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1.  INDLEDNING 
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg ejes af DONG Energy A/S og er beliggende på Nybrovej 185, 
6851 Janderup. Anlægget blev idriftsat i 1984 til modtagelse og oparbejdning af gas fra 
Nordsøen. Der kan årligt passere i alt 7,4 mia. Nm3 naturgas gennem anlægget.  
 
Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to søledninger fra felterne Tyra 
og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg. På land passerer gassen gennem Nybro Gas-
behandlingsanlæg. På anlægget bliver gassen tilført varme, trykreduceret, kvalitetskontrolle-
ret, målt og tørret og om nødvendigt bliver gassen renset for væsker, svovl og andre uren-
heder. Efter endt kontrol og regulering og evt. behandling bliver gassen sendt ud i transmis-
sionssystemet eller til lagring på et af to underjordiske naturgaslagre. Lagrene ligger i Ll. To-
rup nord for Viborg og i Stenlille ved Sorø.  
 
Energinet.dk ejer og driver gastransmissionsledningerne på land og de tilhørende måler- og 
regulatorstationer i Danmark samt naturgaslageret i Ll. Torup. Naturgaslageret i Stenlille og 
søledningerne ejes af Dong Energy A/S.  
 
Gasbehandlingsanlægget er i drift døgnet rundt alle ugens dage og beskæftiger 38 medar-
bejdere. Det er bemandet i dagtimerne på ugens første 5 hverdage og styres fra kontrolcen-
teret (GCC) på anlægget, som er døgnbemandet.  
 
Virksomheden har indtil dato haft tre miljøgodkendelser samt en vilkårsændring og en ac-
ceptskrivelse. Virksomheden har i forbindelse med revurderingen ønsket, at alle virksomhe-
dens vilkår bliver samlet i et dokument. Da alle virksomhedens miljøgodkendelser er mere 
end otte år gamle, har miljømyndigheden valgt at revurdere alle miljøgodkendelserne.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 6 har Miljøcenter Odense foretaget den første re-
gelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år 
gamle: 
 
 

- Miljøgodkendelse af 20. november 1987 af Nybro Gasbehandlings-anlæg. 
- Miljøgodkendelse af 7. juni 1989 af forstærkningsprojekt på gasbehandlingsanlæg-

get. 
- Ændring af 9. november 1990 af vilkår i miljøgodkendelsen af 20. november 1987. 
- Miljøstyrelsens acceptskrivelse af 14. september 1993 om en kapacitetsudvidelse på 

gasbehandlingsanlægget. 
- Miljøgodkendelse af 3. juli 1998 af ny modtageterminal. 

 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssva-
rende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 
41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye 
vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 
i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med 
mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) 
eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
En oversigtsplan over nye vilkår og ændringer af tidligere vilkår kan ses i bilag D. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
 
A1  ○ Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomhe-

den. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
A2  ○ Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
  -    Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
  -    Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
  -    Indstilling af driften for en længere periode. 
  
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
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Indretning og drift 
 
B1 ○ Virksomheden, jf. § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, skal indrettes og drives i overens-

stemmelse med oplysningerne i bilag A. 
 
B2 Tilsynsmyndigheden skal holdes løbende underrettet om vedligeholdelsesaktiviteter, 

hændelser og uheld, der vil kunne have eller har haft en øget påvirkning af omgivel-
serne.   

 
B3 For opretholdelse af driftserfaring og vedligeholdelse må afsvovlingsanlæg, sulfino-

lanlæg og incinerator, idriftsættes op til maksimalt 720 timer pr. år ved gasleve-
rancer indeholdende mindre end 5 mg/Nm3 svovlbrinte. 

 
B4 Afsvovlingsanlægget må idriftsættes for nedbringelse af svovlbrinteindhold i gas, der 

overstiger 5 mg/Nm3.  
 
 Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden, hvis der er behov for at idriftsætte 

afsvovlingsanlægget i mere end 2 perioder på få døgn pr. år – eller ved varsel fra le-
verandør om kommende, vedvarende forøget svovlbrinteindhold. Virksomheden skal 
samtidig komme med forslag til foranstaltninger til forhindring af svovldioxidemission. 

 
B5 Gasafbrændingstårnet (flaren) skal under normal drift have en konstant brændende 

vågeflamme eller gnisttænding. Under driftsforstyrrelser skal flaren brænde uden 
mørk røg op til en gastilførsel på 45% af den maksimale kapacitet. 

 
B6 Gasudslip fra procesenheder i forbindelse med nedlukning af anlægsenheder skal 

føres gennem et rørsystem til gasafbrændingstårnet. Diffuse udslip af kulbrinter, som 
ikke kan opsamles, skal holdes nede på et minimum og må under normal drift ikke 
give anledning til væsentlige lugtgener uden for behandlingsanlægget. 

 
B7 Under anlægsdele, hvor der er risiko for spild, skal der etableres tæt befæstning og 

afledning til det åbne spildevandssystem. 
 
B8 Kontrollerede trykaflastninger i forbindelse med reparation og service skal tilrettelæg-

ges således, at gassen i videst muligt omfang holdes i anlægget ved, at den ledes til 
anlægsdele med lavere tryk. Den resterende gasmængde afbrændes eller, hvis dette 
ikke er muligt, afblæses. 

 
B9 På arealer, der afvandes til Søvig Bæk via regnvandsbassinet, må der ikke ske aktivi-

teter (fx bilvask) eller oplag af materiale, der kan give anledning til forurening af regn- 
og overfladevand. 

 
B10 Brandøvelsespladsen, i tilknytning til gasbehandlingsanlægget, må ved øvelser med 

naturgasbrande kun anvendes kortvarigt på grund af støjemissionen. 
 

Slukning af væskebrande medfører kraftig røgudvikling. Derfor må pladsen kun ud-
nyttes hertil maksimalt 3 timer pr. måned, og kun når vindretningen er sådan, at røg-
udviklingen hverken er til gene for vejtrafikken eller de nærmeste beboelser. 
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Luftforurening 
 
C1 ○ De maksimale luftmængder fra afkastene må ikke overstige følgende værdier ved 

gældende afkasthøjder: 
  

Afkast 
fra Nr. Afkasthøjde 

(m) 
Max. luftmængde 

(Nm3/time) 
Kedelanlæg 
(naturgasfyret) L1 40 36.000 

Kraftvarmeværk 
(gasturbine) L2 26 140.000 

            Afkasthøjder måles over terræn. 
 
C2 ○ Emissionen af stofferne fra afkast nr. L1 målt som timemiddelværdier, må ikke 

overskride de i nedenstående tabel anførte grænseværdier: 
 

Afkast  
fra 

Nr.  Stof Emissionsgrænse 
(mg/Nm3) 

125 (ved 10% O2) NOx regnet som NO2 
  Pr. 1. juli 2010 
  65 (ved 10% O2) 

Kedelanlæg 
(naturgasfyret) 

L1 

CO   75 (ved 10% O2) 
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft,  
virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas).  
 
Efter udskiftning af brændere på eksisterende kedler og senest den 1. juli 2010, skal 
NOx-emissionen fra afkast nr. L1 overholde grænseværdien på 65 mg NOx/m3 ved 10 
% O2. 

 
C3 ○ Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentratio-

nen), fra kedelanlæg og kraftvarmeværk, må ikke overskride de angivne grænsevær-
dier (B-værdier): 

 
 

Stof B-værdi 
mg/m3 

NOx (regnet som NO2) 0,125 

CO 1 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige  
bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 

 
C4 ○ Nybro Gasbehandlingsanlæg skal inden 3 måneder, efter ibrugtagning af nye 

brændere, der installeres senest den 1. juli 2010, gennem målinger dokumentere, at 
grænseværdierne for kedelanlæg i vilkår C2 og C3 er overholdt. Målingerne skal fore-
tages under repræsentative driftsforhold (normaldrift). 
 
Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes 
til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinier. Hvis 
resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 85 % af emissions-
grænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
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 Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 2 enkeltmå-
linger af 45 minutters varighed. Målingerne kan foretages samme dag. 

 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af begge en-
keltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med grænse-
værdien. 
 
Overskrider en enkelt 45-minutters måling emissionsgrænsen med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. Der skal samtidig gøres rede 
for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat 
for at undgå fremtidig gentagelse. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med til-
synsmyndigheden. 
 
Krav til luftmåling 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkre-
diteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkredite-
ring- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-
værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med 
B-værdien. 
 

C5 ○ Prøvetagning og analyser skal ske efter de nedenfor anførte metoder eller efter 
internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsni-
veau. 

 
Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være 
overholdt. 
 

C6 ○ Emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 1 i bekendtgørelse om begrænsning af 
emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra 
motorer og turbiner, nr. 621 af 23. juni 2005, er gældende for luftemission fra kraft-
varmeværkets gasturbine.  

 
Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at oven-
nævnte grænseværdier er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, 
at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen.  

Navn Parameter Metodeblad nr. 
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstof-
oxider (NOx) i strømmende gas NOx MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af svovldi-
oxid (SO2) i strømmende gas SO2 MEL-04 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i 
strømmende gas O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i 
strømmende gas CO MEL-06 
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Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes 
til tilsynsmyndigheden. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter 
samme retningslinier. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er 
under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år. Ud-
gifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Præstationskontrol 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 2 enkeltmå-
linger af 45 minutters varighed. Målingerne kan foretages samme dag og skal foreta-
ges under repræsentative driftsforhold (normaldrift). 

 
I tabel 1 i bilag 1 er det anført, at der skal måles for CO, NOx og O2. Der skal dog ikke 
måles for NOx og O2, hvis der for disse er indført automatisk kontrol eller AMS-
kontrol. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af begge en-
keltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med grænse-
værdien. 
 
Overskrider en enkelt 45-minutters måling emissionsgrænsen med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. Der skal samtidig gøres rede 
for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat 
for at undgå fremtidig gentagelse. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med til-
synsmyndigheden. 
 
Krav til luftmåling 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkre-
diteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkredite-
ring- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 

C7 ○ Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentratio-
nen), fra afsvovlingsanlæg, må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-
værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3 

SO2 0,250 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige  
bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 
 
Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at oven-
nævnte grænseværdi er overholdt.  

 
Spildevand 
 
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). 

 
D2 I afløb fra regnvandsbasssinet skal pH være mellem 6 og 8. 
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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 

  
D4  Der må ikke forekomme synlige spor af olie og flydestoffer i udløb til Søvig Bæk. 
 
D5 Regnvandsbassinet skal vedligeholdes, så der ikke udledes sand, slam og flydestof-

fer til Søvig Bæk. 
 
D6 Ved forekomst af forurenende stoffer, f.eks. på grund af spild eller uheld, skal regn-

vandsbassinet afspærres, og de nødvendige rensningsforanstaltninger træffes. Er 
det stadig ikke muligt at sikre vandkvaliteten ved at overholde vilkår D2-D5, bortskaf-
fes regn- og overfladevandet til det åbne spildevandssystem. 

 
 Såfremt der er risiko for forurening af Søvig Bæk, skal tilsynsmyndigheden oriente-

res.  
 
D7 Kontrol og tømning af olieudskiller skal foretages i overensstemmelse med Varde 

kommunes regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere. 
 
D8 Der skal kontinuert måles flow og pH i afløb fra regnvandsbassinet. 
 
D9 ○ Der skal i afløb fra regnvandsbassinet udtages en ugentlig prøve, der analyseres 

for pH og COD. pH analyseres iht. Dansk Standard (DS 287) og COD analyseres iht. 
ISO 15705 ST-COD. 

Støj 
 
E1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støj-

belastningen - målt i skel ved nærmeste beboelse - overstiger nedenstående græn-
seværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede 
lydniveauer i dB(A). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

E2 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at græn-
seværdierne for støj, jf. vilkår E1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 Krav til målinger 

 Kl. Reference tidsrum 
(Timer) 

 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 55 

Lørdag 07-14 7 55 

Lørdag 14-18 4 45 

Søn- & helligdage 07-18 8 45 

Alle dage 18-22 1 45 

Alle dage 22-07 0,5 40 

Spidsværdi 22-07 - 55 
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Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vej-
ledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 
om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.   
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrel-
sens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden.  

 
E3 ○ Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier 

fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes 
og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljø-
styrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

Affald 
 
F1 ○ Virksomhedens affald skal håndteres, opbevares samt bortskaffes i henhold til Af-

faldsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med Varde Kommunes affaldsregula-
tiv/anvisninger. 

Jord og grundvand 
 
G1 ○ Spildolie samt faste brændsler, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egne-

de beholdere. 
 
G2 ○ De i vilkår G1 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig 

på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal væ-
re indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mu-
lighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rum-
me indholdet af den største beholder i området.  

 
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der kan modstå de 
forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives fra produkter og affald, der 
håndteres på arealet, således at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til jord og 
grundvand gennem belægningen.  

 
G3 ○ Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal ud-

bedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 
 
G4 ○ Tanke, der er større end 50 m3, med dieselolie og fyringsolie skal forsynes med fast 

tag med tryk/vakuum ventil. Ventilerne kan undlades på eksisterende tanke, der ikke 
er konstrueret til varierende tryk svarende til tryk/vakuum ventilens arbejdsområde.  

 
Den udvendige væg og taget skal være malet i en farve med en samlet strålereflek-
tionskoefficient på mindst 70 %. For eksisterende tanke kan det arbejde udføres som 
et led i den almindelige periodiske vedligeholdelse.  

 
Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen. 
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Overjordiske olietanke 
 
H1 ○ Virksomheden skal sikre, at dieseltank T-7601 tæthedsprøves og inspiceres af en 

særlig sagkyndig mindst hvert 5. år. Tanken skal inspiceres på både inder- og yder-
side. 

 
 De til tanken tilhørende rørsystemer skal inspiceres og tæthedsprøves ved samme 

lejlighed som tanken.  
 
H2 ○ Hvis tankens eller rørsystemernes tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres 

oftere end angivet i H1. 
 
H3  ○ Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinierne 

i bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen.  
 
H4 ○ Dieseltank T-7601 inspiceres og tæthedsprøves inden 1. april 2010.    

Indberetning/rapportering 
 
I1 ○ Virksomheden skal føre driftsjournal, der indeholder oplysninger om: 
 

- drift og vedligeholdelse, herunder antal driftstimer for afsvovlingsanlæg og gly-
kolanlæg. 

- justering af brændere på kedelanlæg  
- dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg  
- pH og COD koncentration (månedsmiddelværdier samt max. værdi) i afløb fra 

regnvandsbassinet. 
- forbrug af energi, vand og hjælpestoffer 
- udledning til luft samt spildevandsudledning, herunder registrering af mængden 

af regn- og overfladevand, der udledes til Søvig Bæk.  
- indkommende klager 
- vilkårsoverskridelser 
- kontrollerede trykaflastninger 

 
Alle punkter opgøres månedligt.  

