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1 Resumé 

DONG Energy ønsker at forbedre håndteringen af spildevand fra anlægget, således at regnvand 
ledes til recipienten i stedet for til spildevandssystemet. Hidtil har Nybro Gasbehandlingsanlæg ledt 
regnvand fra befæstede arealer (cementeret og afgrænset arealer i procesområde) og vand fra 
brandøvelsespladsen til det offentlige rensningsanlæg. Dette vand bliver som udgangspunkt ikke 
forurenet, da proces- og tankområder ikke lækker forurenede stoffer og da brandøvelser udført 
med naturgas stort set ikke indebærer nogle forureningskilder. Procesanlæg overvåges dels ved 
rundering og dels ved alarmanordninger på beholder eller tanke med sulfinol og glykol, der går 
direkte til kontrolrummet. Samtidig er anlægget i standby mere end 90 % af tiden. Regnvandet fra 
disse befæstede arealer og vand fra brandøvelsespladsen opsamles i separate 
observationsbassiner.  
 
Vi vil opsætte egenkontrol program for observationsbassinerne, hvor vi måler for COD, pH, 
kvælstof og fosfor. Vandet fra observationsbassinerne vil derefter blive ledt til regnvandsbassinet 
givet, at vandet overholder grænseværdierne fastsat i Miljøgodkendelse i vilkår D2 og D3. 
Overholder vandet i observationsbassinet ikke grænseværdierne, vil det blive ledt til 
rensningsanlæg.  
 
Observationsbassinerne og regnvandsbassinet er ikke fysisk forbundet. Det vil kræve en manuel 
betjent pumpeopstilling at lede vandet fra observationsbassinet til regnvandsbassinet. Overførslen 
mellem de to bassiner vil derfor være under fuld kontrol.  
 
Vi forventer at mængden af regnvand fra befæstede arealer vil ligge i omegnen af 10.000 til 20.000 
m3 om året. Vi vil sørge for at overvåge det samlede antal m3, der afledes fra det befæstede areal 
og overføres til regnvandsbassinet. Samtidig vil vi fortsat overvåge det samlede antal m3, der ledes 
fra regnvandsbassinet til Søvig Bæk. Der blev i 2011 udledt cirka 100.000 m3 til Søvig Bæk og i 
2010 cirka 88.000 m3.  
 
Vi vil fastholde denne arbejdsgang i en instruktion, der udarbejdes i samarbejde med de teknikere, 
der varetager opgaverne til dagligt.  
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2 Forord 

Formålet med nærværende skrivelse er, at beskrive de planlagte tiltag, i forbindelse med en 
forbedret håndtering af spildevand på Nybro Gasbehandlingsanlæg. Miljøstyrelsen Odense har 
løbende været i dialog omkring tiltagene. Denne skrivelse er udarbejdet dels på opfordring af 
Miljøstyrelsen Odense og dels med henblik på den interne procedure. 
 
Målet med tiltagene er ikke blot at sikre en optimal teknisk og økonomiske spildevandshåndtering 
på Nybro Gasbehandlingsanlæg. De tager også højde for de mere generelle forhold i vandmiljøet, 
hvor det må forventes, at de offentlige spildevandskloakker og rensning kommer under pres i 
fremtiden. Desuden afspejler tiltagene ambitionen om at sikre, at virksomhedens drift baseres på 
bedste tilgængelig teknik (BAT). 
 
I det efterfølgende vil de typer af regn- og spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg, der berøres 
af forbedringstiltagene, blive belyst. Vi er kommet frem til nogle forbedringspotentialer, der efter 
vores vurdering ligger indenfor rammerne af vores miljøgodkendelse, og samtidig kan sikre en 
reduktion af belastningen af det offentlige rensningsanlæg.  
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3 Kort beskrivelse af det eksisterende anlæg 

3.1 System overblik1 

Anlæggets afløbsforhold er opdelt i fire forskellige og adskilte systemer. Et til regn- og 
overfladevand og tre til spildevand, bestående af det lukkede afløbssystem, det åbne afløbssystem 
og det sanitære spildevandsystem. 
 

