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Handlingsplan for beskyttelse af miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den 
danske del af Nordsøen (Offshore handlingsplanen). 
 
 
Den danske produktion af olie og gas udgør en væsentlig faktor ikke mindst i samfundsøkonomien og med 
hensyn til forsyningssikkerheden for olie og naturgas. 
 
Formålet med handlingsplanen er, at miljøpåvirkningerne fra produktion og den forudgående efterforskning 
efter olie og naturgas fortsat holdes inden for de grænser, der er afstukket gennem den internationale og den 
nationale regulering.  
 
Handlingsplanen skal i øvrigt medvirke til at de i OSPAR1 og andre internationale organer vedtagne 
målsætninger og beslutninger føres ud i livet hurtigst muligt inden for de vedtagne tidsfrister.  En nærmere 
omtale af dette findes i den udarbejdede ”Statusrapport om havforurening fra efterforskning og udvinding af 
fossile brændstoffer” af 23. august 2005. 
 
 
Handlingsplanen omfatter følgende elementer og krav: 
 
Kemikalier 
• Operatørerne skal senest med udgangen af 2005 have stoppet udledning af alle sorte kemikalier. 
• Operatørerne fortsætter den løbende substitution af kemikalier med henblik på at udledning af såkaldte 

”røde” kemikalier ophører senest med udgangen af 2008, hvor det er realistisk muligt (”Best Available 
Technique”), og hvor anvendelsen af alternative kemikalier vil være en miljømæssig fordel samlet set.  

 
Olieudledninger 
• Operatørerne overholder fra 1. januar 2006 en grænseværdi for olie i udledt produktionsvand på 30 mg/l 

målt som volumenvægtet månedsgennemsnit beregnet efter aftale mellem operatørerne og 
Miljøstyrelsen. 

• Operatørerne arbejder løbende på, at nedbringe koncentrationen af olie i udledt produktionsvand mest 
muligt. Miljøstyrelsen udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og hver af operatørerne en 
redegørelse om mulighederne for yderligere injektion i undergrunden af produktionsvand og andre 
muligheder for reduktion af udledningerne af olie med produktionsvand. 

 
 
 
Luftemissioner 
• Operatørerne er fra 1. januar 2005 omfattet af den danske kvoteordning for CO2-udledning og vil også 

være omfattet af den ny nationale allokeringsplan for perioden 2008-12 og bidrager dermed 
forholdsmæssigt til den danske klimastrategi. 

• På grundlag af den gennemførte kortlægning af NOx emissioner i Danmark vil der blive gennemført en 
analyse af de tekniske og økonomiske muligheder for at offshore-sektoren i lighed med andre sektorer 
kan bidrage til Danmarks gennemførelse af NEC-direktivet. 

 

                                                 
1 OSPAR: Oslo-Paris havmiljøkonventionen for Nordøstatlanten incl. Nordsøen 



Miljøledelse og miljørapportering 
• Operatørerne indfører senest i 2006 miljøledelse med et certificerbart system eller anden lignende 

ordning. Såfremt der vælges en anden lignende ordning skal en uafhængig tredjepart verificere 
overholdelse af lovgivningens krav til miljørapportering og målemetoder. 

• Operatørerne udarbejder hver især og med start senest for året 2006 en årlig miljørapport, som gøres 
offentlig tilgængelig. Rapporten redegør for miljøpåvirkninger som følge af olie- og gasproduktionen, 
herunder udledning af stoffer til hav og atmosfære.  

 
Tilsyn og beredskab 
• Operatørerne gennemfører med start senest i 2006 en årlig certificering af offshore laboratorier efter 

nærmere aftale med Miljøstyrelsen. 
• Miljøstyrelsen vil fortsat føre 

aktivt tilsyn med operatørernes påvirkning af havmiljøet. Dette tilsyn vil blive synliggjort gennem en 
årlig tilsynsrapport, der fremsendes til Folketinget og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside 
fra tilsynsåret 2006.  

 
Evaluering 
Offshore handlingsplanen vil blive evalueret i foråret 2007. 
 