 
Driftsjournalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsyns-
myndigheden.  
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.  
 

I2 ○ Der skal føres journal over kontrollen med de på gasbehandlingsanlægget installe-
rede kontinuerlige måleinstrumenter, herunder flow- og pH-målere ved afløb fra regn-
vandsbassinet, dvs.: 
 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 
 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyn-

digheden.  
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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I3 ○ Én gang om året skal virksomheden indberette miljøoplysninger til tilsynsmyndig-
heden, indeholdende: 
- miljødata, jf. I1 
- evt. målinger i det forløbne år 
- redegørelse for arbejde med bedste tilgængelige teknik /  

renere teknologi tiltag 
  

Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde samtidig med virksomhedens 
grønne regnskab.  
 
Afrapportering skal ske for samme periode som for det grønne regnskab. 

 
Første afrapportering skal ske for regnskabsåret 2010. 
 

I4 ○ Virksomheden skal 2 gange årligt – pr. 1/4 og pr. 1/10 – udtage prøver fra udled-
ningen til Søvig Bæk (i afløb fra regnvandsbassinet). Prøverne skal, udover pH og 
COD, analyseres for følgende:  

 
- BI5 
- Total kvælstof 
- Total fosfor  

 
Analyserapporterne tilsendes tilsynsmyndigheden, så snart de foreligger.  

Ophør 
 
J1 ○ Ved eventuelt ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 

imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
Dong Naturgas A/S, Nybro Gasbehandlingsanlæg, ansøgte den 5. februar 2006 Miljøstyrel-
sen om en revurdering af deres nuværende miljøgodkendelser. Miljømyndigheden er siden-
hen blevet overdraget til Miljøcenter Odense, der har overtaget ansvaret for miljøgodkendel-
se og tilsyn på anlægget.  
 
Miljøcenter Odense førte den 31. marts 2008 tilsyn med Nybro Gasbehandlingsanlæg belig-
gende på adressen Nybrovej 185, 6851 Janderup. Derefter har sagsbehandlingen ligget stil-
le indtil den blev genoptaget i maj 2009.  
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg har i maj 2009 gennemgået den miljøtekniske beskrivelse af 
februar 2006 og vurderet, at der ikke er grundlag for at opdatere den. Anlægget finder be-
skrivelsen for repræsentativ og har ikke yderligere bemærkninger.  
 
Den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A. 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
 
Virksomheder omfattet af regler om IPPC1 skal have deres miljøgodkendelser revurderet 
efter 8 år. 
 
Formålet med revurderingen er bl.a. at gennemgå den samlede virksomhed for at sikre, at 
virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknik (BAT), og at vilkårene i godken-
delsen er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. 
 
Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens indretning og drift i 
forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om godkendelserne fortsat er dækkende 
for virksomhedens aktiviteter. 
 
Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning mv. i virksomhe-
dens omgivelser og i givet fald om dette giver grundlag for regulering af virksomhedens mil-
jøgodkendelser. 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
 
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i virksomhedens drift eller indretning i forhold til 
tidligere miljøgodkendelser, men i 2005 er der foretaget renovering og afvikling af nedenstå-
ende anlægsdele: 
 

- Udskiftning af gasturbine til Low-Nox model. 
- Væskefanger (slug catcher) er mølposet ved afblænding og påfyldning af nitrogen 

med henblik på idriftsættelse, hvis behov opstår. 
- Metanolanlæg er taget ud af drift og fjernet i november 2005.  
- Den ene af 2 enheder i incineratoren er fjernet. 
- Væskebrænder er renoveret på samtlige 8 brændere. 

 

 

                                                 
1 IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control). I dansk miljølovgivning kaldes IPPC-
virksomhederne også i-mærkede virksomheder. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg er beliggende i byzone på matrikel nr. 23, Kærup By, Janderup 
i Varde Kommune. Gasbehandlingsanlægget er omfattet af lokalplanerne nr. L701 og nr. 
701-1 med tillæg.  
 
Arealet til gasbehandlingsanlægget udgør i alt 42 ha og er omfattet af miljøministeriets cirku-
lære nr. 109 af 26. maj 1981 om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for natur-
gas i Danmark samt bestemmelserne om energiforsyning og om industrivirksomheder i Ribe 
Amts regionplan.  
 
Anlægget er omgivet af marker og det omkringliggende landskab er stort set fladt med små 
bakkeøer i en afstand af 4-5 km. Anlægget grænser mod nordøst op til Nymindegabvej (lan-
devejen mellem Varde og Nymindegab) og mod sydøst op til Nybrovej (vejen mellem Nybro 
og Kærup). Mod nord grænser anlægget op til Søvig Bæk. Mod sydvest grænser anlægget 
op til et område udlagt for industri. Nabo til anlægget er et græstørreri placeret omkring 200 
m fra skel. Den nærmest liggende gård ligger ca. 450 m fra skel i nordlig retning.  
 
Det nærmeste tilstødende område, der er lokalplanbelagt, ligger 900 m fra gasbehandling-
sanlægget og er udlagt til opførelse af vindmøller.  
 
I henhold til Ribe Amts regionplan, er gasbehandlingsanlægget placeret i et område med 
drikkevandsinteresser. Der er ikke Natura2000-områder i en radius af 5 km omkring anlæg-
get. Derimod munder Søvig Bæk ud i Søvig Sund, der er målsat som særligt naturvidenska-
beligt interesseområde (A) og et Natura2000-område. Ifølge regionplanens gældende til-
standsvurdering opfylder Søvig Sund ikke sin målsætning, bl.a. på grund af for højt indhold 
af fosfor. Afstanden mellem Søvig Bæk, hvor udledning af regn- og overfladevand fra an-
lægget sker, og Søvig Sund er ca. 7 km. Søvig Sund strømmer videre ud til Henne Strand.  
 
Anlæggets placering og omgivelser fremgår af bilag B. 

3.1.3 Nye lovkrav 
 
I bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, om godkendelse af listevirksomhed, er der 
fastsat standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt G 201 i bilag 5, afsnit 2. Gas-
behandlingsanlæggets kedelanlæg og kraftvarmeværk er som biaktiviteter omfattet af G 201, 
der er gældende for kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg 
og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.  
 
Ovennævnte standardvilkår ligger til grund for denne revurdering af anlæggets naturgasfyre-
de kedelanlæg og gasturbine. De vilkår fra bilaget, der ikke er medtaget i denne godkendel-
se, er ikke aktuelle eller ikke relevante for kedelanlægget og turbinen. 
 
I henhold til listepunkt G 201 er emissionsgrænseværdier til luften fra turbiner, der anvender 
naturgas, fastsat i bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af 
nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner, 
og skal derfor ikke fastsættes i godkendelsen.  
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3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
 
For virksomheder, der er omfattet af IPPC-direktivet, udsender EU Kommissionen BAT refe-
rence documents (BREF-dokumenter), som fastlægger, hvad der må betragtes som den 
bedste tilgængelige teknik inden for de industrielle brancher, som direktivet omfatter.  

Ved at anvende standardvilkår fra ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed” bi-
lag 5, sikres det, at der ikke er andre behov for øvrige vilkårsændringer som følge af den 
teknologiske udvikling på driften af kedelanlægget og gasturbinen, ligesom ”Bekendtgørelse 
om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmo-
nooxid mv. fra motorer og turbiner” regulerer emissionerne fra kraftvarmeværket.  
 
Nybro gasbehandlingsanlæg er omfattet af BREF-dokumentet for mineralolie- og gasraffina-
derier. Der er endvidere udarbejdet en Arbejdsrapport af COWI for Miljøstyrelsen, nr. 20, 
2007. Rapporten indeholder en gennemgang og kommentering af referencedokumentets 
BAT-anbefalinger for olie- og gasraffinaderier.   
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg vurderer, at der ikke er fundet retningslinier eller direkte anvis-
ninger til renere teknologi for virksomheden i BREF-dokumenterne og heller ikke i Miljøsty-
relsens referencer til renere teknologivurdering ved miljøgodkendelser.  
 
Udover BREF-dokumenter, der omhandler konkrete industrielle aktiviteter, er der også udar-
bejdet tværgående BREF-dokumenter, der kan være relevante for flere virksomhedstyper. 
Nedenstående tværgående dokumenter kan være relevante for gasbehandlingsanlægget: 
  

- BREF-dokument for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer.  
- BREF- dokument for energieffektivitet.  

 
Anlægget anvender allerede BAT fra BREF-dokumentetet for energieffektivitet. Der er fore-
taget en energigennemgang på virksomheden i 2009, som har resulteret i projekter med 
energibesparende foranstaltninger. Projekterne vil give en el-besparelse på 133.500 KWh/år 
og en varmebesparelse på 55.000 KWh/år (omregnet). Den samlede besparelse svarer til 
81,5 ton sparet CO2 udslip/år.  
 
I 2010 er der planlagt energisparetiltag ved at installere et ventilationsanlæg i GCC (Gas 
Control Center).  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøcenter Odense, at der ikke er behov for at indføre 
vilkårsændringer som følge af den teknologiske udvikling i henhold til BREF-dokumenterne. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
 
Vilkår fra tidligere miljøgodkendelser er ændret, opsplittet og omformuleret i overensstem-
melse med gældende praksis. Uaktuelle vilkår er slettet. 
 
En samlet oversigt over vilkårsændringer samt nye vilkår, er anført i bilag D. 
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3.2.2 Indretning og drift 
 
De fleste vilkår indenfor dette område er fortsat miljømæssigt relevante, og på baggrund af 
virksomhedens miljøtekniske redegørelse af 2006 og supplerende oplysninger, vurderer Mil-
jøcenter Odense, at der ikke er behov for nye vilkår. Der er dog tilføjet et nyt vilkår, der fast-
slår, at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i bilag 
A.  
 
Der er yderligere foretaget redaktionelle ændringer af tidligere vilkår og forældede vilkår er 
slettet.  

3.2.3 Luftforurening 
 
Emissioner til luft omfatter overvejende røggasser fra naturgasfyret kedelanlæg, fra kraftva-
meværkets gasturbine og fra gasafbrænding via flare. 
 
Der produceres damp fra kedelcentralen med 2 kedler, hver med en ydelse på 18 t damp/t. 
Den ene kedel er mølposet, men vil kunne sættes i drift ved behov. Kraftvarmeværket kan 
ligeledes producere 18 t damp/t. 
 
Det er af virksomheden oplyst, at den maksimale effekt, der kan indfyres på gasturbinen, er 
14,5 MW og på den enkelte kedel kan der maksimalt indfyres 15,12 MW.    
 
Alle tidligere vilkår vedrørende røggasemissioner fra ovenstående og kontrolvilkår er blevet 
ændret. Der sættes vilkår for kedelanlæg og turbine i henhold til de standardvilkår, der er 
opstillet i godkendelsesbekendtgørelsen jf. afsnit 3.1.3. Grænseværdier for røggasemission 
fra kraftvarmeværket er fastsat i bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005.  
 
Emissionsgrænseværdi for NOx-udledning fra kedelanlæg er skærpet i henhold til oven-
nævnte standardvilkår. Det er for virksomheden ikke muligt at overholde den skærpede 
emissionsgrænseværdi, og i den forbindelse har Miljøcenter Odense bedt Nybro Gasbe-
handlingsanlæg dokumentere de tekniske og økonomiske konsekvenser, der er forbundet 
ved at overholde den skærpede emissionsgrænseværdi på 65 mg NOx/Nm3 ved 10 % O2.  
 
Det fremgår af den til Miljøcenter Odense fremsendte dokumentation, at en udskiftning af 
eksisterende gasbrændere til Low-Nox brændere på kedel A er nødvendig for at overholde 
den skærpede grænseværdi. Udskiftningen vil beløbe sig til 1,8-2 mio. kr. inkl. lokale udgif-
ter. Det oplyses endvidere, at virksomheden har påtænkt at udskifte gasbrænderne i 2010, 
forudsat at investeringsbudgettet bliver godkendt. Miljøcenter Odense vurderer, at investe-
ringen bør foretages for overholdelse af emissionsgrænseværdien på 65 mg NOx/Nm3. Ud-
skiftning af eksisterende gasbrændere til Low-Nox brændere foretages senest den 1. juli 
2010.   
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg er underlagt Sikkerhedsstyrelsens Gasreglement og dets be-
stemmelser om gaskvalitet. Det fremgår bl.a. af disse bestemmelser, at det maksimale ind-
hold af svovlbrinte (H2S) i naturgas, der udsendes fra behandlingsanlægget til transmissi-
onsnettet, ikke må overstige 5 mg/Nm3. Miljøcenter Odense vurderer derfor, at vilkår nr. 1 i 
miljøgodkendelse af 20. november 1987 er overflødigt, og videreføres ikke i nærværende 
godkendelse. 
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3.2.4 Lugt 
 
Der forekommer ikke lugtemissioner fra skorstene og luftafkast jf. afsnit 3.2.3 under normal 
drift. Miljøcenter Odense vurderer på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at stille 
lugtvilkår, idet gasbehandlingsanlægget ikke giver anledning til lugtgener til omgivelserne.  

3.2.5 Spildevand 
 
Udledning af spildevand til Varde Kommunes rensningsanlæg 
Varde Kommune har den 23. januar 1995 meddelt tilladelse til udledning af spildevand til det 
offentlige spildevandssystem. Det forudsættes, at vilkår i gældende tilslutningstilladelse fra 
Varde Kommune overholdes. 
 
Udledning af regn- og overfladevand til Søvig Bæk 
Nærværende tilladelse til direkte udledning af regn- og overfladevand fra anlægget til Søvig 
Bæk meddeles som en del af godkendelsen i henhold til MBL § 34, stk. 4. Der udledes årligt 
gennemsnitligt 136.500 m3 regn- og overfladevand til Søvig Bæk. Udløbsstedets placering 
fremgår af bilag C. 
 
Der er tidligere meddelt følgende tilladelser til udledning af regn- og overfladevand fra befæ-
stede arealer på Nybro gasbehandlingsanlæg til Søvig Bæk: 
 

- Udledningstilladelse af 17. november 1987 
- Vilkårsændring af 14. maj 1991 
- Udledningstilladelse af 8. december 1997, som erstatter tilladelse af 17. november 

1987 samt ændring af 14. maj 1991  
- Miljøgodkendelse af 3. juli 1998, som ophæver og erstatter udledningstilladelse af 8. 

december 1997 
- Vilkårsændring af 2. maj 2000 
- Vilkårsændring af 6. november 2007 

 
Nybro gasbehandlingsanlæg har hidtil årligt indberettet udledte vandmængder til Søvig Bæk 
og stofkoncentrationer i afløb fra regnvandsbassin til Varde Kommune. I henhold til MBL § 
34, stk. 4 skal spørgsmål om tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb fra en 
listevirksomhed behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse efter kapitel 5 og indgå 
i godkendelsen. Miljøcenter Odense har ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn, og fremover 
vil indberetning og henvendelse i øvrigt ske til miljøcenteret. 
    