3.1.1 Regn- og overfladvand 

Regnvandssystemet afleder vand fra drænledninger samt vand fra veje, tage og andre arealer, 
hvor der kun er ringe risiko for spild. Vandet fra regnvandssystemet afledes via regnvandsbassinet 
til Søvig Bæk. Regnvandsbassinet er forsynet med en indløbsdel, hvor der sker bundfældning af 
større partikler, som jord, grus og sten, og hvor eventuelle flydestoffer kan skimmes af. I 
regnvandsbassinets udløb er der installeret en pH-måler og en flowmåler. En alarm i 
kontrolrummet vil blive aktiveret, hvis pH værdien er udenfor området 6-8. 
 

3.1.2 Spildevand 

 
Det sanitære spildevandssystem  
Det sanitære spildevandssystem afleder spildevand fra de sanitære installationer til Varde 
Kommunes rensningsanlæg. Det sanitære spildevand afledes via den samme pumpestation, som 
afleder spildevandet fra det åbne spildevandssystem. 
 
Det lukkede afløbssystem 
Det lukkede afløbssystem opsamler udskilte væsker fra procesanlægget bl.a. i forbindelse med 
trykaflastning af procesfaciliteter. Vandet udskilles i en separator og kan evt. ledes til det åbne 
afløbssystem. Gasser og kondensat udskilt i separatoren ledes til afbrænding i flare eller 
kondensatbrænder. Kondensat-brænder anvendes kun, hvis mængderne er store, hvad der indtil 
nu ikke har været tilfældet. Øvrigt frasepareret materiale bortskaffes af en slamsuger. 
 
Det åbne afløbssystem  
Det åbne afløbssystem opsamler regn- og spildevand fra de befæstede arealer under 
procesanlæggene samt en eventuel vandfase fra det lukkede afløbssystem. Spildevandet ledes via 
en olieseparator og et neutraliseringsbassin til en pumpestation, hvorfra spildevandet pumpes til 
Varde kommunes rensningsanlæg. 
 
 
De tre spildevandssystemer og deres indbyrdes forbindelser er skitseret i nedenstående figur. 
Spildevand fra de sanitære installationer er isoleret fra de andre systemer og ledes direkte til  det 
sanitære bassin, også kaldt pumpestation eller T-7704. Når bassinerne i det åben afløbssystem er 
fyldte, pumpes det (manuelt betjent) til T-7704 og derefter til rensningsanlægget. Fra det lukkede 
afløbssystem er der en mulighed for at lede spildevand videre til det åbne system (markeret med 
den stiplede pil). Dog er forbindelse som udgangspunkt ikke i anvendelse. Spildevandet fra det 

                                                   
1 Delvis gengivet fra hhv. Miljøredegørelsen 2006 samt Driftsmanual, Bind 4, Kap. 2 
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lukkede system udgør relative små mængder, der afhentes af en slamsuger, typisk med en 
frekvens på hvert tredje år. 
 
 

 

 

3.1.2.1 Principskitse af de tre spildevandsystemer og deres indbyrdes forbindelser 

 

3.2 Det åbne afløbssystem 

Tiltagene beskrevet i dette dokument omhandler hovedsagelig det åbne afløbssystem. Derfor 
beskrives dette system yderlige i dette afsnit.  
 
Nedenstående tegning illustrerer afløbsanlægget set fra oven, med angivelser af bassiner og 
pumper. For en bedre forståelse, er der tilføjet en opdelingen og farvelægninger af systemerne. 
 
Det åbne afløbssystem er markeret med grønt og består af følgende bassiner, med start fra oven: 
 

• To holde- /observationsbassiner T-7702/7 
• Neutralisationsbassinet T-7706 
• To regnvandsbassiner T-7711/12 
• Olieseparatoren T-7705 

 
Det indkommende spildevand fra det åbne system løber først til olieseparatoren, hvor der på grund 
af vægtfyldeforskelle, vil ske en udskillelse af tunge kulbrinter. Denne olie skummes til en oliebrønd, 
som kan tømmes af en slamsuger. Vandet går derefter til neutraliseringsbassinet, hvor det 
oprindeligt har været tiltænkt at neutralisere pH værdien. Denne facilitet anvendes ikke i dag. 
Vandet fra neutraliseringsbassinet ledes normalt til holdebassinerne T-7702/7 via en ventil i 
cementvæggen. Niveauet i dette bassin indikeres i kontrolrummet. Når et bassin er fyldt, pumpes 
det videre til det sanitære system og derfra til rensningsanlæg. 

