
 

Grøn omstilling: Landindvinding 

Hos SIRIUS advokater brænder vi for den grønne omstilling, og vi nærer stor interesse for og 

har stor erfaring med både de politiske og juridiske rammevilkår, der gælder, når man tænker 

grøn omstilling. Følg med i vores artikelserie, hvor vi hver uge sætter fokus på rammerne for 

grøn omstilling. 

Som led i den grønne omstilling er der kommet stort fokus på fordelene ved landindvinding. Holmene skal 

skabe et af Nordeuropas grønneste og mest innovative erhvervsområde, mens Regeringen i 

klimahandlingsplanen har lagt op til at der skal etableres en ny energi-ø i Nordsøen.  

Etablering af nye øer er en kompleks teknisk, økonomisk og juridisk opgave, bl.a. fordi der er mange 

tilladelser og rammebetingelser, der skal være på plads, før man kan påbegynde sit landindvindingsprojekt.  

Hos SIRIUS advokater har vi omfattende erfaring med landindvindingssager, og vi giver her vores bud på, 

hvad man skal være særligt opmærksom på, når en man ønsker at påbegynde et væsentligt 

landindvindingsprojekt.  

Politisk opbakning 

En idé til etableringen af en ø eller at landindvinde i øvrigt kan opstå politisk, på forvaltningsniveau i en 

myndighed, fra en privat bygherre eller investor eller lignende.  

Når der er tale om store landindvindingsprojekter, vil der under alle omstændigheder være behov for i 

første omgang at sikre, at der er politisk opbakning til projektet, hvad enten det er kommunalpolitisk eller 

landspolitisk.  

Tilladelser 

Når man skal anlægge en ø eller landindvinde, er der en række love og regler, der danner rammevilkår for 

projektet. Det er således nødvendigt at indhente en række tilladelser og gøre sig en række juridiske 

overvejelser.  

Blandt de regelsæt, der skal overvejes, er følgende: 

✓ Kan man som myndighed eller privat aktør gennemføre projektet inden for lovgivningen 

(hjemmel)? 

✓ Har den danske stat rådighed over den pågældende del af søterritoriet (folkeretlig afgrænsning af 

søterritoriet)? 

✓ Er der krav om offentligt ejerskab, og hvordan håndteres dette, hvis der indgår private parter i 

projektet? Et sådant krav finder anvendelse, når der opfyldes med forurenet jord. Dette er 

begrundet i, at der miljøretligt er tale om deponering af affald (som fx lossepladser), som kan give 

anledning til forurening. For at sikre at der er en likvid enhed, der kan påtage sig ansvaret for evt. 

forurening, er der krav om offentligt ejerskab. 

✓ Hvordan kan der skabes planmæssige rammer for projektet? Kan projektet planlægges i en 

kommune- og lokalplan, eller er et landsplandirektiv påkrævet (Fingerplanen i 

hovedstadsområdet)? 

✓ Kan der opnås tilladelse til opfyldning på søterritoriet? 

✓ Hvilke krav stilles der til VVM-vurdering og VVM-tilladelse af selve anlægget og af 

plangrundlaget? Finder Espoo-konventionen anvendelse? 

✓ Skal projektet miljøgodkendes? Hvis der opfyldes med forurenet jord eller lettere forurenet jord, 

skal der som udgangspunkt miljøgodkendes. Der stilles større krav til opfyldning med forurenet 

jord, da der er tale om affaldsdeponering, hvorimod opfyldning med lettere forurenet jord som 

udgangspunkt anses for at være nyttiggørelse af affald (forudsat at anlægget ikke 

overdimensioneres). Efter omstændighederne kan projektet dog gennemføres uden 

miljøgodkendelse, hvilket forudsætter, at reglerne i den såkaldte restproduktbekendtgørelse kan 

anvendes.   

Såfremt de påkrævede tilladelser er omfattende og komplekse, kan det overvejes, om processen kan 

forsimples ved at opnå Folketingets opbakning til en anlægslov. En anlægslov kan således have klare 



 

processuelle og tidsmæssige fordele, idet man dog skal være opmærksom på, at man ved at gå efter en 

anlægslov også fralægger sig en del af styringen med projektet.  

Der er mange overvejelser, man skal gøre sig, hvis man overvejer at arbejde for en anlægslov, men helt 

forsimplet kan beslutningsprocessen opsummeres som følger: 

 

 

Finansiering og samarbejde 

Der er mange måder at organisere og finansiere et landvindingsprojekt, og den rigtige model afhænger af 

en række forhold såsom: 

✓ Hvad er formålet med projektet? 

✓ Kan der med fordel etableres samarbejder, som sikrer, at projektorganisationen besidder den 

rigtige viden? 

✓ Kan der med fordel etableres et offentligt privat samarbejde, som balancerer offentlig viden og 

beslutningskraft med kommerciel drift og finansering? 

✓ Skal projektet udbydes af det offentlige som en koncession? 

✓ Er der offentlige ejerskabskrav? Offentlige ejerskabskrav forudsætter ikke nødvendigvis at 

projektet alene gennemføres af en offentlig myndighed. 

✓ Hvordan kan og skal projektet finansieres? Behovet for risikovillig kapital kan blive afgørende for 

valget af organisationsform. 

✓ Hvilken risiko er man villig til at have ved projektet? 

På baggrund af ovennævnte overvejelser kan det være relevant at overveje følgende 

samarbejdsmuligheder:  

✓ Et 100 % offentligt projekt, hvilket medfører at det offentlige påtager sig den fulde projektrisiko 

og finansiering.  



 

✓ Et offentligt-privat selskab, som sammen etablerer, driver og evt. frasælger projektet.  

✓ Et partnerskab, hvor en eller flere parter påtager sig risikoen for projektet, mens andre parter 

byder ind med viden og kompetencer. 

✓ Et samarbejde med institutionelle investorer som kan byde ind med kapital.  

✓ En koncession, hvor en privat part etablerer øen mod at få rettigheden til indtægter, der måtte 

udspringe herfra.  

Der er fordele og ulemper ved hver enkelt organisations- og finansieringsmodel, og i SIRIUS advokater 

bistår vi gerne med at finde den rette organisationsmodel, der ud fra jeres ønskede risikoprofil mv. bedst 

egner sig til jeres projekt.  

Kontakt SIRIUS advokater på 88 88 85 85. 