Miljøcenter Odense vurderer, at en forurenet udledning i værste fald kan have alvorlige kon-
sekvenser for det beskyttede plante- og dyreliv i Søvig Sund, men det vurderes samtidigt, at 
virksomhedens forureningsbegrænsende foranstaltninger ifm. udledning af regn- og overfla-
devand, beskrevet i bilag A, for nærværende er tilstrækkelige til at forebygge og undgå en 
forurening af Søvig Bæk.  
  
Det fremgår af vilkårsændring af 2. maj 2000, at Miljøstyrelsen i det nationale program for 
overvågning af vandmiljøet 1998-2003 (NOVA 2003) har krævet, at der for virksomheder 
med særskilt udledning af spildevand udtages prøver, der analyseres for BI5, COD, total 
kvælstof og total fosfor. Overvågningsprogrammet er ikke længere aktuelt for Nybro Gasbe-
handlingsanlæg men på baggrund af, at målsætningen for Søvig Sund ikke er opfyldt jf. af-
snit 3.1.2, fastholder Miljøcenter Odense i vilkår I4, at der fortsat udtages prøver, der analy-
seres for ovenstående parametre frem til målsætningen for Søvig Sund er opfyldt. Analyse-
rapporterne tilsendes tilsynsmyndigheden, så snart de foreligger.  
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De tidligere fastsatte vilkår i miljøgodkendelse af 3. juli 1998 er fortsat miljømæssigt relevan-
te og overføres til nærværende godkendelse med få redaktionelle ændringer.  

3.2.6 Støj 
 
I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelserne er virksomhedens foreliggende støj-
kortlægning fra 1998 blevet ajourført. Målinger på anlægget blev udført den 27. april 2006 af 
Rambøll Danmark A/S og omfattede terminalen for Syd Arne samt den nye gasturbine. Der 
er blevet udarbejdet en støjredegørelse med den konklusion, at anlæggets støjbelastning på 
de udvalgte referencepositioner overholder grænseværdierne i godkendelsen af 3. juli 1998. 
Grænseværdierne er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern 
støj fra virksomheder.         
 
Anlæggets indretning og drift er ikke ændret siden støjrapporten blev udarbejdet, og på 
grundlag af dette finder Miljøcenter Odense ikke anledning til at ændre støjgrænserne med-
delt i miljøgodkendelse af 3. juli 1998. Det vurderes, at Nybro Gasbehandlingsanlæg vil kun-
ne overholde de vejledende grænseværdier.  
 
I den tid, som virksomheden har ligget på adressen, har der ikke været naboklager over vi-
brationer og infralyd, og på baggrund af dette er det miljøcenterets opfattelse, at der ikke for 
nærværende stilles nye vilkår indenfor dette område.  
 
3.2.7 Affald 

 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler 
samt Varde Kommunes affaldsregulativ/anvisninger. 

3.2.8 Overjordiske olietanke  

Der er 1 overjordisk tank på 53.000 liter til oplag af dieselolie på Nybro Gasbehandlingsan-
læg.  

Dieseltanken er reguleret af Olietankbekendtgørelsen2 jf. § 3, stk. 4, og Miljøcenter Odense 
er tilsynsmyndighed på tanken jf. § 48, stk. 3.  
 
I henhold til bekendtgørelsens § 5, skal tilsynsmyndigheden meddele påbud efter MBL § 41, 
når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, med 
henblik på at sikre, at de inspektionskrav og sløjfningsterminer, der fremgår af bestemmel-
serne i § 42 og § 43 i bekendtgørelsen, overholdes for så vidt angår overjordiske tanke, der 
er etableret på en listevirksomhed i henhold til en godkendelse, der er meddelt før den 6. juli 
2005.  
 
§ 43 omhandler sløjfningsterminer m.v. for tanke under 6.000 liter og er irrelevant. § 42 om-
handler inspektion og tæthedsprøvning, og er derimod relevant for tanken. Der er i nærvæ-
rende godkendelse stillet vilkår til dieseltanken med grundlag i § 42.   

 

 

 

                                                 
2 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 724 af 1. juli 2008. 
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3.2.9 Jord og grundvand 
 
Jf. afsnit 3.1.3 om nye lovkrav. Der er i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 2.4 
fastsat standardvilkår for beskyttelse af jord og grundvand. Disse vilkår er overført til denne 
godkendelse.   

3.2.10 Indberetning/rapportering 

Tidligere vilkår er blevet ændret med præcisering af driftsjournalens indhold. 

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Gasbehandlingsanlægget Nybro er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-
virksomhed. DONG Energy A/S har derfor udarbejdet en sikkerhedsrapport for aktiviteterne 
på anlægget. Med sikkerhedsrapporten skal DONG Energy A/S dokumentere: 
 

- At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klar-
lagt. 

- At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt 
begrænse følgerne af sådanne uheld. 

- At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikkerhedsledelsessystem 
til gennemførelse af planen. 

- At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opfø-
relsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden. 

- At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Ved revisionen af Risikobekendtgørelsen i 2005 undergik bekendtgørelsen så betydende 
ændringer, at risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Varde Brand og Beredskab, Bered-
skabsstyrelsen og Miljøcenter Odense har bedt DONG Energy A/S udarbejde en ajourført 
sikkerhedsrapport. Behandlingen af sikkerhedsrapporten sker i et samarbejde mellem risi-
komyndighederne, og jævnfør risikobekendtgørelsens bestemmelser herfor træffer myndig-
hederne afgørelse i forhold hertil på samme tid. På denne baggrund har Miljøcenter Odense 
fundet det mest hensigtsmæssigt at adskille behandlingen af sikkerhedsrapporten for gasbe-
handlingsanlægget fra revisionen af virksomhedens øvrige miljøgodkendelser. 
 
Når risikomyndighederne træffer afgørelse i forhold til sikkerhedsrapporten vil Miljøcenter 
Odenses afgørelse indgå som en del af virksomhedens samlede miljøgodkendelse. 

3.2.12 Ophør 

Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig 
forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstil-
lende tilstand. Der er stillet vilkår herom. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg 
sendes i høring den 8. september 2009. 
 
Miljøcenter Odense modtager virksomhedens kommentarer til udkast den 12. oktober 2009.  
 
Miljøcenter Odense fremsender respons på virksomhedens kommentarer den 26. oktober 
2009. 
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3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Miljøcenter Odense har den 14. maj 2009 sendt et høringsbrev vedrørende revurderingen til 
Varde Kommune. 
 
Varde Kommune oplyser i mail fremsendt den 8. juni 2009, at de planlægningsmæssige 
rammer for Nybro Gasbehandlingsanlæg er uændret, og der er ingen planer om at ændre 
planlægningen for området.  
 
I mail, tilsendt Miljøcenter Odense den 2. juni 2009, oplyser Varde Kommune, at der er 
kendskab til 2 arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for en radius på 500 meter fra 
gasbehandlingsanlægget. Det drejer sig om Odder og Spidssnudet frø. Begge vurderes af 
kommunen at være almindelige ved Søvig Bæk.  
 
Udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg 
sendes i høring den 8. september 2009. Miljøcenter Odense modtager følgende kommenta-
rer fra andre myndigheder: 
 
Varde Kommune: I brev af 2. oktober 2009 tilslutter Jord- og grundvandsgruppen sig Miljø-
center Odenses afgørelse om, at udledningen af regn- og overfladevand til Søvig Bæk 2 
gange årligt, foruden de løbende analyser af COD og pH, også skal analyseres for BI5, To-
talt kvælstof og Totalt fosfor. Målsætningen for Søvig Sund er ikke opfyldt, og derfor skal 
disse parametre fortsat holdes under observation.  
 
I ovennævnte brev fra Varde kommune vurderer Vandmiljø-gruppen, at der i nærværende 
miljøgodkendelse bør fastsættes grænseværdier for BI5 af hensyn til det højt målsatte vand-
løb, at der bør fastsættes grænseværdier for fosfor af hensyn til den forureningsfølsomme 
sø, og at der bør fastsættes grænseværdier for kvælstof af hensyn til havmiljøet. Miljøcenter 
Odense mener ikke, at der er praksis for at sætte grænseværdier for regn- og overfladevand. 
Der modtages 2 gange årligt analyser af udledningen til Søvig Bæk, og hvis det derigennem 
vurderes, at mængderne er af betydning, vil vi efterfølgende kunne fastsætte grænseværdi-
er. 
 
Ribe Miljøcenter: I mail af 9. september 2009 skriver Team Søer, om det bør være et vilkår i 
godkendelsen, at virksomheden skal foretage en registrering af mængden af regn- og over-
fladevand, der udledes til Søvig Bæk. Af vilkår I1 fremgår det, at virksomheden skal føre 
driftsjournal, der bl.a. skal indeholde oplysninger om udledning til luft og spildevand. Miljø-
center Odense er enig i, at det ikke tydeligt fremgår, at virksomheden skal foretage en regi-
strering af mængden af regn- og overfladevand, der udledes til Søvig Bæk. Dette er nu tilfø-
jet under vilkår I1. Ribe Miljøcenter har ellers ingen bemærkninger.   

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
 
Miljøcenter Odense har den 19. maj 2009 i Ugeavisen Varde annonceret opstart af revurde-
ringen. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen af virksomhedens miljøgod-
kendelser. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen  
 
Denne godkendelse herunder tilladelse til direkte udledning af regn- og overfladevand til Sø-
vig Bæk, gives i henhold til § 41 i Miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige 
forhold, der reguleres af denne lov. 
 
4.1.2  Listepunkt  
 
Hovedaktivitet: 
Nybro Gasbehandlingsanlæg er opført som listevirksomhed under punkt C 102 ”Anlæg for 
indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kyst-
nære dele af søterritoriet. (i)” 
 
Biaktivitet: 
Anlæggets kedelcentral og kraftvarmeværk er reguleret af listepunkt G 201 ”Kraftproduce-
rende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en sam-
let indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. 
 
4.1.3 Revurdering 
 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurdering af nær-
værende afgørelse vil senest finde sted i 2017. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
 
Gasbehandlingsanlægget Nybro er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 
14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer som en ko-
lonne 3-virksomhed, idet anlægget rummer mængder af brandfarlige produkter, der oversti-
ger tærskelmængden herfor. DONG Energy A/S skal derfor udarbejde en sikkerhedsrapport 
for aktiviteterne på gasbehandlingsanlægget. Med sikkerhedsrapporten skal DONG Energy 
A/S dokumentere: 
 

• At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klar-
lagt. 

• At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt 
begrænse følgerne af sådanne uheld. 

• At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikkerhedsledelsessystem 
til gennemførelse af planen. 

• At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opfø-
relsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden. 

• At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
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4.1.5 Habitatdirektivet  
 
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 område. Udledningerne af regn- og overfla-
devand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg sker via Søvig Bæk og Søvig Sund, og da det er 
kendt jf. afsnit 3.4.1, at der i disse vandløbssystemer er forekomster af de to bilag IV-arter 
Odder og Spidssnudet frø, skal miljøgodkendelsen indeholde en vurdering af de eventuelle 
effekter af udledningerne på arterne og deres levesteder. I denne sammenhæng skal det 
nævnes, at Søvig Sund ikke lever op til den regionplanmæssige målsætning, ligesom det 
kan konstateres, at der ikke eksisterer viden om de nævnte udledningers mulige effekter på 
arterne. Men da der i det konkrete tilfælde ikke er tale om ændringer i niveauerne, vurderes 
det, at der isoleret set ikke vil blive tale om væsentlige forringelser for de to bilag IV-arter i de 
påvirkede områder nedstrøms gasbehandlingsanlægget. Det findes derfor heller ikke nød-
vendigt at lave en konsekvensvurdering. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
 

- Miljøgodkendelse af 20. november 1987 af gasbehandlingsanlægget. 
- Miljøgodkendelse af 7. juni 1989 af forstærkningsprojekt på gasbehandlingsanlæg-

get. 
- Miljøgodkendelse af 3. juli 1998 af ny modtageterminal. 
 

Den erstatter desuden også: 
 

- Vilkårsændring af 9. november 1990. 
- Miljøstyrelsens acceptskrivelse af 14. september 1993 om en kapacitetsudvidelse på 

gasbehandlingsanlægget. 
 
Udover nærværende godkendelse, gælder følgende tilladelser: 
 

- Tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand/år af 3. april 1998 med udløb den 1. 
april 2028. 

- Tilladelse til udledning af spildevand til offentligt spildevandssystem af 23. januar 
1995. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden og dens direkte udledning af 
regn- og overfladevand til Søvig Bæk. 
Varde Kommune er tilsynsmyndighed for spildevandsudledningen til det offentlige kloaksy-
stem samt indvindingen af grundvand. 
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5. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Varde og kan ses på www.blst.dk. 
 
5.1 Afgørelsen 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den 
konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klage-
ret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For revurderede vilkår, 
der ikke er ændret, dvs. umarkerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke 
ændres, der kan påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. 
En oversigt findes i bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 1. 
december 2009 kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det mate-
riale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, 
med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 

5.2 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

- Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, vardekommune@varde.dk  

- Ribe Miljøcenter, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk 

- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk 

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk  

- Friluftrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
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6.  BILAG 
 

 Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse  

  Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 

 Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

  Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
  Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 
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1. Resume 

DONG Naturgas A/S søger Miljøstyrelsen om opdatering af miljøgodkendelse 
for Nybro Gasbehandlingsanlæg. Den nugældende miljøgodkendelse af 20. 
november 1987 med ændringer og tilføjelser fra 7. juni 1989 (forstærk-
ningsprojekt), 9. november 1990 (vilkår vedrørende udledning af svovl), 14. 
september 1993 (kapacitetsudvidelse) og 3. juli 1998 (Syd Arne terminalen) 
skal tages op til revurdering iht. Miljøbeskyttelseslovens § 41. Denne miljø-
redegørelse har til formål at bibringe et samlet billede af miljøforholdene 
aktuelt på gasbehandlingsanlægget i en form, som modsvarer kravene i Mil-
jøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 943 
af 16/09/2004 (Godkendelsesbekendtgørelsen). 
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg er etableret til modtagelse af gas fra Nordsøen 
og oparbejdning af gassen, så den overholder de specifikationer (Gasregle-
mentet fra Sikkerhedsstyrelsen, Regler for Gastransport fra Energinet.dk), 
der kræves for gas, der sendes ud i transmissionssystemet. 
 