Rensningsanlæg 

Slamsuger 

T-7704 
Pumpestation 

Åbne 
system 

Lukkede 
system 
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3.2.1.1 Oversigtstegning af afløbsanlægget. Den grønne farve angiver det åbne afløbssystem, 
den orange det lukkedes afløbssystem, den røde det sanitære spildevand og den blå 
regn- og overfladevand. 

 

3.3 Spildevandstyper i det åbne afløbssystem 

Som beskrevet i Miljøredegørelsen 2006, er der flere forskellige typer spildevand2. I det åbne 
afløbssystem er der tale om  
 

                                                   
2 Miljøredegørelse januar 2006, s 28. Spildevands typer V1-V10. 

Spildevand Regn- og overfladevand 
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V3 Processpildevand 
V4 Returskyllevand fra vandværk 
V5 Skyllevand fra ionbytter 
V6 Udblæsning af dampkedler 
V9 Regnvand fra proces- og tankområder 

 
Andelen af V3 må antages at være minimal, da anlægget står standby mere end 90% af tiden. 
Spildevand fra V4, V5 og V6 kommer i begrænset perioder når de forskellige anlæg sættes i drift. 
Dette foretages manuelt og forudbestemte tidsrum. 
 
Sidstnævnte, V9 Regnvand fra proces- og tankområder, må formodes at udgøre langt størstedelen 
af spildevandsmængden i det åbne afløbssystem. Som en note i Miljøredegørelsen 2006 forklarer 
om denne mængde, er ”spildevandsudledningen til Varde Rensningsanlæg hovedsageligt 
regnvand, som falder i potentielt forurenede områder, samt vand fra brandøvelsespladsen” 3. 
 
For at afdække potentialet, i de senere beskrevne tiltag til en optimeret spildevandshåndtering, er 
herunder foretaget en ganske simpel beregning, der giver en indikation af 
spildevandssammensætningen i det åbne afløbssystem. I eksemplet er der anvendt data for 2011, 
hvor den samlede mængde spildevand afsendt fra pumpestationen blev målt til 19.982 m3. 
Eventuel bidrag fra V3-V6 er undladt i beregningen, og fremgår i cirkeldiagrammet 3.3.1.1 
som ”Andet”. 
 
 

a. Estimeret bidrag fra sanitært spildevand 

200 L/døgn per person4 
 
25 pers * 200 L/døgn * 365 dage = 1825 m3 

 

b. Estimeret bidrag fra vandforbrug på brandøvelsespladsen 2011 

22 stk. ½ dags øvelser : 22 * 40 m2 = 880 m3 
18 stk. heldags øvelser: 18 * 80 m3 = 1440 m3 
 
I alt:     2320 m3 
 

c. Estimeret bidrag fra nedbør 2011 

De afvandede befæstede arealer er angivet til 25.472 m2 5. I 2011 var der i Syd- og 
Sønderjylland 182,3 døgn med nedbør og en nedbørssum på 882 mm 6. Ifølge Faglig 
rapport nr. 485 fra DMU7, kan afstrømningen baseres på nedbøren minus et initialtab 
(fordampningstab) på 2 mm pr. dag med nedbør. I dette tilfælde svarer fordampningstabet 

                                                   
3 Miljøredegørelse januar 2006, s 46, note 3 
4 Miljø teknik, Jørgen Nielsen 
5 Se udledningstilladelse af 8.12.1997, Ribe Amt, s 2. (17.170 m2 grusbelagt og 8.302 m2 
beton/asfalt) 
6 http://www.dmi.dk/dmi/20110101aarsoversigt.pdf 
7 DMU FR485 side 45, 3. Afsnit. http://www.dmu.dk/udgivelser/faglige_rapporter/nr_450-499/ 
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således til cirka 41%. På baggrund af disse oplysninger kan bidraget fra nedbør anslås at 
bidrag med følgende mængde: 
 
