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Høringssvar fra Energistyrelsen til Dragør Kommune vedrørende Forslag til Kommuneplan 2022
Energistyrelsen har i mail dateret den 3. februar 2022 modtaget stjernehøring om Dragør Kommunes
forslag til Kommuneplan 2022 fra Bolig- og Planstyrelsen. I mailen fremgår det at bemærkninger, der
ikke har karakter af indsigelser, skal sendes direkte til kommunen med cc til sagsbehandler i Bolig- og
Planstyrelsen. Energistyrelsens undergrundsenhed har ikke anledning til indsigelse, men benytter
lejligheden til at gøre Dragør Kommune opmærksom på geotermi-tilladelser meddelt ifølge
undergrundsloven.
Energistyrelsen gør opmærksom på at kommunen er omfattet af en eneretstilladelse til efterforskning
og indvinding af geotermisk energi. Et kort med geotermitilladelser og –ansøgninger i behandling kan
ses på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/geotermitilladelser.
I forbindelse med efterforskning af undergrunden for geotermisk energi kan det komme til konkrete
aktiviteter såsom seismiske undersøgelser, brøndboring mm. Alle aktiviteter skal godkendes af
relevante myndigheder førend aktiviteterne kan udføres.
Ved succesfuld efterforskning kan der være belæg for indvinding af geotermisk energi og dermed
etablering af et geotermisk anlæg til fjernvarmeforsyning. I den forbindelse gør Energistyrelsen
opmærksom på behovet for arealer til mindre decentrale energianlæg, f.eks. geotermianlæg, samt
adgangsveje og varmeinfrastruktur i tilknytning dertil.
For yderligere oplysninger henvises der til Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning
med tilhørende miljøvurdering, naturkonsekvensvurdering samt sammenfattende redegørelse som
kan findes på Energistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/ansoeg-omen-geotermitilladelse.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.
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