Gasbehandlingsanlægget består af 2 terminaler til modtagelse af gas fra 
Tyra feltet og fra Syd Arne feltet. Anlægget består af modtagefaciliteter til 
kontrol og regulering, procestog til rensning for svovlbrinte, fjernelse af kul-
brinter og tørring for vanddamp, samt udgangsfaciliteter med filtre og må-
lerstrenge. 
 
Gasbehandlingsanlægget blev idriftsat i 1984 og har siden undergået en 
række ændringer og udvidelser frem til den nuværende form. 
 
Overalt, hvor der henvises til mængder af gasformige stoffer, refereres disse 
i termen m3

n. 1 m3
n betegner den mængde gasformigt materiale, der ved et 

absolut tryk på 1,01325 bar (atmosfæretryk) og temperaturen 0°C fylder 1 
m3. 
 
 
Virksomheden 
Etableringen af gasbehandlingsanlægget blev påbegyndt i 1981, og det blev 
idriftsat i 1984. Siden er der foretaget en række udvidelser og ændringer, 
herunder forstærkningsprojekt med ekstra anlægsdele og etablering af kraft-
varmeanlæg i 1989, kapacitetsudvidelse med etablering af et ekstra modta-
getog i 1996 og i 1999 etablering af en ny terminal for modtagelse af gas fra 
Syd Arne feltet. Senest er der i 2005 fortaget forskellige renoveringer, fjer-
nelse af anlægsdele, som ikke anvendes, og udskiftning af kraftvarmevær-
kets gasturbine til Lo-NOx model. 
 
Gasbehandlingsanlægget er i drift døgnet rundt. Det er bemandet i dagti-
merne på ugens første 5 hverdage og styres fra kontrolcenteret på anlæg-
get, som er døgnbemandet. 
 
Der er beskeden trafik af gaslagerets personale på omkring 35 medarbejdere 
og lastvognstrafik til anlægget i størrelsesorden 4 biler dagligt. 
 
Kapacitet 
Anlægget kan dagligt modtage op til 25 mio. m3

n tør svovlfattig gas fra Tyra 
ledningen og 7,5 mio. m3

n dagligt på Syd Arne terminalen. Udnyttes kapaci-
teterne fuldt ud, vil gastransmissionssystemet tilhørende Energinet.dk såle-
des i alt kunne modtage 32,5 mio. m3

n. Der kan modtages gas til behand-
ling, det vil sige rensning for svovlbrinte eller dugpunktsjustering, op til 
10,88 mio. m3

n dagligt. Anlægget drives i mere end 99% af tiden alene som 1 

Nybro Gasbehandlingsanlæg 



en modtagestation med trykregulering og måling af gassen uden brug af 
procesanlæggene til gasbehandling. 
 
Mængden af gas modtaget årligt er omkring 7 mia. m3

n fra Tyra og 0,4 mia. 
m3

n fra Syd Arne. 
 
Forbrug 
Energi til anlæggets drift anvendes overvejende til produktion af damp til 
opvarmning af gas. Der anvendes endvidere damp til opvarmning af sulfinol 
og glykol, når gassen behandles i procesanlæggene og til bygningsopvarm-
ning. 
 
Damp produceres fra en konventionel gasfyret kedel og fra et kraftvarme-
værk. Kraftvarmeværket er anlagt med en gasturbine, der leverer el til det 
offentlige net. Varmen fra røggassen udnyttes ved passage af en kedel. En-
delig er der på kraftvarmeanlægget mulighed for at generere varme ved et 
tilsatsfyr på kedlen. Der kan produceres 18 t damp/t på den konventionelle 
kedel og 18 t damp/t på kraftvarmeanlæggets kedel. Der er yderligere en 
konventionel kedel med kapacitet på 18 t damp/t. Denne kedel er mølposet, 
men vil kunne ibrugtages med et vist varsel, hvis behovet skulle opstå. 
 
Installeret effekt til strømforbrug på anlægget er omkring 8.500 kVA, til mo-
torer, opvarmning, belysning, kontrolsystemer og instrumentering. Strøm 
produceres i kraftvarmeværket via en 4,137 MVA generator direkte til det 
offentlige net. Strømforbruget er i størrelsesorden 3.000 MWh årligt. 
 
Den installerede varmeeffekt på anlægget er omkring 37 MW, hvoraf hoved-
parten er til gasopvarmning. 
 
Det årlige gasforbrug på anlægget er omkring 9,8 mio. m3

n, som fordeler sig 
med 6 mio. m3

n til opvarmning og 3 mio. m3
n til elproduktion. Resten - om-

kring 800.000 m3
n -  afbrændes ved trykaflastning og i pilotbrænderen på 

flaren, og endelig går små mængder gas i størrelsesorden nogle hundrede 
m3

n årligt til ventilstyring og instrumentgas ved gasmålere. 
 
Vand anvendes til fødevand til kedler og almindelig husholdning på anlægget 
og til brandslukning. Vandforbruget er omkring 20.000 m3 årligt. 
 
Øvrige forbrugsstoffer til anlæggets drift omfatter sulfinol og glykol til rens-
ning og tørring af gas samt diverse olier, rensemidler, maling og gasser til 
anlæggets drift og vedligehold. 
 
Emissioner og affaldsproduktion 
Anlægget frembringer røggas fra gasfyrede kedler og fra kraftvarmeværk og 
fra afbrænding af gas via flaren. 
 
Primære støjkilder under normal drift er kedelbygning, kraftvarmeværk, 
dampmanifold og kontrolventiler. 
 
Spildevand fremkommer som processpildevand (som kan være kulbrintehol-
digt), som olieholdigt spildevand fra værksteder, kedelbygning, kraftvarme-
værk og kompressorbygning, som sanitært spildevand og som overfladevand 
fra arealer, som er udsat for forurening. Spildevandet ledes via separator og 
neutraliseringsbassin til Varde Kommunes rensningsanlæg. Derudover er der 
overfladevand, der som udgangspunkt er uden forurening, fra anlæggets 
veje og pladser, som ledes via regnvandsbassin til Søvig Bæk. 
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Affaldsproduktion på anlægget omfatter olie- og kemikalieaffald (glykol, sul-
finol, spildolie, maling, kemikalierester, oliefiltre), brændbart affald (olie, 
slam), genbrugsaffald (papir og pap, metalskrot, elektronikskrot), deponer-
bart affald (blæsemidler, isoleringsmaterialer), lavradioaktivt affald i form af 
jernstøv fra rør, sand fra sandfang, filtermateriale fra vandværk og dagreno-
vation. 
 
 
Forurening og forureningsbekæmpelse 
De væsentligste processer på gasbehandlingsanlægget i miljømæssig sam-
menhæng omfatter: 
 
• dampproduktion til opvarmning 
• elproduktion 
• emission af røggas ved forbrænding fra flare 
• drift af processerne for rensning af gas, hvor regenerering af hjælpe-

stoffer, forbruger gas som energikilde 
 
De væsentligste miljøparametre er energiforbruget og emissioner som følge 
heraf og forbrænding af gas fra flare. Desuden omfatter miljøparametrene 
spildevand og affald, forbrug af kemikalier samt støj. 
 
Renere teknologi 
Anlægget er etableret og udbygget med hensigt om anvendelse af bedst 
tilgængelige teknologi ud fra en afvejning af miljømæssige, sikkerhedsmæs-
sige, driftsmæssige, tekniske og økonomiske parametre. Siden anlæggets 
etablering i 80erne er der foretaget ændringer med henblik både på kapaci-
tetsudvidelser og introduktion af bedre teknologier. Disse har blandt andet 
omfattet uskiftning af kraftvarmeværkets gasturbine til lo-NOx model, ud-
skiftning af demineraliseringsanlægget til kedelfødevand med et osmosean-
læg med forbedret driftsøkonomi, kortlægning og reduktion af vandforbrug. 
 
Luft 
Emissioner til luft omfatter røggasser fra de naturgasfyrede kedler, fra gas-
turbinen og fra afbrænding via flare. Der forekommer kun emission af natur-
gas i ganske små mængder fra ventilstyring og instrumentgas. 
 
Afbrænding af gas via flare sker kontinuerligt til pilotflamme. Kilder til af-
brænding er gas i flaren er gas afdampet fra regenerering af absorbermidler 
i renseprocesserne og yderligere ved trykaflastning af anlægget i forbindelse 
med service og reparation samt i nødsituationer. Trykreduktion i anlægsdele, 
som skal tages ud af drift, sker så vidt muligt ved at lede gassen til anlægs-
dele med lavere tryk. Trykaflastning af hele anlægget vil kun ske i nødstil-
fælde. 
 
Røggasemission sker fra de gasfyrede kedler i den centrale kedelbygning og 
fra gasturbine og kedel i kraftvarmeværket. Der findes endvidere direkte 
fyrede kedelanlæg i procestogenes anlæg til regenerering af sulfinol og gly-
kol, men de anvendes ikke under normal drift. Undtagelsesvis er der røggas-
emission fra nødstrømsanlæggets dieselmotor. 
 
Røggassens indhold af CO2 ved maksimal drift er beregnet til omkring 5 
ton/t. Den samlede udledning på årsbasis er omkring 22.000 ton. Den tildel-
te kvote er i 2005 på 29.020 tons. 
 
Røggassens indhold af NOx ved maksimal drift er beregnet til 111 mg/m3

n for 
kedel og til 440 mg/m3

n for røggas fra gasturbine. Indholdet af NOx er redu-
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ceres betragteligt ved udskiftning af gasturbinen til lo-NOx model, hvor røg-
gassens indhold af NOx under prøvedrift er målt til 167 mg/m3

n. 
 
Emissionen af NOx ligger under grænseværdien, som er 200 mg/m3 for ked-
ler (100 mg/m3 for nye kedler) og 560 mg/m3 for gasturbiner (200 mg/m3 
fra 17. oktober 2006). 
 
Immissionskoncentrationsbidraget er beregnet i 1998 i forbindelse med 
etableringen af Syd Arne terminalen til maksimalt 0,065 mg NO2/m

3
n uden 

Syd Arne terminalen og 0,073 mg O2/m
3
n med Syd Arne terminalen - altså 

under grænseværdien på 0,125 mg/m3
n. 

 
Støj 
Der er støj primært fra kedelbygning, kraftvarmeværk, dampmanifold og 
kontrolventiler. 
 
Der er fortaget støjmåling senest i 1998 for at bestemme støjniveauet ved 
en produktion på 24 mio. m3

n/døgn i forskellige scenarier med drift af mod-
tagetog 3 og separationsenheder. På baggrund af målingerne er bestemt 
kildestyrker for de mest støjende anlægsdele og støjniveauet ud fra anlæg-
get ved de nærmeste naboejendomme. Støjniveauet er bestemt til 40 dB(A) 
ved nærmeste naboejendom - altså svarende til støjgrænsen gældende for 
nattetimer på 40 dB(A). Ifølge gældende vilkår må denne grænse overskri-
des i spidser med 15 dB(A). 
 
Spildevand 
Spildevand ledes til Varde Kommunes rensningsanlæg. Overfladevand udle-
des til Søvig Bæk.  
 
Spildevandet vil normalt have et moderat, ensartet indhold af organisk ma-
teriale. Spildevandet passerer en olieseparator og et neutraliseringsbassin, 
før det afledes til det offentlige spildevandssystem. Overfladevand fra area-
ler, som er udsat for forurening, er tilsluttet spildevandssystemet. 
 
Vejvand fra befæstede arealer ledes til et regnvandsbassin, hvor der sker 
bundfældning af større partikler som jord, grus og sten, og hvor eventuelle 
flydestoffer kan skimmes af. Inden udledning til Søvig Bæk kontrolleres flow 
og pH via et overvågningssystem. Ved unormale værdier spærres udløbet, 
og der kan iværksættes behandling af vandet, eller det kan pumpes til spil-
devandsystemet. 
 
Spildevandsmængden er omkring 25.000 m3 årligt, som hovedsageligt er 
regnvand fra områder udsat for forurening. Mængden af vand udledt via 
regnvandssystemet er omkring 145.000 m3 årligt. 
 
Affald 
Anlægget frembringer affald i følgende kategorier: 
 
• Olie- og kemikalieaffald, herunder spildolie, filterelementer, malings- og 

kemikalierester; sendes til kommunekemi 
• Brændbart affald, herunder olie, slam 
• Genbrugsaffald, herunder papir, metal- og elektronikskrot 
• Deponerbart affald, herunder blæsemidler og isoleringsmaterialer 
• Radioaktivt affald i jernstøv fra rør; sendes til kontrolleret losseplads 
• Slam fra spildevand, sand fra sandfang, og filtermateriale fra vandværk; 

sendes til kontrolleret losseplads 
• Dagrenovation 
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Affald opbevares i stålcontainere, tromler og almindelige affaldscontainere 
på kemikalieopbevaringsplads og affaldsplads ved værksteder. Dagrenovati-
on indsamles i containere ved administrationsbygningen. 
 
Jord og grundvand 
Potentielle forureningskilder for grundvand er glykol, sulfinol, diesel, smøre-
midler, kølemidler, kondensat og spild fra olieudskillere samt fra olie- og 
kemikaliedepot.  
 
Forebyggelse af forurening sker ved systematisk vedligehold og efterprøv-
ning af anlægget for at minimimere risikoen for spild af forurenende stoffer. 
 
Egenkontrol 
Der fortages systematisk vedligeholdelse og egenkontrol på anlægget for at 
sikre drift og funktionalitet, sikkerhed og miljøforhold. Nuværende egenkon-
trol i forhold til miljø håndteres iht. Miljømanual /3/ for anlægget.  
 
Anlægget er underlagt vilkår i forhold til emissionsgrænser for NOx, CO, støj, 
og spildevand og indvindingsmængde for vand. Egenkontrollen vedrører føl-
gende forhold: 
 
• Emission til luft og støj jf. miljøgodkendelser /20/, /23/, /26/, /27/ 
• Udledning af spildevand, iht. tilladelse fra Varde Kommune /36/ 
• Udledning af overfladevand iht. tilladelse fra Ribe Amt /37/ 
• Indvinding af grundvand iht. tilladelse fra Ribe Amt /38/ 
• Affaldshåndtering 
 
Endvidere foretages registrering og rapportering til lovpligtigt grønt regnskab 
af forbrug af energi, gas og andre materialer, emissioner til luft og mængder 
af affald og spildevand. 
 
De nuværende egenkontrolforanstaltninger foreslås videreført. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
Anlægget er indrettet med foranstaltninger til hel eller delvis nedlukning i 
tilfælde af fejl og til imødegåelse af uheld i forbindelse med fejl. Disse foran-
staltninger inkluderer sikkerhedssystem med automatisk eller manuel nød-
nedlukning, overtryksbeskyttelse af rør og beholdere, gasalarmer og brand-
detektorer til overvågning af anlægget. 
 