(0,882 – (2 * 0,1823))m * 25.472 m2 = 13.319 m3 

 
 
De tre andele giver til sammen 17.464 m3, ganske tæt på den målte mængde 19.982 m3. Med de 
ovenstående forenklede tilnærmelser, kan det således antages, at spildevandet, der sendes til 
Varde rensningsanlæg, består af cirka 67% regnvand og 12% slukningsvand fra brandøvelser. 
Vand der, som udgangspunkt, ikke er forurenet. (Se evt. bilag 7.1, vedr. slukningsvand fra 
brandøvelsespladsen og de potentielle forureningskilder fra denne). 
 

 

3.3.1.1 Diagrammet illustrerer en estimeret fordelingen af de forskellige bidrag til spildevand 
afledt til Varde Rensningsanlæg 2011. 

 

Sanitær
1,825

9%

Slukningsvand
2,320
12%

Regnvand fra 
befæstede 

arealer
13,319

67%

Andet
2,518
12%
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4 Ny håndtering af spildevand i det åbne afløbssystem 

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger, hvor det anslås at omkring 79% af spildevandet 
(regnvand og slukningsvand) afledt til Varde Rensningsanlæg, ikke er forurenet, foreslås følgende 
ændringer til spildevandshåndtering i det åbne system. 
 

4.1 Ændringer i spildevandshåndteringen – det åbne system 

I kapitel 3 er spildevandsforløbet i det åbne system beskrevet. Her ender spildevandet i bassinerne 
T-7707 og T-7702, inden det pumpes til T-7704 og herfra videre til Varde Rensningsanlæg. Med 
den nye håndtering vil dette spildevand kun ledes til T-7704, såfremt vandet er forurenet. 
Fremgangsmåden vil være således: 
 
Når T-7707 er fyldt, lukkes der for tilstrømning og bassinet isoleres fra resten af systemet. I stedet 
ledes spildevandet til T-7702. Fra det isolerede bassin T-7707 udtages der prøver til analyse for 
COD, pH, Kvælstof og fosfor8. Når prøveresultaterne foreligger og hvis disse lever op til 
grænseværdierne, pumpes vandet videre til regnvandsbassinet T-7703 og ledes herfra videre til 
recipient, sammen med det øvrige regn- og overfladevand. I mellemtiden har T-7702 kunne 
modtage spildevandet fra det åbne system. Når T-7702 er fyldt, foretages samme procedure som 
beskrevet for T-7707.  
 
Overholder vandet ikke grænseværdierne, ledes det i stedet til Varde Rensningsanlæg – præcis 
som den tidligere håndteringsmetode foreskrev det. 
 

 

4.1.1.1 Principskitse af ny håndtering af spildevandet i det åbne system 

 

                                                   
8 Disse parametre er efter aftale med Miljøstyrelsen Odense, og behandles yderligere i kapitel 5. 

Rensningsanlæg 

Åbne system 
T-7707 og T-7702 

Vand der ikke overholder 
grænseværdierne 

Vand der overholder 
grænseværdierne T-7703 Regnvandsbassin 

Lukkede system 

T-7704 
Pumpestation 

 

Slamsuger 
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Som skitsen også illustrerer, er den tidligere forbindelse mellem det lukkede system og det åbne 
system taget ud af drift. Det lukkedes system vil således fremover fungere som et isoleret system, 
hvor al spildevand bortskaffes af en slamsuger. 
 
Da bassinerne T-7707 og T-7702 hver især kan rumme cirka 150 m3, må det forventes at denne 
procedure skal udføres omkring 100 gange om året. Betjeningen af ventiler, pumper m.m. vil 
udføres manuelt og typisk af de samme 2-4 teknikkere. Disse må forventes at opnå en vis rutine af 
proceduren, prøveudtagning og analyseapparatet. Samtidig vil egenkontrollen af spildevand fra det 
åbne system, forhøjes væsentligt, uanfægtet om vandet ledes til rensningsanlæg eller til recipient. 
 

