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Forlængelse af udledningstilladelsen til produktionsenhederne Half-
dan, Dan, Tyra, Harald og Gorm, Total Energies 
 

 
I henhold til § 5 i udledningsbekendtgørelsen1  meddeles hermed forlængelse af  ”Generel 
tilladelse for Total E&P Danmark A/S (TOTAL) til anvendelse, udledning og anden bort-
skaffelse af stoffer og materialer, herunder olie og kemikalier i produktions- og injekti-
onsvand fra produktionsenhederne Halfdan, Dan, Tyra2, Harald og Gorm samt fra pro-
duktionsboringer for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021” og med senere æn-
dringer (ad-hoc tilladelser). 
 
Tilladelsen blev med afgørelse den 16. december 2021 forlænget til den 31. december 
2022. Nærværende afgørelse erstatter således den tidligere afgørelse og forlænger tilla-
delsen til den 31. december 2023. 
 
I henhold til § 9 i udledningsbekendtgørelsen gælder følgende vilkår for forlængelsen: 
 

1. Forlængelsen gælder til 31. december 2023.  
 

2. Alle vilkår for ”Generel tilladelse for Total E&P Danmark A/S (TOTAL) til anven-
delse, udledning og anden bortskaffelse af stoffer og materialer, herunder olie og 
kemikalier i produktions- og injektionsvand fra produktionsenhederne Halfdan, 
Dan, Tyra, Harald og Gorm samt fra produktionsboringer for perioden 1. januar 
2021 - 31. december 2021” videreføres indtil forlængelsens afslutning.  
 

3. Bilag A til denne tilladelse erstatter bilag 2 i ”Generel tilladelse for Total E&P 
Danmark A/S (TOTAL) til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af stoffer 
og materialer, herunder olie og kemikalier i produktions- og injektionsvand fra 
produktionsenhederne Halfdan, Dan, Tyra, Harald og Gorm samt fra produkti-
onsboringer for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021” og derved også ift. 
vilkår 5 og 6 i tilladelsen.  

  
4. Årstallet 2021 i vilkår 6b ændres til 2023. Dette betyder, at projektet og den fulde 

substitution af Rando HDZ 15 skal være udført i udgangen af 2023.  
 

5. Årstallet 2021 for indsendelse af RBA beregning, ændres til 2023 i vilkår 9. Opera-
tørerne skal opdatere beregninger baseret på 2022-data og vurderer risikoen for 
miljøeffekter for udledningsstederne i 2023.  

 
 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 394 af 17. juli 1984 om udledning af stoffer og materialer til havet fra visse havanlæg 
2 Tyra og Harald er grundet ombygning af Tyra feltet pt. ikke i drift. 
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Baggrund 
 
Miljøstyrelsen har hhv. d. 2. august 2022 og d. 10. oktober 2022 sendt et brev til de dan-
ske operatører, herunder til TOTAL Energies, om forlængelse af den nuværende generelle 
udledningstilladelse. 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). Bekendtgørelsen har været i offentlig hø-
ring, og Departementet forventer, med mindre væsentlige nye oplysninger fremkommer 
under høringen, at bekendtgørelsen vil træde i kraft i løbet af første halvår 2023. 
 
Miljøstyrelsen har derfor besluttet - grundet den sene udgivelse af den nye bekendtgørel-
se samt herunder i kommunikation med brancheorganisationen og operatører 
- at de eksisterende udledningstilladelser, på baggrund af ansøgningen til udledningstil-
ladelsen for 2021 samt ajourførte kemikalielister, kan forlænges med et år frem til udgan-
gen af 2023.  
 
TOTAL har med e-mail af 4. november 2022 fremsendt en opdateret liste med kemikali-
er, der er givet tilladelse til at anvende og udlede i den generelle udledningstilladelse for 
2021 samt de ad–hoc tilladelser, der er givet i løbet af 2021 og 2022. Miljøstyrelsen har 
gennemgået bilaget og kan bekræfte at de udledte mængder og kemikalier er uændrede 
ift. til det tilladte i 2021 og ad-hoc tilladelser i 2022. De øvrige oplysningskrav til ansøg-
ninger, der fremgår af udledningsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4, har TOTAL i relevant 
omfang oplyst i ansøgningen til udledningstilladelsen for 2021. Der er således alene tale 
om en forlængelse af eksisterende tilladelse på samme vilkår uden nye forudsætninger 
eller aktiviteter. 
 
TOTAL har den 7. december 2022 fremsendt en redegørelse og status for kemikaliet 
Rando HDZ 15. Den fulde substitution vil først blive gennemført i udgangen af 2023. Det-
te skyldes at gennemførslen af projektet er blevet udsat, men den fremsendte plan forven-
tes at være den endelige (se bilag B). 
 
Opstår der behov for en nye produkter eller forøgelse af mængder, skal der som hidtil 
søges her om (ad-hoc).   
 
Der er i 2021 og 2022 gennem OSPAR-konventionen 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  

Forlængelsen af udledningstilladelsen er givet under forudsætningen af en videreførelse 
af eksisterende aktiviteter på Halfdan, Dan, Tyra3, Harald og Gorm. Der er derfor hver-
ken et nyt projekt eller en ændring til et eksisterende projekt, som skal vurderes efter 
reglerne om miljøvurdering ifm. denne afgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har derudover vurderet forlængelse af tilladelsen ift. habitatdirektivet. 
Udledningerne, der er givet tilladelse til i 2021, er vurderet til ikke at kunne påvirke habi-

                                                
3 Tyra og Harald er pt. ikke i drift.. 
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tatområderne væsentligt, og Miljøstyrelsen vurderer fortsat, at denne tidligere vurdering 
er retvisende.   
 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til miljøministeren. Klage sendes til Miljøstyrelsen, Tolder-
lundsvej 5, 5200 Odense C. Miljøstyrelsen sender klagen videre til miljøministeren ledsa-
get 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 
 
 
 
 
 
 
Vedhæftet: 
Bilag A: Bilag med forbrug og udledninger af kemikalier for TOTAL’s installationer 
Bilag B:  Green Oil Project – Endelig plan for fuld substitution 
 