Udslip af gas uden antændelse vil ikke umiddelbart udgøre nogen fare for 
omgivelserne, idet gassen er lettere end atmosfærisk luft ved forhold, der 
kan forekomme i forbindelse med udslip. Ved antændelse af udstrømmende 
gas opstår varmestråling, som er farlig for mennesker og miljø, som findes 
nær branden. 
 
Anlægget er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikobetonede akti-
viteter. Der er foretaget risikoanmeldelse af anlægget, senest med opdate-
ring af Sikkerhedsrapport i maj 2004 /5/. Som et resultat af sikkerhedsrap-
porten har DONG igangsat ændringer i nedlukningssystemerne for at reduce-
re risikoeksponeringen for naboer, trafikanter og arbejdskraft på anlægget. 
 
Organisationens handlinger ved nødsituationer er beskrevet i beredskabspla-
nen for anlæggene i Nybro /9/. 
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2. Indledning 

DONG søger Miljøstyrelsen om opdatering af miljøgodkendelse for Nybro 
Gasbehandlingsanlæg. Nugældende ”Miljøgodkendelse af gasbehandlingsan-
læg i Nybro ved Varde” er meddelt af Miljøstyrelsen 20 november 1987 med 
efterfølgende ændringer og tilføjelser fra 7 juni 1989, 9 november 1990, 14 
september 1993 og 3 juli 1998. 
 
Ansøgningen ledsages af nærværende miljøredegørelse. Miljøredegørelsen er 
udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøbe-
skyttelse, LBK nr 753 af 25/08/2001 (Miljøbeskyttelsesloven). 
 
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godken-
delse af listevirksomhed, BEK nr 943 af 16/09/2004 (Godkendelsesbekendt-
gørelsen), punkt C 102 og J 103. 
 
Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 er omfattet af en beskyt-
telsesperiode på 8 år fra modtagelsen for nye vilkår. Herefter kan de enkelte 
vilkår tages op til revision. Miljøgodkendelse af (i) mærkede virksomheder 
skal revurderes mindst hvert 10. år og senest 8 år efter første godkendelse 
af virksomheden (Godkendelsesbekendtgørelsen §17). Når der er forløbet 8 
år efter godkendelse, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud, 
hvis virksomheden medfører væsentlig forurening eller risiko for væsentlig 
forurening. Godkendelsen kan i øvrigt tages op til revurdering, også inden 
der er forløbet 8 år efter en godkendelse, hvis der er fremkommet nye op-
lysninger om miljømæssige skadevirkninger, eller der er andre forhold der 
peger mod behov for ændringer f.eks. fremkomst af bedre teknikker (Miljø-
beskyttelseslovens §41). 
 
Der er foretaget et tilbageblik i gasbehandlingsanlæggets etablering og ud-
vikling og i godkendelser og tilladelser i forhold til miljø, således at der gen-
nem miljøredegørelsen tilstræbes at bibringe et fuldstændigt billede af an-
læggets miljøforhold. 
 
Miljøredegørelsen tilstræber at bibringe et samlet billede af de miljømæssige 
forhold for gasbehandlingsanlægget i en form, som modsvarer kravene til 
oplysninger i Godkendelsesbekendtgørelsen. I overensstemmelse hermed 
giver miljøredegørelsen et overblik over gasbehandlingsanlæggets placering, 
indretning, teknologi og drift, forhold til omgivelserne, forurening og forure-
ningsbegrænsende foranstaltninger, egenkontrol og forhold i forbindelse med 
driftsforstyrrelser og uheld i en form, som reflekterer oplysnings- og doku-
mentationskravene i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. 
 
Overalt, hvor gasgennemstrømningskapaciteter omtales, oplyses kapaciteten 
i m3

n /tidsenhed. 1 m3
n er den mængde naturgas, der ved et absolut tryk på 

1,01325 bar og 0°C fyldet én kubikmeter. 
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2.1 Ansøger og ejerforhold 
 
Ansøger 
DONG Naturgas A/S 
Agern Alle 24-26 
2970 Hørsholm 
Telefon 4517 1022 
CVR nr 27-21-05-38 
 
Virksomheden 
Nybro Gasbehandlingsanlæg 
Nybrovej 185 
6851 Janderup 
Telefon 4517 1022 
P-nummer 1.009.932.840 
 
Ejer af ejendommen 
Id ansøger 
 
Kontaktperson 
Søren Dalsager 
DONG Naturgas A/S 
Agern Alle 24-26 
2970 Hørsholm 
Telefon 4517 1113 
 
Christian Hørby Jensen 
Nybro Gasbehandlingsanlæg 
Nybrovej 185 
6851 Janderup 
Telefon 4517 1914 
 
 

2.2 Lovgivningsmæssig sammenhæng 
Gasbehandlingsanlæggets etablering, drift og godkendelse reguleres i miljø-
mæssig henseende af følgende love og regulativer: 
 
− Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr 753 af 25/08/2001 (Miljøbeskyttelseslo-

ven) 
 
− Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 943 af 

16/09/2004 (Godkendelsesbekendtgørelsen) 
 
− Henlæggelse af godkendelsesbeføjelse til Miljøstyrelsen, Brev af 27 janu-

ar 1978 fra Miljøministeren til amter og kommuner. 
 
− Bekendtgørelse om mål- og grænseværdier for luftens indhold af visse 

forurenende stoffer, BEK nr 716 af 14/07/2003. 
 
− Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 

store fyringsanlæg, BEK nr 808 af 25/09/2003. 
 
− Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt 

regnskab, BEK nr 594 af 05/07/2002. 
 
− Risikobekendtgørelsen, Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for stør-

re uheld med farlige stoffer, BEK nr. 106 af 01/02/2000, som i 2005 er 
erstattet af bekendtgørelse nr. 1156 af 18/11/2005. 7 
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− Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for na-

turgas i Danmark, CIR nr 109 af 26/05/1981 
 
− Planloven (Regionplan og Kommuneplan) 
 
− Affaldsbekendtgørelsen, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 

619 af 27. juni 2000  
 
 

2.3 Nugældende godkendelser og tilladelser 
 
Miljøgodkendelse 
Nugældende ”Miljøgodkendelse af gasbehandlingsanlæg i Nybro ved Varde” 
er meddelt af Miljøstyrelsen 20 november 1987, med efterfølgende ændrin-
ger og tilføjelser fra 7 juni 1989 (forstærkningsprojekt), 9 november 1990 
(vilkår vedrørende udledning af svovl), 14 september 1993 (kapacitetsudvi-
delse til 25 mio. m3

n/døgn) og 3 juli 1998 (godkendelse af Syd Arne termina-
len). 
 
I forståelse med Miljøstyrelsen er der på baggrund af, at modtaget gas i 
praksis ikke udløser behov for rensning for H2S, ikke meddelt miljøgodken-
delse til afbrænding af H2S bortset fra godkendelse til prøvedrift, jf. brev fra 
Miljøstyrelsen af 9 november 1990 om ændring af vilkår vedrørende udled-
ning af svovl.  
 
Vandindvinding 
Ribe Amt. Endelig tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand/år til 
vandværks- og industriformål på matr. nr. 23 Kærup By, Janderup. 3 april 
1998. Tilladelsen er en revision og opdatering af oprindelig tilladelse af 1 
september 1986. Tilladelsen har en gyldighed på 30 år med udløb den 1 april 
2028. 
 
Overfladevand 
Ribe Amt. Vedrørende tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra 
Nybro gasbehandlingsanlæg. 8 december 1997. Udløbssted er ved Søvig 
Bæk. Erstatter tidligere tilladelse af 17 november 1987, ændret 14 maj 
1991. Ophævet og erstattet af Miljøstyrelsen brev med miljøgodkendelse af 
3 juli 1998. 
 
Spildevand 
Varde Kommune. Udledningstilladelse til Gasbehandlingsanlægget i Nybro. 
23 januar 1995. Tilladelse til udledning af spildevand på gasbehandlingsan-
lægget i Nybro ved Varde til det offentlige spildevandssystem. Erstatter tidli-
gere tilladelser. Gælder processpildevand og overfladevand. Brev af 29 juli 
1998 bekræfter tilladelsen fortsætter uændret efter ibrugtagning af Syd Arne 
terminalen. 
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3. Virksomhedens art 

3.1 Virksomhedens listebetegnelse 
Anlæg for lagring eller behandling af naturgas er godkendelsespligtige i hen-
hold til Miljøbeskyttelsesloven. Nybro Gasbehandlingsanlæg er omfattet af 
punkt C 102 (tidligere C2) og punkt J 103 (tidligere J3a) i Godkendelsesbe-
kendtgørelsens liste over godkendelsespligtig virksomhed: 
 
C 102 Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af na-

turgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) (a) 
[C2] 

J 103 Virksomheder omfattet af §1, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.(a) [J3a] 

 
Virksomheder under punkt C 102 er (a) og (i) mærkede og virksomheder 
under punkt J 103 er (a) mærkede. Dette indebærer at myndigheden i god-
kendelsessager normalt er amtsrådet ((a) mærkning), og at ansøgning om 
godkendelse og udkast til afgørelse annonceres til offentlig høring ((i) mærk-
ning). Godkendelsesbeføjelsen for naturgasanlæg er imidlertid, ved skrivelse 
fra Miljøministeren af 27 januar 1978 til samtlige amter og kommuner, hen-
lagt til Miljøstyrelsen. 
 
 

3.2 Beskrivelse af virksomheden 
Miljøredegørelsen vedrører opdatering af miljøgodkendelse for det eksiste-
rende Nybro Gasbehandlingsanlæg. 
 
Gasbehandlingsanlægget har til formål at oparbejde naturgas fra Nordsøen 
til en gas, som overholder de specifikationer, som er opstillet for den gas, 
som sendes ud gennem gastransmissionssystemet /40/, /41/. 
 
Det danske naturgassystem med gasbehandlingsanlægget i Nybro er illustre-
ret i Figur 3-1. 
 

 

Figur 3-1 Det danske naturgassystem 9 
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Gasbehandlingsanlægget består af 2 terminaler til modtagelse af gas fra 
Nordsøen. Den ene er beregnet for modtagelse af gas gennem en 30” rør-
ledning fra Tyra feltet. Den anden er beregnet til modtagelse af gas gennem 
en 24” rørledning fra Syd Arne feltet. Anlægget består af modtagefaciliteter 
til kontrol og regulering, procestog til rensning for svovlbrinte, fjernelse af 
kulbrinter og tørring for vanddamp, samt udgangsfaciliteter med filtre og 
målerstrenge. 
 
Fra anlægget sendes gassen gennem to 30” transmissionsledninger mod 
Egtved ved tryk op til 80 bar. 
 
Gasbehandlingsanlægget blev idriftsat i 1984 og har siden undergået en 
række ændringer og udvidelser frem til den nuværende form. 
 
Historikken i anlæggets opbygning og udvikling er beskrevet i afsnit 4. 
 
 

3.3 Forhold til bekendtgørelse om risikobetonede aktiviteter 
Anlægget er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikobetonede akti-
viteter, jf. omtalen i kapitel 3. Der er foretaget risikoanmeldelse af anlæg-
get, senest med opdatering af Sikkerhedsrapport, maj 2004. 
 
 

3.4 Virksomhedens levetid 
Gasbehandlingsanlægget er en permanent virksomhed. 
 
 

10 
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4. Etablering 

4.1 Bygningsmæssige ændringer 
Ansøgningen vedrører opdatering af gældende miljøgodkendelser. Der er 
ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med opdateringen. 
 

4.2 Etableringshistorie 
Gasbehandlingsanlægget er etableret i perioden 1981-84 med Tyra termina-
len til modtagelse og behandling af gas med en kapacitet på 10,88 mio. m3 
dagligt. Senere er foretaget en række ændringer herunder et forstærknings-
projekt til forbedring af driftssikkerheden og kapacitetsudvidelser i 1991 og 
1996 til hhv. 16,1 mio. m3

n dagligt og 25 mio. m3
n dagligt for tør, svovlfattig 

gas. Endelig er i 1999 etableret Syd Arne terminalen til modtagelse af gas 
fra Syd Arne platformen. Behandlingskapaciteten for våd, sur (H2S) gas er 
fortsat 10,88 mio. m3

n dagligt /1/. I 2005 er gasturbinen udskiftet til en Lo-
Nox model og forskellige anlægsdele blevet renoveret eller fjernet, fordi de 
ikke anvendes. 
 
Historikken i anlæggets opbygning og udvikling er præciseret nedenfor. 
 
1981-84 Oprindeligt projekt 
Gasbehandlingsanlægget er etableret i perioden 1981-84 til behandling af 
våd, sur gas op til 10,88 m3

n dagligt. Anlægget blev idriftsat i oktober 1984. 
 
1983-85 Opvarmningsenhed 
Tilføjelse af en opvarmningsenhed i perioden 1983-85 til forvarmning af gas 
inden trykkontrol. 
 
1987-89 Forstærkningsprojekt 
Anlægget blev udvidet under forstærkningsprojektet i perioden 1987-89 med 
dublering af enkelte dele for at opnå bedre driftspålidelighed. Udvidelsen 
består af en reserveflare, en ekstra kølekompressor og varmeveksler til kø-
ling af gassen i kontrolenhed for kulbrintedugpunkt, etablering af decentrale 
kontrolfaciliteter, og etablering af et kraftvarmeanlæg. 
 
1990-91 Kapacitetsudvidelse til 16,1 mio. m3

n/d for tør, svovlfattig gas 
En kapacitetsudvidelse blev implementeret i perioden 1990-91, med forøgel-
se af kapaciteten for tør, svovlfattig gas til 16,1 mio. m3

n/d. Denne kapaci-
tetsforøgelse var mulig, idet den modtagne gas normalt overholder kravene 
til gas leveret til transmissionssystemet /40/, /41/, hvorved gassen kan fø-
res udenom procesfaciliteterne. 
 
1993-96 Kapacitetsudvidelse til 25 mio. m3

n/d for tør svovlfattig gas 
Kapacitetsudvidelse til 25 mio. m3

n/d for tør og svovlfattig gas blev foretaget 
i 1993-96, ved tilføjelse af et ekstra modtagetog, med en ekstra forvarmer 
og et udleveringsfilter. Endvidere nødvendiggjorde tilføjelsen af en ekstra 
landledning fra Nybro til Egtved, at der installeredes en ny pig launcher. 
 