4.2 Potentielt forurenet vand håndteres proaktivt 

Som beskrevet i afsnit 2.3, er der forskellige spildevandstyper fra diverse processer i anlægget, der 
potentielt kan være forurenet. Langt størstedelen af disse processer er ikke i kontinuerligt drift, men 
kører kun efter behov og i kortere perioder. Da disse processer idriftsættes manuelt, er det således 
muligt at tage visse forholdsregler, i forhold til spildevandshåndteringen. I praksis vil dette betyde, 
at når driftsforholdene medvirker til en øget risiko for forurenet spildevand fra det det åbne system, 
kan tilstrømningen til T-7707 og T-7702 lukkes. I stedet kan vandet ledes til et andet disponibelt 
bassin, hvorfra prøver kan udtages, når den øget risiko for forurening er drevet over. 
Fremgangsmåden kan medvirke til at undgå en forurening af ellers rent spildevand i hhv. T-7707 
og/eller T-7702. Samtidigt vil det skærpe overvågning af og kendskab til, hvilke processer der 
bidrager til forurenet vand og hvor evt. yderlige tiltag kunne sættes i gang. 
 

4.3 Yderlige praktiske foranstaltninger 

Udover ændringer af selve proceduren, er der ganske få fysiske ændringer, der skal foretages, før 
den nye håndteringsmetode kan tages i anvendelse. 
 

• Bassinerne T-7707 og T-7702 har et indbyrdes overløb, hvilket vil blive lukket. 
• Ventiler, pumper m.m. tilknyttet bassinerne T-7707 og T-7702 vil blive gennemgået for fejl 

og mangler. 
• Anordning til plombering af ventiler skal anskaffes eller udarbejdes. 
• Ekstra udstyr til egen laboratorieanalyse skal  indkøbes. 
• Flowmåler mellem bassin T-7707/T07702 og T-7703 indkøbes og monteres 
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5 Kvalitetssikring og analyse af spildevand 

For at sikre korrekt håndtering af spildevand, føres der løbende en driftsjournal på kvalitative og 
kvantitative parametre. I det efterfølgende belyses hvilke krav og grænseværdier vi mener, der har 
relevans i denne forbindelsen, samt hvorledes vi har tænkt at sikre disse bliver overholdt – alt 
sammen inden for de gældende vilkår i Miljøgodkendelsen oktober 2009. 
 

5.1 Kvalitative krav for udledning til recipient - Søvig Bæk 

 
Som beskrevet i Miljøgodkendelsen fra oktober 2009 i vilkår D1-D9, er der følgende målbare 
kvalitetsgivende krav til udledning til Søvig Bæk.  
 

 
Disse målinger af pH og COD, samt naturligvis de resterende vilkår under Miljøgodkendelsens 
punkt D, der gør sig gældende for vand til Søvig Bæk, vil naturligvis også tages i betragtning for det 
spildevand der måtte ledes fra det åbne system til regnvandsbassinet. Derudover vil vi yderligere 
foretage målinger på fosfor og kvælstof på spildevandet i det åbne system. Dette tiltag er foretaget 
i samråd med Miljøstyrelsen Odense, men også med henvisning til Miljøgodkendelsen afsnit 3.1.2 
(Søvig Sund opfylder ikke sin målsætning, bl.a. på grund af al for højt indhold af fosfor) og afsnit 
3.2.5 (Udledningstilladelse af 8. december 1997 og NOVA 2003). 
 
Miljøgodkendelsen oktober 2009 angiver ikke grænseværdier for hverken fosfor eller kvælstof. I 
stedet har vi valgt at anvende de ”gamle” grænseværdier fra udledningstilladelse af 8. december 
1997 fra Ribe Amt. Disse er, så vidt vi har kunne dokumentere, på niveau med andre 
udledningstilladelser – om ikke så lavere. Desuden er de væsentligt lavere end målsætningen for 
Søvig Bæk.  
 

Parameter Grænseværdier (Søvig Bæk) 

pH (pH) 6-8 

COD (mg/l) 50 / 100 

Total Kvælstof (mg/l) 2,5 / 3,5 

Total Fosfor (mg/l) 0,3 / 1,0 

5.1.1.1 Oversigt af parametre og grænseværdier, som spildevandet fra det åbne system bør 
overholde, før det må ledes til regnvandsbassinet. Værdierne er fra udledningstilladelse 
8.12.1997, Ribe Amt og angivet som a/b, hvor a: max årlige gennemsnit. b: max 
enkeltværdi. 

