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Forlængelse af udledningstilladelser for Wintershall Noordzee BV 

(Extension of Discharge Permit) 
 

I henhold til § 5 i udledningsbekendtgørelsen1  meddeles hermed forlængelse af  
tilladelsen ” Generel tilladelse for Wintershall Noordzee BV (Wintershall) til 
anvendelse af offshore kemikalie i produktionen for Ravn installationen i perio-
den 1. januar 2021 til 31. december 2021” dateret den 21. december 2020. 
 
I henhold til § 9 i udledningsbekendtgørelsen gælder følgende vilkår for forlængel-
serne: 

1. Forlængelsen af udledningstilladelsen for 2021 gælder frem til 31. december 
2022 

 

2. Vilkår for ”Generel tilladelse for Wintershall Noordzee BV (Wintershall) til 
anvendelse af offshore kemikalie i produktionen for Ravn installationen i pe-
rioden 1. januar 2021 til 31. december 2021” dateret den 21. december 2021, 
videreføres indtil forlængelsens afslutning den 31. december 2022. 

 

Ordlyden i vilkår 3. i den ”Generelle udledningstilladelse for Wintershall for 
2021…..” ændres til: 

 

3. Tilladelsen omfatter anvendelse og udledning af rig wash produktet Dulon 
F10 Mil HD, med PR. nr. 1731746, gul klassifikation, med forventet forbrug på 
300 kg og med forventet udledning på 300 kg. Kemikalier, der er reguleret i 
henhold til OSPAR retningslinjer, må kun tages i fast anvendelse, hvis de er 
registreret eller genregistreret i Produktregistret inden for de seneste 3 år.” 

 

Ansøgning om udledningstilladelse gældende fra 1. januar 2023 skal indsendes til 
Miljøstyrelsen senest 1. september 2022, medmindre andet defineres gennem en 
bekendtgørelse. 

 

  

                                                             
1 BEK nr 394 af 17/07/1984 



 Side 2 af 3  

Baggrund 
Miljøministeriets Departement har i samarbejde med Miljøstyrelsen foretaget en 
revision af "Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra visse 
havanlæg" (BEK nr 394 af 17/07/1984). Ifølge Departementets tidsplan forventes 
den nye bekendtgørelse at komme i høring i starten af 2022 og udgivet i juni 2022. 

 

Miljøstyrelsen har derfor besluttet - grundet den sene udgivelse af den nye be-
kendtgørelse samt herunder i kommunikation med brancheorganisationen og ope-
ratører - at de eksisterende udledningstilladelser, på baggrund af ansøgningen fra 
2020 samt ajourførte kemikalielister, kan forlænges med et år frem til udgangen af 
2022. 

 

Miljøstyrelsen har d. 15. oktober 2021 udsendt et brev til de danske operatører, 
herunder til Wintershall, omhandlende betingelser for forlængelse af den nuvæ-
rende generelle udledningstilladelse. 

 

Som forudsætning for forlængelse af udledningstilladelserne har Miljøstyrelsen 
anmodet om opdaterede kemikalielister, og det forudsættes at oplysningsgrund-
laget for udledningstilladelsen for 2021 ikke har ændret sig væsentligt. Opstår der 
behov for en nye produkter eller forøgelse af mængder, skal der som hidtil søges 
her om (ad-hoc). 

 

Wintershall har med e-mail den 1.12.2021 samt mail den 15.12.2021 oplyst, at der 
ikke planlægges produktion fra Ravn i 2022. Det eneste kemikalieprodukt som på-
regnes anvendt og udledt i 2022 er rig wash produktet Dulon F10 Mil HD overført 
fra den ”Generelle udledningstilladelse…..” fra 2021. 

 

Miljøstyrelsen har gennemgået informationerne fra Wintershall og kan bekræfte, 
at forudsætningerne for at give en forlængelse er tilstede. Der er således alene tale 
om en forlængelse af eksisterende tilladelse på samme vilkår uden nye forudsæt-
ninger. 

 

I forhold til OSPAR konventionen er der ikke kommet nye krav til teknologi eller 
praksis for olie og gasinstallationerne (BAT), som skal iagttages ved forlængelse af 
udledningstilladelsen for 2021. 

 

Forholdet til VVM – og Habitatdirektivet 
Miljøstyrelsen har vurderet om udledningerne for 2022 er inden for projektet be-
skrevet i miljøkonsekvensvurderingen for Wintershall Noordzee (BV). Eftersom 
Wintershall har oplyst, at der ikke forventes produktion på Ravn installationen i 
2022, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere vurderinger heraf. 

 

Miljøstyrelsen har derudover vurderet forlængelsen af tilladelsen i forhold til habi-
tatdirektivet. Udledningerne der er givet tilladelse til i 2021 er vurderet ikke at 
kunne påvirke habitatområderne væsentligt, og dermed er det i denne forlængelse 
ikke nødvendigt at foretage en habitatkonsekvensvurdering. 
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Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til miljøministeren. Klage sendes til Miljøstyrelsen, 
Tolderlundsvej 5, 5200 Odense C. Miljøstyrelsen sender klagen videre til miljømi-
nisteren ledsaget af den påklagede afgørelse samt det materiale, der er indgået i 
sagens bedømmelse.  

 
Miljøstyrelsen skal anmode om, at en evt. klage er styrelsen i hænde senest fire 
uger efter dagen efter, at Miljøstyrelsen har sendt afgørelsen. 
 
 

--o-- 
 
 
 
 
Kopi:   
- Energistyrelsen 

 
 

 

Bilag: - Anvendt og udledt kemiprodukt i 2022 
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