1999 Syd Arne terminalen 
En ny modtageterminal - Syd Arne terminalen - blev etableret i 1999, som 
følge af installeringen af en ny søledning fra Syd Arne platformen. Den nye 
terminal består af en pig receiver, en forvarmer, tryk og gennemstrømnings-
kontrol, filter og målefaciliteter. Terminalen er etableret med mulighed for at 
lede gasen til de oprindelige procesfaciliteter på anlægget. 
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2005 Renovering og afvikling af anlægsdele. 
Der er foretaget udskiftning af gasturbine til en Lo-Nox model. Væskefanger 
(slug catcher) er mølposet ved afblænding og påfyldning af nitrogen med 
henblik på idriftsættelse, hvis behov opstår. Metanolanlæg er taget ud af 
drift og fjernet i november 2005. Den ene af 2 enheder i incineratoren er 
fjernet. Væskebrænder er renoveret på samtlige 8 brændere. 
 

12 
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5. Beliggenhed 

5.1 Oversigtsplan 
Gasbehandlingsanlægget er beliggende ved Nybro nordvest for Varde i Varde 
Kommune, Ribe Amt. 
 
Anlægget ligger på matrikel 23 Kærup By, Janderup. 
 
Beliggenheden af anlægget er vist på Figur 5-1. 
 

 

Figur 5-1 Situationsplan 

Anlæggets totale areal udgør i alt 42 ha. Anlægget grænser mod nordøst op 
til Nymindegabvej (landevejen mellem Varde og Nymindegab) og mod syd-
øst op til Nybrovej (vejen mellem Nybro og Kærup). Mod nord grænser an-
lægget op til Søvig Bæk. Mod sydvest grænser anlægget op til et område 
udlagt for industri. Nabo til anlægget er et græstørreri placeret omkring 200 
m fra skel. Den nærmest liggende gård ligger ca. 450 m fra skel i nordlig 
retning. 
 
 

5.2 Lokaliseringsovervejelser 
Gasbehandlingsanlæggets placering er valgt ud fra arealbehov og nærhed til 
vestkysten hvor transmissionsledningerne fra Nordsøen føres i land. 
 
Planforhold 
Gasbehandlingsanlægget er beliggende i byzone i nærheden af Nybro i Varde 
kommune. 
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Gasbehandlingsanlægget er omfattet af Ribe Amts regionplan og Varde Kom-
munes lokalplan nr. L701. 
 
Anlægget er omgivet af marker og spredt beliggende gårde. Landskabet om-
kring anlægget er stort set fladt med små bakkeøer i en afstand af 4-5 km. 
Niveauforskellene i området er typisk mellem 2 og 10 m pr km. 
 
Arealet til gasbehandlingsanlægget er omfattet af miljøministeriets cirkulære 
nr. 109 af 26/05/1981 om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet 
for naturgas i Danmark. Gasbehandlingsanlægget er omfattet af bestemmel-
serne om energiforsyning og om industrivirksomheder i Ribe Amts Region-
plan og af lokalplan i Varde Kommune. 
 
I Regionplanen for Ribe Amt /31/ er gasbehandlingsanlægget klassificeret 
som en risikovirksomhed. Omkring anlægget skal der friholdes en sikker-
hedszone på 1 km, hvor der ikke opføres bebyggelse eller andre anlæg, der 
kan medføre sikkerhedsmæssige problemer. Undtaget herfra er bygninger, 
anlæg mv., der er nødvendige for at sikre en fortsat jordbrugsmæssig udnyt-
telse. Regionplanen indeholder endvidere en henstilling om, at naturgasan-
læg i videst muligt omfang skal placeres uden for skovområder og arealer, 
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Regionsplanen fastsætter, at 
ved væsentlige ændringer eller udvidelser af anlægget, der kan sidestilles 
med nyanlæg, skal der udarbejdes et regionplantillæg med tilhørende vurde-
ring af virkningerne på miljøet (VVM). 
 
Lokalplan, Varde Kommune, nr L701, 5 december 1978 /32/, nr 701-1, 13 
januar 1981 med tillæg nr 1 af 6 september 1983 og tillæg nr 2, 27 septem-
ber 1988 /33,34,35/ fastlægger udlæggelsen af området til gasbehandling-
sanlæg, og området overflyttes fra landzone til byzone. 
 
Lokalplanen fastsætter arealer til bebyggelse samt areal til omlæggelse af 
Nybrovej. Der er krav om maksimal rumfang af bygninger på højst 2 m3 pr. 
m2 grundareal og maksimal bygningshøjde på 15 m undtagen procestårne, 
flare, skorstene og radiomast. Der udstikkes byggefelter til produktionsan-
læg, værksted, lager, o.l., bolig til portner, vagt eller lignende. Et areal i en 
afstand på 50 m fra midten af Nybrovej og 50 m fra vejbyggelinie ved Ny-
mindegabvej må ikke anvendes til bebyggelse. Hovedadgangsvej og nødad-
gang skal være fra Nybrovej, og der skal være en 6 m bred privat fællesvej 
langs områdets sydvestlige grænse til markarealer vest for området. Veje og 
pladser samt andre arealer, hvor der kan forekomme spild, skal have tæt 
belægning. Der stilles endvidere krav om indhegning af anlægget og be-
plantning af arealer mellem hegn og omliggende veje og naboskel. Der skal 
dispenseres fra fredningsbestemmelser i forhold til vandbeskyttelses- og 
vejbyggelinier og beskyttelseslinier omkring fortidsminder. 
 
Det nærmeste tilstødende område, der er lokalplanbelagt, ligger 900 m fra 
gasbehandlingsanlægget og er udlagt til opførelse af vindmøller. 
 
 

5.3 Driftstid 
Gasbehandlingsanlægget er dagbemandet på ugens 5 første hverdage. Der 
er i alt 35 medarbejdere tilknyttet anlægget. Uden for dagperioder er anlæg-
get ubemandet, bortset fra kontrolcenteret på anlægget, som er døgnbe-
mandet. 
 
I kontrolcenteret overvåges ud over selve gasbehandlingsanlægget DONGs 
råolieledning fra Gorm-feltet i Nordsøen til terminalen ved Shells raffinaderi 
ved Fredericia, DONGs gasledninger fra Tyra- hhv. Syd Arnefelterne, DONGs 14 
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gasdistributionssystemer i Syd- og Sønderjylland og Vest- og Sydsjælland 
samt DONGs naturgaslagre i Ll. Torup og Stenlille.  
 
Når anlægsdele tages ud af drift henstår de med et tryk på 75-80 bar. 
 
 

5.4 Til- og frakørsel 
Adgang til anlægget sker fra Nymindegabvej via Nybrovej til hovedporten 
ved områdets sydøstlige grænse. Der en endvidere nødadgang fra Nybrovej. 
Der er trafik til anlægget af gaslagerets personale samt servicekørsel og 
lastvogne for levering af materialer til anlægget og bortkørsel af affald. Last-
vognstrafikken til anlægget er i størrelsesorden 4 lastbiler dagligt. 
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6. Indretning 

6.1 Produktionsanlæg 
Nybro gasbehandlingsanlæg består af to terminaler til modtagelse af gas fra 
Nordsøen: modtageterminal for gas fra Tyra feltet og modtageterminal for 
gas fra Syd Arne feltet. 
 
Placeringen af anlægget er vist på Figur 5-1. Anlæggets layout er vist på 
Tegning 6-1. 
 
Anlæggets hovedfunktion er at modtage, trykreducere og måle gas inden 
den sendes ud i gastransmissionssystemet tilhørende Energinet.dk.  
Modtageterminalen for gas fra Tyra feltet er det oprindelige anlæg med mod-
tagefaciliteter, to parallelle procestog til rensning for H2S og tørring for 
vanddamp og en enhed beregnet for sænkning af kulbrintedugpunkt, ud-
gangsfaciliteter og et 3. modtagetog fra 1996, som føres uden om modtage-
faciliteter og procesfaciliteter. 
 
Modtageterminalen for gas fra Syd Arne feltet er installeret i 1999 og funge-
rer som en selvstændig modtageterminal med trykregulerings-, filtrerings- 
og målefaciliteter. 
 
Gasbehandlingsanlægget hovedkomponenter er skraberstationer til modta-
gelse og afsendelse af rense- og inspektionsgrise, væskesamler, gasforvar-
mere, reduktionsventiler, separatorer, H2S rensningsanlæg, anlæg for tør-
ring af gas for vanddamp, kontrolanlæg for kulbrintedugpunkt, kondensat-
stabiliseringsanlæg, incinerator til forbrænding af oparbejdet H2S, væske-
brænder til afbrænding af kondensater, og udgangsfaciliteter med filtre, må-
lere og kontrolventiler. Endvidere findes på anlægget forskellige sikkerheds- 
og hjælpesystemer omfattende elforsyning, kraftvarmeanlæg, kedelanlæg, 
gasafbrændingstårn (flare), trykluftkompressorer, proceskontrolsystem, nød-
strømsanlæg, vandforsynings- og spildevandsanlæg og brandslukningssy-
stem. 
 
Der findes tilhørende lager og værksted, garager, laboratorium (som er 
overdraget til Eurofins, og som nedlægges januar 2006), kontrolrum og ad-
ministrationsbygning. Hertil kommer et antal servicebygninger, der rummer 
hjælpefunktioner for anlæggets drift. 
 
Forskelligt af anlæggets udstyr er etableret med henblik på bortskaffelse af 
sure gasser og kondensater ved modtagelse og behandling af gas med højt 
H2S indhold og/eller for høje dugpunkter. Da den modtagne gas normalt er 
tør og med lavt H2S indhold, er visse delanlæg aldrig taget i brug og er der-
for mølposet eller afviklet. Mølposede delanlæg vil atter kunne ibrugtages. 
Det omfatter: 
 
• Incinerator til forbrænding af sure gaser består af 1 enhed og 1 standby, 

hvor den ene enhed er afviklet 
• Metanoltank til tilsætning af metanol til gassen for at forhindre hydrat-

dannelse er afviklet 
• Væskesamler (slug catcher) er mølposet. Den er afblændet og fyldt med 

nitrogen. 
• Kondensatstabiliseringsanlægget mølposes. 
 

16 

Nybro Gasbehandlingsanlæg 



6.1.1 Hovedkomponenter gasmodtagelse 
Modtagefaciliteterne består af skraberstation, væskesamler, forvarmere, 
kontrol- og reguleringsventiler, og separatorer. 
 
Skraberstation 
Grisemodtager til rense- og inspektionsgrise fra Nordsøledningen. 
 
Væskefanger 
Væskefangeren er opbygget af 4 parallelle rør, omkring 120 m lange, med 
kapacitet på 160 m3 til opsamling af væskeansamlinger fra Nordsøledningen. 
Den modtagne gas indeholder ikke væske og væskesamleren er ikke i drift 
under normale forhold. Væskefangeren forventes kun anvendt i følgende 
situationer: 
 
• Indtræffer et havari på Tyra ledningen, kan den under reparationen 

blive vandfyldt. Væskefangeren har en funktion, når ledningen tømmes 
for vand og tørres. 

• Ved de sjældne lejligheder, hvor måle- eller renseværktøjer (pigs) sen-
des gennem ledningen, ledes gassen imens gennem væskefangeren. 

 
Væskefangeren er mølposet i oktober 2005. Den er afblændet og fyldt med 
nitrogen. 
 
Kontrol- og reguleringsventiler 
Modtagesektionen opdeles på 2 strenge hver forsynet med 2 lukkeventiler og 
reguleringsventiler til styring af gennemstrømningen før ankomst til separa-
torerne. 
 
Separatorer 
2 separatorer i hver sin streng, den ene med forvarmer, til udskillelse af 
kondensat, vand og eventuelle hydratdannelser fra gassen, hver med en 
kapacitet på 10,88 mio. m3

n/døgn. Med tør gas er kapaciteten af hver sepa-
rator 16 mio. m3

n/døgn. Udskilte væsker ledes som udgangspunkt ikke læn-
gere til kondensatstabiliseringsanlægget, men sendes til et fad i flaresyste-
met, hvorfra det fordampes ind i flaren og afbrændes. Eventuelle hydratdan-
nelser kan smeltes ved opvarmning med dampspiraler i separatorernes 
bund. 
 
3. modtagetog 
Det 3. modtagetog, som blev tilføjet i 1996 for at øge kapaciteten til modta-
gelse gas, som overholder salgsgasspecifikationen /40/, /41/ i mængder op 
til 25 m3

n/døgn, består af en forvarmer og kontrol- og sikkerhedsventiler. 
Modtagetoget er koblet direkte på ledningen fra Tyra og leder gassen uden 
om procesanlæg direkte til udgangsfaciliteterne. Det kan derfor ikke være i 
drift såfremt den indkommende gas kræver behandling, eller hvis der er væ-
skeansamlinger i søledningen. 
 
Syd Arne terminalen 
Syd Arne terminalen, som blev etableret i 1998 som en selvstændig modta-
geterminal til modtagelse af op til 7,5 mio. m3

n/døgn overholdende salgsgas-
specifikationen /40/, /41/.  
 
Syd Arne terminalen består af forvarmer, trykkontrol, og udleveringsfacilite-
ter med filter og måler. 
 
Der er forbindelse fra terminalen til Tyra faciliteterne for at muliggøre mod-
tagelse af våd og sur gas. 
 17 
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6.1.2 Hovedkomponenter procestog 
De to parallelle procestog består hver af en forvarmer, et anlæg for rensning 
for H2S og et anlæg for tørring for vanddamp. 
 
Forvarmer 
I hvert procestog er 1 gas/gas varmeveksler til opvarmning af gassen inden 
H2S rensningsanlægget og 1 dampvarmeveksler til opvarmning af gassen 
efter afsvovling og tørring. 
 
H2S rensningsanlæg 
2 enheder i form af sulfinolabsorbere til rensning for H2S - hver med en ka-
pacitet på 5,44 mio. m3

n/døgn. Renseprocessen anvender sulfinol som ab-
sorberstof. Under regenereringen frigives H2S, der kan incinereres. 
 
Gastørringsanlæg 
2 enheder til tørring for vanddamp med glykol, hver med en kapacitet på 
5,44 mio. m3

n/døgn. 
 

 

Figur 6-1 Procestog 1 med nitrogenanlæg i forgrunden 

 
Sulfinolregenereringsanlæg 
Sulfinol regenereres ved opvarmning  og afkogning af H2S og CO2. Sulfinol til 
forsyning af anlægget opbevares i en make-up tank på 17 m3, eller en sulfi-
nol slop tank på 17 m3 begge placeret ved sulfinol anlæg i procestog 2. Sul-
finol kan cirkuleres mellem de to tanke via et filter. 
 
Glykolregenereringsanlæg 
Anlæg til opvarmning af glykol for afkogning af vand. Afkogt vand ledes til 
atmosfæren. Vandkondensat, som kan indeholde spor af glykol, ledes til 
spildevandsystemet. 
 