 
 
 

D2 I afløb fra regnvandsbassinet skal pH være mellem 6 og 8. 
 
D3 Indholdet af iltforbrugende stoffer i afløb fra regnvandsbassinet må højst være: 

- 50 mg COD/l målt som årligt gennemsnit 
- 100 mg COD/l målt som max. værdi  
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5.2 Kvantitative krav for udledning til recipient - Søvig Bæk 

 
Som beskrevet i Miljøgodkendelsen fra oktober 2009 i vilkår D1-D9, er der følgende målbare 
kvantitative krav til udledning til Søvig Bæk.  
 

 
Ud over dette krav, har vi ligesom for de kvalitetsgivende krav, valgt at bibeholde kravet fra 
udledningstilladelse af 8. december 1997. Her er den årlige udledningsmængde til Søvig Bæk sat 
til max 150.000 m3.  
 

Parameter Grænseværdier (Søvig Bæk) 

Flow (m3/år) 150.000 

5.2.1.1 Årlige udledningsmængde til Søvig Bæk sat til max 150.000 m3, jf. udledningstilladelse af 
8. december 1997. 

 
Denne mængde vil, ligesom hidtil, blive målt af en flowmåler der sidder på ”afgangen” af 
regnvandsbassinet. Spildevandsmængden overført fra det åbne system til regnvandsbassinet vil 
således også registreres af denne måler. Også her vil vi foretage en yderligere kontrol, idet vi 
ønsker en særskilt registrering af mængde af spildevand der pumpes fra det åbne system til 
regnvandsbassinet. Mængden registreres af en bi-måler og noteres i driftsjournalen for hver gang 
et bassin tømmes.  
 
Udledningsmængden til Søvig Bæk har i de sidste tre år ligget omkring de 100.000 m3/år eller 
derunder. Det forventes derfor ikke, at grænsen på de 150.000 m3/år overskrides med den nye 
spildevandshåndtering, da mængden tilført fra det åbne system, sjældent vil være større en 25.000 
m3/år. 
 

5.3 Nuværende driftsjournal 

Nybro Gasbehandlingsanlæg fører i dag en driftsjournal, hvor der bl.a. noteres de målte værdier af 
pH, COD samt afledningsmængden til Varde Rensningsanlæg. Som udgangspunkt foretages 
analyse af pH og COD på ugebasis, såfremt vandstanden i T-7707 eller T-7702 tillader dette, samt 
inden afledning til Varde Rensningsanlæg. Som et led i målstyring bliver disse værdier 
efterfølgende omregnet til månedlig max., middel og min. værdier9. I 2011 bestod denne 
egenkontrol af i alt 41 pH-målinger og 41 COD-målinger, foretaget med eget laboratorieudstyr 
(Hach Lange HT 200S). 
 
Som en bemærkning til tidligere afsnit, hvor det antages at langt størstedelen af spildevandet fra 
det åbne system er rent, peger denne driftsjournal i samme retning – vel at mærke i forhold til de 

                                                   
9 Se intern driftsjournal. INF-037709 

D1 Der må maksimalt udledes 13 l/s regn- og overfladevand fra regnvandsbassinet 
til udløbsstedet ved Søvig Bæk. Der accepteres en max. overløbshyppighed på 
en gang pr. år (n=1).  
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målte værdier for hhv. pH og COD. I forhold til grænseværdierne for udledning til Søvig Bæk (se 
tabel 5.1.1.1), er der ud af de 41 målinger i driftsjournalen for 201110. 
 

• 0 overskridelser af pH 
• 2 overskridelser af COD (hhv. målinger på 115 og 124) 

 

5.4 Ny og udvidet driftsjournal 

Den nuværende driftsjournal udvides og forbedres på følgende områder.  
 

• Tydeligere opdeling af regnvand- og spildevandssystemerne 
• Grænseværdierne fremhæves i selve journalen 
• Dato, tid, initialer, pH, COD, Total N, Total P og målerstand/mængde noteres i journalen 
• Overskridelser af grænseværdierne vil automatisk udløse en visuel alarm i form af 

farvekoder 
• Journalen udarbejdes i Excel regneark og arkiveres i DONG Energys elektroniske arkiv 

ProArc. 
 
