af CO2-lagring og transport af CO2 til forbuddet mod dumpning i havmiljøloven tilføjer ikke 

nye rammer eller vilkår for CO2-lagringsaktiviteter eller geografi i forhold til de områder der er udlagt 

til CO2-lagring i medfør af Danmarks havplan. Der foretages således ikke en miljøvurdering af 

bekendtgørelsen for så vidt angår undtagelsen af CO2-lagring under havbunden til forbuddet mod 

dumping i havmiljøloven i de områder, der er udlagt til CO2-lagring i medfør af havplanen, idet dette 

allerede er miljøvurderet. 

 

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tanja Lücking 

Specialkonsulent 