Glykol til forsyning af anlægget opbevares i en make-up tank på 19 m3 pla-
ceret ved glykolanlæg i procestog 2. 18 
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Incinerator 
Anlæg til afbrænding af indvunden H2S ved regenerering af sulfinol. Anlæg-
get afbrænder H2S ved iblanding af naturgas for at tilføre tilstrækkelig energi 
til processen. Røggas afblæses gennem en 106 m høj skorsten. Anlægget 
har aldrig været i drift, fordi det i betragtning af de ubetydelige mængder 
H2S, der udtages er miljømæssigt og økonomisk rigtigere at afbrænde gen-
nem flaren. Oprindeligt har anlægget indeholdt 2 enheder, hvoraf den ene 
var i reserve. Den ene af enhederne er fjernet i november 2005. 
 

6.1.3 Kulbrintedugpunktskontrol 
Efter procestogene findes et anlæg til justering af gassens kulbrintedug-
punkt. Anlægget har en kapacitet på 10,88 mio. m3

n/døgn. Anlægget består 
af et køleanlæg drevet med freon, en separator og en gas/gas varmeveksler 
til genopvarmning af gassen. 
 

6.1.4 Kondensatbehandling 
Et kondensatstabiliseringsanlæg er installeret til stabilisering af kondensere-
de kulbrinter fra anlæggets væskesamler, separatorer og kulbrintedugpunkt-
kontrol. På grund af at der kun sjældent udtages kondensat og da kun i ube-
tydelige mængder, har kondensatstabiliseringen aldrig været i drift bortset 
fra test. Anlægget mølposes i 2006. 
 
Kondensatstabilisatoren består af en beholder til stabilisering af kondensat 
fra væskesamler, separatorer og køleanlæg i dugpunktkontrolenheden. Sta-
biliseringen sker ved trykreduktion og opvarmning, som får de lette kulbrin-
ter til at dampe af. Kapaciteten til behandling af kulbrintevæsker er 17.665 
kg/t. 
 
Indvunden kondensat kan bortledes til at anlæg bestående af 8 brændere til 
afbrænding af kondensat. Enheden er i praksis kun i brug ved test. Der ud-
skilles kun sjældent kondensat og da i så små mængder, at afbrændingen 
sker ved at fordampe kondensat til flaren. 
 

6.1.5 Hovedkomponenter gaseksport fra anlægget 
Udgangsfaciliteterne består af filtre og målere. Tyra faciliteterne såvel som 
Syd Arne terminalen er forbundet til landledningerne gennem en fælles ma-
nifold. 
 
Tyra terminal 
Der er opført 3 parallelle filtre til filtrering for partikler og væsker. 2 med 
kapacitet på 10,88 mio. m3

n/døgn, forøget til 16,1 mio. m3
n/døgn i forbindel-

se med kapacitetsudvidelsen for tør og H2S fattig gas i 1991, og 1 med ka-
pacitet 12,5 mio. m3

n/døgn. Det sidste blev installeret i forbindelse med ka-
pacitetsudvidelsen i 1996. 
 
Målestationen består af 3 parallelle målere og kontrolventiler hver med ka-
pacitet på op til 15 mio. m3

n/døgn. 
 
Syd Arne terminal 
Udgangen fra Syd Arne terminalen består af ét filter og en måler med kapa-
citet på 7,5 mio. m3

n/døgn. 
 
Scraberstation 
Som starten på transmissionssystemet ejet af Energinet.dk er 2 griseafsen-
dere til rense- og inspektionsgrise til landledningen. 
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6.1.6 Procesomløb 
Der er etableret følgende procesomløb: 
 
• I selve processen 

• Væskesamler 
• Procestog i sin helhed 
• H2S rensningsanlæg alene 
• Tørringsanlæg alene 
• Kulbrintedugpunktkontrol 

 
• Det samlede anlæg gennem det 3. modtagetog. 
 

6.1.7 Sikkerheds- og hjælpesystemer 
 
Kedelanlæg for lavtryksdamp 
Der produceres damp fra en kedelcentral med 2 kedler, hver med en ydelse 
på 18 t damp/t og et kraftvarmeanlæg ligeledes med en ydelse på 18 t 
damp/t. Den ene kedel er mølposet, men vil kunne sættes i drift med kort 
varsel. 
 
Damp anvendes til varmevekslere i gasforvarmere, til diverse hjælpesyste-
mer og til centralvarmeanlæg i servicebygninger. 
 

 

Figur 6-2 Kraftvarmeværk og kedelbygning. Bagest kompressorbygning og 
vandværksbygning 

 
Gasopvarmningssystemet består af forvarmere til kompensation for tempe-
raturfald i forbindelse med trykreduktioner ved modtagelse af gassen og i 
forbindelse med behandling i de 2 proceslinier. 
 
Der er installeret følgende forvarmere: 
1 forvarmer på 8,6 MW i den ene separationsenhed 
1 forvarmer på 5,5 MW i hver af de 2 proceslinier 20 
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1 forvarmer på 9,8 MW i det 3 modtagetog 
1 forvarmer på 7,5 MW i Syd Arne terminalen. 
 
Kraftvarmeværk 
Kraftvarmeværk med gasturbine, generator og kedel til 4,137 MW elproduk-
tion og 18 ton/t dampproduktion. 
 
Fuelgas system 
Der er indrettet at anlæg for forsyning med gas til anlæggets drift.  
 
I forbindelse med opstart af anlægget kan gas om fornødent forsynes fra 
landledningen nedstrøms anlægget. 
 
Fuelgas forsynes til anlægget via 2 trykreduktionsenheder hver bestående af 
en forvarmer, en kontrolventil og en fuelgasbeholder. Den ene enhed forsy-
ner anlæggets fordelingssystem med fuelgas ved et tryk på 7 bar samt 
kraftvarmeanlægget ved et tryk på 15 bar. Den anden enhed forsyner 
brandøvelsespladsen ved et tryk på 12,5 bar. I fuelgasbeholderen udskilles 
vand- eller kulbrintekondensat og ledes til spildevandssystemet (det lukkede 
afløbssystem). 
 
Fuelgassystemet er oprindeligt planlagt til også at kunne bruge gasser fra 
kondensatstabiliseringen. Dette er imidlertid ikke praktisk muligt på grund af 
dugpunktsegenskaberne.  
 
Gasafbrændingstårn (flare) 
2 afblæsningstårne til afbrænding af ikke anvendelige gasser. 1 hovedflare 
med højde på 145 m og 1 reserveflare med højde på 64 m. Reserveflaren er 
etableret i forbindelse med forstærkningsprojektet i 1989. De to flaresyste-
mer kan ikke drives samtidigt. 
 

 

Figur 6-3 Hovedflare med incinerator i forgrunden 
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Nødstrømsanlæg 
1 dieseldreven generator med en effekt på 630 kVA og en separat 85 kVA 
generator til Syd Arne terminalen. 
 
Trykluftanlæg 
2 eldrevne kompressorer til trykluft, hver med kapacitet på 132 kW. Tryk-
luftforsyning via rørsystem med udtag via koblinger på stationer fordelt på 
anlægget. 
 
Nitrogen system 
Centralt nitrogenlager med nitrogenforsyning via rørsystem med udtag via 
koblinger på stationer fordelt på anlægget. 
 
Demineraliseringsanlæg 
Anlæg til fremstilling af demineraliseret vand til kedelanlæg. 
Anlægget er i 2002 udskiftet med et omvendt osmoseanlæg /2/, og det tidli-
gere anlæg, som anvendte jonbyttere, er nedtaget. 
 
Dieseltank 
Dieseloplag i tank på 53 m3. Under tanken er anlagt en spildbakke, der kan 
rumme hele mængden. 
 

 

Figur 6-4 Dieseltank. Til venstre incineratorskorsten og i forgrunden kedelhus 

 
Gasdetektering 
Der er opsat gasdetektorer i følgende områder, se tegning 6-2: 
 
• Interfacebygninger 
• Analysebygninger 
• Laboratorium 
• Kontrolrum 
• Kedelhus 

22 • Kraftvarmeanlæg 
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• Udendørsdetektering i procesarealer 
 
Ved alarmer fra gasdetektorsystemerne træffer operatøren i kontrolrummet 
beslutning om aktivering af beredskabet i overensstemmelse med bered-
skabsplanen /9/. 
 
Gasdetektorer er placeret i procesarealer 1 m over terræn til detektering for 
tunge gasser og i luftindtag til ventilationsanlæg i bygninger nær proces-
arealer. 
 
Tidligere installerede H2S detektorer er fjernet, da gassen normalt ikke inde-
holder svovlbrinte. 
 
Branddetektering 
Der er branddetektorer i procesområderne på master, anlægsdele og inden-
dørs. De overvåger udstyr som pumper, flanger, instrumentering, eludrust-
ning mv. Ved alarmer fra branddetektorsystemerne og fra brandtryk i an-
lægget træffer operatøren i kontrolrummet beslutning om aktivering af be-
redskabet i overensstemmelse med beredskabsplanen /9/. Der sker udløs-
ning af automatisk brandslukningssystem ved særligt udsatte steder. Sluk-
ning med argonit udløses i kontrolrum og i kraftvarmeværk. 
 
Brandslukningssystem 
Brandslukningssystemet består af oversvømmelsessystem, sprinkleranlæg 
og hydranter, der alle er forsynet via rørsystem, af skumtanke på trailere, 
argonitslukning i bygninger med elektronisk udstyr og endelig af mobilt og 
bærbart brandslukningsudstyr. Vandforsyning til brandslukning leveres via 
pumper ved 550 m3/t fra en branddam med et indhold på 6.500 m3 placeret 
på anlægget. Vand fra vandboringer kan anvendes til at efterfylde brand-
dammen. 
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6.1.8 Bygninger 
Der er følgende bygninger på gasbehandlingsanlægget: 
 
Bygning 
 

Udførelse Højde Areal 

Administrationsbygning 1 6,7 1386 m2 
Kontrolrumsbygning 1 4 351 m2 
Laboratoriebygning 1 4 222 m2 
Brandstation 2 6,7 300 m2 
Værksted og lagerbygning 2 6,7 1020 m2 
Elforsyningsbygning 2 5,3 364 m2 
Vandværksbygning 3 6,9 84 m2 
Brandpumpehus 3 6,9 92 m2 
Kompressorbygning 2 8,6 374 m2 
Kølekompressorbygning 2 6,2 113 m2 
Kølekompressorbygning 2 6,2 113 m2 
Kedelhus 2 10 344 m2 
Kraftvarmeværk 2 8,1 288 m2 
Interfacebygninger, 4 stk. 2 3,3 4x61 m2 
Interfacebygning 2 3,3 73 m2 
Analysebygninger, 2 stk. 2 3 2x33 m2 
Analysebygning 2 3 53 m2 
Lagerbygning 4 8 864 m2 
Lagerbygning 4 8 384 m2 
Værksted 4 8 180 m2 
Lagerbygning 2 7 300 m2 
Lagerbygning 2 7 360 m2 
Lagerbygning 2 7 360 m2 
Udførelse: 
1. Betonelementer, builtup tag (fladt) 
2. Jernbetonskelet med metalplader, tagpap 
3. Jernbetonskelet med metalplader, tagpap, kælder 
4. Rundbuehal 
Administrationsbygning og dele af værksteds/lagerbygning er i 2 etager, ellers er bygninger 
generelt i en etage. 

 
Bygninger er vist på tegning 6-2. 
 
Anlægget er indhegnet med 2 m højt ståltrådshegn med pigtråd på toppen. 
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Figur 6-5 Vej 5 med administrationsbygning i baggrunden, til venstre kraft-
værk, kedelhus, kompressorbygning og vandværksbygning, til højre, lager-
bygninger og værksteder 

 
6.1.9 Forsyninger 

 
Elforsyning 
Strømforsyning til gasbehandlingsanlægget sker fra det offentlige 60 kV net 
via en 60/10kV transformerstation placeret omkring 1,5 km fra anlægget. 
Der er forsyning ved højspænding på 6kV til motorer større end 200 kW og 
ved lavspænding på 400 V til mindre motorer og opvarmning. Belysning, 
kontrolsystemer, instrumentering mv. forsynes ved lavspænding på 230 V. 
 
Den samlede installerede effekt er ca. 8.500 kVA, fordelt med 3.200 kVA ved 
6 kV og 5.300 kVA ved 0,4 kV via 4 understationer på anlægget: 
• Station I med forsyning til 2 10/6 kV, 1600 kVA transformere og 3 

10/0,4 kV 1000 kVA transformere 
• Station II station med forsyning til 2 10/0,4 kV 630 kVA transformere 
• Station III, ved måler/regulator station, med forsyning til 1 10/0,4 kV 

transformer 
• Station IV, placeret i forsyningsbygning 1, med forsyning til 1 10/0,4 kV 

400 kVA transformer. 
 
Kraftvarmeværket leverer forsyning via en 10 kV 4,137 MW generator direk-
te til det offentlige net på 60/10 kV transformerstationen. Ved svigt fra of-
fentlig forsyning kan forsyningen fra kraftvarmeværket omstilles til direkte 
forsyning til gasbehandlingsanlægget. 
 
Nødstrømsforsyning 
Nødstrømsforsyning leveres fra en 400V, 630 kVA dieseldreven generator, til 
dækning af essentielle procesfaciliteter, kontrol og belysning. En separat 
3x400 V 85 kVA dieseldreven generator er installeret til Syd Arne termina-
len. 25 
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UPS (Uninterrupted Power Supply) system er etableret med forsyning via 
220 V 75 kVA batteri til drift i mindst 60 min af kontrolsystem, nedlukning 
og alarmsystem. En separat 3x230 V UPS enhed er installeret til Syd Arne 
terminalen. 
 
Vandforsyning 
Der er forsyning med vand fra 4 boringer med tilladelse til indvinding af op 
til 30.000 m3 årligt. Boringerne er med diameter på 200 mm, til dybde hhv. 
74 m, 78 m, 44 m og 42 m. Pumpning foregår med 4 pumper på hver 15 
m3/t /3/. 
 
Der foretages rensning af vandet på et vandværk med følgende indretning: 
 
• Iltningsanlæg; 1 beholder med fyldning af pall ringe af plast og luftin-

jektion af blæser 
• Filter; 2 stk filtre; det ene (A) med en fyldning af sand; det andet (B) 

med sand og akdolit filtermateriale; akdolit forøger vandets pH og hård-
hed. 

• Rentvandsbeholder; 56 m3 til drikkevand og 262 m3 til procesvand til 
kedelfødevand 

• Rentvandspumper; 2 pumper med kapacitet hver på 14 m3/t 
• Hydrofor; volumen 2 m3 
• Drikkevandspumper; 2 pumper med kapacitet hver på 9 m3/t 
• Skyllepumper, 2 pumper med kapacitet hver på 45 m3/t. 
 