 

5.5 Måleusikkerhed af egenkontrol 

Som tidligere beskrevet foretages de interne analyser af vandkvaliteten på et Hach Lange HT 200S 
apparat. Selve apparat kalibreres og efterses af Hach Lange, en gang om året. Derudover kan der 
efter behov foretages diverse referencetests af de enkelt analyseparametre. I marts 2012 har der 
været lejlighed til at teste de nyindkøbte analysekits for total fosfor og total kvælstof. I tabel 5.5.1.1 
ses resultatet af de første fire målinger. 
 

Analyseresultat på spildevand i T-7707/T-7702 - Marts 2012 

  Total Fosfor Total Kvælstof 

Dato 
Egen 
kontrol 

Plus conf. 
interval 
0.0102 EUROFINS 

Egen 
kontrol 

Plus conf. 
interval 
0.186 EUROFINS 

09/03/2012 0.103 0.113   2.21 2.40   
11/03/2012 0.085 0.095   1.84 2.03   
12/03/2012 0.088 0.098   1.90 2.09   
19/03/2012 0.143 0.153 0.12 1.82 2.01 2.2 

5.5.1.1 Tabellen viser resultatet af egen kontrol, resultatet ved tillagt confidence11 interval  og 
resultatet fra den eksterne analysekontrol foretaget af Eurofins den 19. marts 2012. 

 
Der er ingen overskridelser af grænseværdierne i det ovenstående skema, end ikke med et worst 
case scenarie ved tillæg af den oplyste måleusikkerhed confindence interval. Det gælder både 
grænserne for max enkelt værdi og årlig gennemsnit (jf. tabel 5.1.1.1). Desuden ligger resultatet fra 

                                                   
10 Se INF-034877_8_002 
11 Se bilag 7.3 og 7.4, Kvalitetscertifikat 
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Eurofins ganske tæt på resultatet af egenkontrollen den pågældende dag. Sidste kan det nævnes, 
at der sideløbende er foretaget tilsvarende analyse for P og N på vand fra regnvandsbassinet, blot 
for at få endnu en reference. Resultaterne ligger ganske tæt på værdierne for spildevandet, dog en 
smule lavere. 
 
De interne analyser kombineret med de to årlige eksterne analyser af Eurofins, anser vi således for 
at være tilstrækkeligt. Dels pga. et tilfredsstillende kvalitetsniveau af det interne laboratorieudstyr, 
dels pga. den kvantitative forøgelse af analyserne. Frekvensen af analyserne vil stige fra omkring 
de 41 (pH- og COD-analyse) til omkring 100 (pH-, COD-, fosfor og kvælstofanalyse) - en forøgelse 
på 244%. Det skal dog her bemærkes, at der på sigt må arbejdes hen imod en mindre 
ressourcekrævende fremgangsmåde. Mulige løsninger vil dog først blive diskuteret, når der 
foreligger tiltrækkelige erfaringer med den beskrevne metode. 
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7 Bilag 

7.1 Mail - tilbagemelding på oprindelig fremsendt forslag til Miljøstyrelsen den 

3. februar 2011 

 

Fra: Anders Bøgh Vindbjerg [mailto:ANBVI@dongenergy.dk]  

Sendt: 14. november 2011 13:12 

Til: Moeslund, Ole 

Cc: Marianne Rydam 

Emne: Vedr. regnvand fra befæstede arealer på Nybro Gasbehandlingsanlæg 

Hej Ole 

 

Som aftalt over telefonen den 7. november 2011, hermed et svar på mailen af 25. februar 2011 (se evt. vedhæftet 

"Regnvand fra befæstede arealer.pdf"). Mailen er en tilbagemelding på tidligere fremsendt forslag til en forberedt håndtering 

af regn- og overfladevand på Nybro Gasbehandlingsanlæg. I denne tilbagemelding er der gjort nogle bemærkninger, hvilke 

herunder er gengivet kursivt, med et efterfølgende svar fra undertegnede. 

