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Call in v e d r ø r e n d e p r ø v e b o r i n g e n for skifergas ved Dybvad
Total E&P DENMARK B.V. har den i. april 2015 i medfør af WM-bekendtgørelsen
anmeldt et screeningspligtigt projekt til Frederikshavns Kommune om anvendelse
af nye kemikalier i projektet for den igangværende prøveboring i Dybvad.
Frederikshavns Kommune har d. 6. maj 2015 anmodet Miljøministeriet om, at
staten overtager kommunens kompetencer i denne sag.
I medfør af planlovens § 3, stk. 5, overtager Miljøministeriet hermed
Frederikshavn Byråds beføjelser til at vurdere de miljømæssige konsekvenser og
træffe screeningsafgørelse i anledning af denne anmeldelse og eventuelle senere
anmeldelser om ændringer af projektet i medfor af WM-bekendtgørelsens § 3, stk.
1, jf. planlovens § 11 g. Miljøministeriet overtager ligeledes Frederikshavn Byråds
beføjelser efter planloven til at gennemføre den planlægning og træffe de
afgørelser, der måtte blive en følge af screeningsafgørelserne.
Begrundelsen for at overtage sagen er, at der kan være bety delige statslige
interesser knyttet til indvinding af skifergas, og der er betydelige statslige og
private investeringer forbundet med boringer relateret til skifergas.
Ovenstående berører ikke Frederikshavn Kommunes forpligtelser til at føre tilsyn
efter planloven, herunder tilsyn med overholdelse af den WM-tilladelse, som
Frederikshavn Kommune har meddelt til projektet den 22. juli 2014.
Jeg har samtidig bemyndiget Naturstyrelsen til at træffe de ovenfor nævnte
afgørelser på Miljøministeriets vegne.
Naturstyrelsen er allerede i besiddelse af følgende materiale, som blandt andet
lægges til grund for sagens videre behandling:
Det foreliggende plangrundlag, WM-redegørelse og WM-tilladelse
Totals WM-screeningsanmeldelse af den L april 2015 vedr. påtænkte
ændringer i boremudderet
Energistyrelsens godkendelse af boreprogrammet af den 22. april 2015
Energistyrelsens høringssvar af den 14. april 2015
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsens høringssvar af den 24. april 2015
1

Kommuneplantillæg nr.09.64 med tilhørende WM-redegørelse og Lokalplan
SAE.T.13.02.01. Begge dele udstedt den 25. juni 2014. Samt WM-tilladelse udstedt den 22.
juli 2014.
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Miljøstyrelsens supplerende høringssvar af den 8. maj 2015
Frederikshavn Kommune bedes hurtigst muligt oplyse Naturstyrelsen om:
kommunen er i besiddelse af yderligere relevante oplysninger om sagens
faktiske forhold, og i bekræftende fald videresende disse
hvilke sagsbehandlingsskridt kommunen har foretaget i behandlingen af
screeningsanmeldelsen indtil nu
Kommunen bedes i øvrigt stå til rådighed ved Naturstyrelsens efterspørgsel af
yderligere oplysninger.
Materialet bedes hurtigst muligt sendt til Emilie Jantzen via mail: emiiaffinst.dk.

Med venlig hilsen

Kirsten Brosbøl