 

Virksomheden skal muligvis søge kommunen om tilladelse til tilledning af mindre vand til kommunensrensningsanlæg. 

Dette er afklaret med Varde Kommune. Vi er ikke forpligtet til, at udlede en minimumsmængde til det offentlige 

spildevandssystem. I tilladelsen står der: "Spildevandsmængden må maksimalt udgøre 50.000 m3 pr. år, og må udledes 

med maksimalt 20 m3 pr. time." Se evt. vedhæftet mail "Spildevandsmængde". 

 

I mail af 4. februar står bl.a. ganske få forureningskilder, dette skal uddybes. Hvad kan forekomme på brandøvelsespladsen? 

Under brandøvelser anvendes naturgas som brandbart materiale og vand som slukningsmiddel. Som tænd kilde anvendes 

"´gas-ukrudtsbrænder". Ved én bestemt demonstration af gasbrand, anvendes der desuden tændvæske. Denne 

tændvæske afbrændes i en metalspand og i ganske få mængder og kommer ikke i kontakt med hverken slukningsvand eller 

spildevandsystemet. Som sikkerhedsforanstaltning står pulverslukkere også til rådighed på brandøvelsespladsen. Disse er 

dog yderst sjældent i anvendelse, såvel i øvelsessammenhæng som i nødsituationer.  

 

For en ordens skyld vil jeg gerne understrege, at det omtalte regnvand fra befæstede arealer, som vi ønsker at udlede til 

recipient, aldrig vil blive udledt til recipient med mindre det overholder de fastsatte grænseværdier i Miljøgodkendelsen. 

Dette vil vi sikre ved at oprette flere barriere, såvel fysiske som operationelle: Regnvandet fra de befæstede arealer er ikke 

direkte forbundet til regnvandsbassinet. I stedet ledes vandet i isolerede observationsbassiner. Når et bassin er fyldt, 

indstilles tilledeningen og prøver udtages. Hvis analyseresultatet opfylder kravene, pumpes det manuelt videre til 

regnvandsbassinet i et tempo der ikke overskrider vores tilladte grænseværdier. Er analyseresultatet ikke tilfredsstillende, 

ledes vandet i stedet til rensningsanlæg. 

 

Jeg håber ovenstående kommentar var det du efterspurgte, og ser frem til din tilbagemelding. Skulle du have tid og lyst til at 

se anlægget med egne øjne, er du naturligvis også velkommen til at aflægge os et besøg her på Nybro 

Gasbehandlingsanlæg. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anders Bøgh Vindbjerg 
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7.2 Mail – vedr. udledning af mindre mængde spildevand til det offentlige 

spildevandssystem 

 
From: Anne Marie Obbekær Thomsen [mailto:amot@varde.dk]  

Sent: Thursday, July 14, 2011 2:25 PM 

To: Anders Bøgh Vindbjerg 

Subject: Spildevandsmængde 

 
Hej Anders 
  
Der står ikke noget i jeres tilslutningstilladelse (udledningstilladelse fra den 23. januar 1995) om, at 
I er forpligtet til, at udlede en minimumsmængde til det offentlige spildevandssystem. I tilladelsen 
står der: "Spildevandsmængden må maksimalt udgøre 50.000 m3 pr. år, og må udledes med 
maksimalt 20 m3 pr. time." 
  
Jeg har kontaktet Varde Forsyning A/S, som ikke har nogen kommentarer til, at I ønsker at udlede 
en mindre mængde spildevand til det offentlige spildevandssystem. 
  
Hvis I ønsker at ændre på jeres udledning til recipienten, skal I først ansøge ved Miljøcenter 
Odense. 
  
Venlig hilsen 
  
Anne Marie Obbekær Thomsen 
Kemiingeniør 
  
Dir. tlf. 7994 7459 
Mail amot@varde.dk 
www.vardekommune.dk 

  
Teknik og miljø 
Varde Kommune 
Toften 2 
6818 Årre 
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7.3 Kvalitetscertifikat LCK138 – Total N 
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7.4 Kvalitetscertifikat LCK349 – Total P 
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7.5 Eurofins analyserapport – Spildevand 19-03-2012 

 