Filterskyllevand ledes via et bundfældningsbassin til regnvandsbassinet. Fil-
termateriale fjernes til kontrolleret losseplads. 
 
Det ene filter (A) er ude af service på grund af tæringer i beholderen, og der 
arbejdes med at finde en løsning enten med udskiftning af filteret eller til-
slutning til forsyning med vandværksvand. 
 
 

6.2 Skorstene og andre luftafkast 
Der er udstødning af forbrændingsgasser fra gasfyrede kedler, kraftvarme-
værk, glykolanlæg, incinerator, kondensatbrænder og fra flare. Endvidere er 
der udslip fra pumper, rør, ventiler og flanger på anlægget. 
 
Emissionskilderne er: 
 
L1 Kedelanlæg, skorstenshøjde 40 m 
L2 Kraftvarmeværk, skorstenshøjde 26 m 
L3 Incinerator, skorstenshøjde 106 m 
L4 Flare, højde 145 m 
L5 Reserveflare, højde 64 m 
L6 Kondensatbrænder, skorstenshøjde 40 m 
L7 Glykolanlæg, kedler, skorstenshøjde 20 m 
L8 Udslip fra pumper, rør, ventiler og flanger på anlægget. 
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Figur 6-6 Procestog 1 og incineratorskorsten set fra spildevandsanlæg og i 
baggrunden skorten på kedelhus og skorsten på kraftvarmeværk 

 
Placering af skorstene og luftafkast er vist på tegning 6-3. 
 
 

6.3 Støj- og vibrationskilder 
Der forekommer støj fra følgende anlægsdele: 
 
S1 Kedelbygning 
S2 Kraftvarmeværk 
S3 Dampmanifold 
S4 Reguleringsventiler, gasmodtagelse 
S5 Reguleringsventiler, 3. modtagetog 
S6 Reguleringsventiler, Syd Arne terminal 
S7 Kontrolventiler, gaseksport 
S8 Incinerator 
S9 Flare 
S10 Kondensatbrænder 
S11 Kedelanlæg, glykolregenerering 
S12 Kedelanlæg, sulfinolregenerering 
 
Placering af støjkilder er vist på tegning 6-4. 
 
 

6.4 Afløbsforhold 
Anlæggets spildevandssystem er opdelt i fire systemer til overfladevand og 
spildevand: regnvandssystemet til overfladevand og spildevandssystemet 
bestående af det lukkede afløbssystem, det åbne afløbssystem og sanitært 
spildevandssystem til spildevand. 
 
Regnvandssystemet er vist på tegning 6-5. 
Spildevandssystemet er vist på tegning 6-6. 27 
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Overfladevand 
Regnvandssystemet afleder vand fra drænledninger samt vand fra veje, tage 
og andre arealer, hvor der kun er ringe risiko for spild. Vandet fra regn-
vandssystemet afledes via regnvandsbassin til Søvig Bæk. Regnvandsbassi-
net er forsynet med en indløbsdel, hvor der sker bundfældning af større par-
tikler, som jord, grus og sten, og hvor eventuelle flydestoffer kan skimmes 
af. Herfra ledes vandet via et dykket afløb videre til selve bassinet. Ved fore-
komst af forurenende stoffer, f.eks. på grund af spild eller uheld, afspærres 
regnvandsbassinet, og der træffes foranstaltninger til at sikre vandkvalite-
ten. Behandling kan være skimning af olie- eller kemikalier eller beluftning af 
vandet. Alternativt pumpes vandet til det åbne spildevandssystem. 
 
Regnvandsbassinet er med et volumen på 780 m3 og forventes overbelastet 
omkring en gang årligt. 
 
Spildevand 
Det åbne afløbssystem opsamler 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 rensnings-
anlæg. 
 
Det lukkede afløbssystem opsamler udskilte væsker fra procesanlægget bl.a.  
i forbindelse med trykaflastning af procesfaciliteter. Vandet udskilles i en 
separator og 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 til nu ikke har 
været tilfældet. Øvrigt frasepareret materiale bortskaffes af en slamsuger. 
 

 

Figur 6-7 Spildevandsanlæg set fra nord mod hovedport og administrations-
bygning 

Der er separate systemer til opsamling af sulfinol og glykol i særlige tanke. 28 
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Niveauet i spildevandsbassiner måles med ultralydsmålere. 
 
Det sanitære spildevandssystem afleder spildevand fra de sanitære installa-
tioner til Varde Kommunes rensningsanlæg. Det sanitære spildevand afledes 
via den samme pumpestation, som afleder spildevandet fra det åbne spilde-
vandssystem. 
 
Spildevandstyper er: 
 
V1 Kondensat fra glykolanlæg 
V2 Kondensat fra filtre i glykolanlæg og sulfinolanlæg 
V3 Processpildevand 
V4 Returskyldevand fra vandværk 
V5 Skyllevand fra ionbytter 
V6 Udblæsning fra dampkedler 
V7 Sanitært spildevand 
V8 Kølevand i lukket kredsløb 
V9 Regnvand fra proces- og tankområder 
V10 Overfladevand og drænvand fra ikke forurenede områder 
 
Afledningsmængder fra anlægget er i størrelsesorden 25.000 m3 spildevand 
årligt til renseanlæg og 150.000 m3 regnvand årligt til Søvig Bæk via regn-
vandssystemet. 
 
 

6.5 Transportveje og oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald 
Der er adgang til anlægget via to porte fra Nybrovej: en 8 m bred hoved-
port, port A, og en port B til entreprenørparkering. Der er endvidere adgang 
via port til en brandøvelsesplads på vestsiden. Inde på anlægget er der an-
lagt veje med adgang til alle procesenheder. Vejene giver adgangsmulighed 
for større transportudstyr og for brandslukningsudstyr og fungerer som 
flugtveje. Vejene er vist på tegning 6-7. 
 
Der er anlagt betonplader under alle procesenheder med afløb til enten det 
åbne afløbssystem eller til regnvandssystemet. 
 
Oplag af hjælpestoffer 
Der findes kemikaliedepot, oliedepot og flaskelager ved værksted og lager i 
anlæggets sydøstlige hjørne. 
 
Glykol og sulfinol opbevares i lukket anlæg, hvor det oparbejdes i regenere-
ringsanlæg og recirkuleres i sulfinolabsorbere og gastørringsanlæg. 
 
Supplering med ny sulfinol og glykol sker ved levering i 1000 l palletanke, 
hvorfra det pumpes på make-up tanke. Der sker ikke oplagring i 1000 l tan-
kene, som anvendes til levering. 
 
Kølemiddelet freon R-22 findes i køleanlægget i kulbrintedugpunktskontrol. 
Freon leveres i ståltank, hvorfra det pumpes på køleanlægget. Der findes 
ikke herudover oplagret freon på gasbehandlingsanlægget. 
 
Affald 
På anlægget findes glykol og sulfinolaffald, kølemiddel (freon R22) spildolie, 
filtre, slam fra spildevandssystem, fra vandbehandlingsanlæg og fra brand-
dam, værkstedsaffald, kontoraffald og almindeligt husholdningsaffald. Af-
faldskilder og placering af anordninger til indsamling af affald er vist på teg-
ning 6-8. 29 
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Sulfinolaffald og glykolaffald i mængder under 200 l opbevares i stålcontai-
ner.  
 
Der er følgende affaldstyper: 
 
A1 Sulfinolfiltre 
A2 Glykolfiltre 
A3 Korrosionsslam fra kondensatbehandling 
A4 Slam fra olieudskillere og forsinkelsesbassiner 
A5 Spildolie 
A6 kontor og husholdningsaffald 
A7 Slam fra branddam 
A8 Glykol og metanol tilsat i søledningen 
A9 Kølemiddel 
 

 

Figur 6-8 Kemikalieaffald, opbevaringsplads ved værksted og lager 

 
6.6 Brandøvelsesplads 

Brandøvelsespladsen anvendes omkring 40-45 gange på et år. Gas tilføres 
fra en beholder bestående af i alt 15 m 30” rør. Trykket heri varierer mellem 
8-13 bar. Når en brandøvelse er afsluttet afbrændes gassen normalt, indtil 
trykket er nede på 8 bar. I omkring 10 % af øvelserne trykaflastes i stedet, 
hvilket betyder udslip af uforbrændt gas på af størrelsesordenen 200 m3

n 
årligt. 
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7. Produktion 

7.1 Produktionskapacitet og forbrug 
 

7.1.1 Produktionskapacitet 
Gasbehandlingsanlægget har en kapacitet til modtagelse af 25 mio. m3

n dag-
ligt fra Tyra ledningen og 7,5 mio. m3

n dagligt på Syd Arne terminalen forud-
sat, at gassen overholder salgsgasspecifikationen /40,41/ og derfor ikke skal 
behandles. 
 
Den maksimale behandlingskapacitet for gas, som skal renses for H2S, eller 
som skal have justeret dugpunkter for vand og kulbrinte, er 10,88 mio. m3

n 
gas dagligt. 
 
I praksis drives anlægget i mere end 99,5 % af tiden som to trykregulerings- 
og målestationer for de to søledninger (30” ledningen fra Tyra og 24” lednin-
gen fra Syd Arne), uden at gasbehandlingsfaciliteterne er i drift /5/. 
 
Fra Tyra modtages årligt omkring 7 mia. m3

n eller 5,8 mio. tons. I vinterpe-
rioden modtages op til omkring 25 mio. m3

n pr døgn. 
 
Fra Syd Arne modtages årligt omkring 400 mio. m3

n eller 0,33 mio. tons. 
 
Gas fra de to terminaler blandes, før det sendes ud i transmissionssystemet. 
 
Mængden af gas gennem anlægget var i 2004 7.387 mio. m3

n og i perioden 
2000-2004 gennemsnitligt omkring 7.200 mio. m3

n. 
 
Anlæggets kraftvarmeværk har kapacitet på 4,137 MW elproduktion og 18 
ton/t dampproduktion. Dampen anvendes til procesvarme, mens den produ-
cerede el leveres til det offentlige net. Elproduktionen var i 2004 22.366 
MWh og i perioden 2000-2004 gennemsnitligt omkring 22.200 MWh. 
 
 

7.1.2 Råvarer, energi, vand og hjælpestoffer 
 
Råvarer 
Gasbehandlingsanlægget modtager gas fra Nordsøen, trykreducerer og må-
ler gassen og sender den videre til transmissionssystemet. Undtagelsesvis 
foretages behandling af gassen i form af rensning for H2S og tørring for kon-
densat bestående af kulbrinter og vand. Til dette medgår energi, overvejen-
de til gasopvarmning, fødevand til kedler og hjælpestoffer til rensning og 
tørring af gassen og til vandbehandling samt diverse hjælpestoffer som olier 
og svejsegasser mv. til vedligeholdelsesformål. Stoffer til rensning for H2S og 
tørring for vanddamp recirkuleres og regenereres i lukkede systemer, og der 
er kun begrænset forbrug til erstatning ved ophobning af urenheder i stof-
ferne. 
 
Forbrug af energi og vand 
Der anvendes energi til følgende formål: 
 
• Gasfyret kedelanlæg til produktion af lavtryksdamp til opvarmning af 

gas, til opvarmning af sulfinol og glykol for regenerering, og til central-
varmeanlæg til bygningsopvarmning. 

• Gasturbine og kedel i kraftvarmeværk til el og dampproduktion 
• Drift af flaresystermerne 31 
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• Eldrevne kompressorer til trykluft 
• Eldrevne pumper 
• Belysning og kontrolsystem 
• Dieseldreven generator til nødstrømsforsyning 
 
Installeret effekt til strømforbrug på anlægget er omkring 8,5 MVA, fordelt 
med 3,2 MVA til større motorer og 5,3 MVA til andre formål. 
 
Installeret varmeeffekt på anlægget til dampproduktion er omkring 31 MW. 
 
Endvidere forbruges mindre mængder gas til ventilstyring, instrumentgas 
ved gasmålere, rensegas til luftfortrængning i beholdere og flare, pilotflam-
me til flare og ved nedblæsning for trykaflastning af anlægget 
 
Der anvendes vand til fødevand til kedler som erstatning for tab ved kon-
densering og til almindeligt husholdningsformål på anlægget og brandsluk-
ning. Vandbehovet er omkring 50 m3 dagligt. 
 
Forbrug af energi og vand i 2004 og gennemsnitligt for perioden 2000-2004 
er vist i Tabel 7-1. Maksimal indfyret effekt og tilsvarende gasforbrug for 
kedler og gasturbine er vist i Tabel 7-2. 
 
Energi og vand Anvendelse Forbrug 

 
    

2004 
Gennemsnit 
2000-2004 

Energi 
 

    

Gas Afbrænding af gas: ikke 
anvendelig gas, trykaf-
lastning, pilotbrænder og 
rensegas 

m3
n 818.760 850.238 

 Procesvarme til gasbe-
handling, bygningsop-
varmning 

m3
n 6.289.302 5.822.265 

 Elproduktion m3
n 2.777.737 2.962.546 

Samlet gasforbrug  m3
n 9.885.799 9.635.049 

     
El Proces og belysning MWh 2.860 3.181 
Diesel 
 

Nødstrømsgenerator m3 3 4 

Drivmidler Tjenestevogne    
- Benzin  m3 5 5 
- Diesel  m3 24 16 
     
Vand 
 

Fødevand til kedler, hus-
holdning og brandslukning 

m3 19.860 19.404 

Tabel 7-1  Forbrug af energi og vand /4/ 
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Enhed Maksimal indfyret 

effekt (kW) 
gasforbrug m3

n/t 

Kedel 1 
Kedel 2 

15.120 
15.120 

1170 
1262 

Gasturbine 
efterbrænder, frisk luft 
efterbrænder, tilsatsfyr 

13.600 
12.000 
4.140 

1175 

Glykolregenerering kedel 1 
Glykolregenerering kedel 2 

640 
640 

- 
- 

Gasturbinen kan enten arbejde med 13,6 MW plus tilsatsfyr på 4,14 MW eller udeluk-
kende med 12,6 MW som efterbrænder. Den maksimale effekt, som kan indfyres på 
turbinen, er derfor 17,74 MW. Målt november 2004. 
Kedel 1 målt december 2003 og oktober 2004; korrigeret tal for 2003 er angivet. 
Kedel 2 målt december 2002; kedlen er mølposet og derfor normalt ikke i drift. Under 
normal drift anvendes en kedel og kraftvarmeanlægget. 
Der forefindes ikke indreguleringsmålinger på glykolregenerering 

Tabel 7-2 Maksimal indfyret effekt og gasforbrug kedler og gasturbine 

 
Forbrugsstoffer, hjælpestoffer 
Forbrug af hjælpestoffer er vist i Tabel 7-3. 
 
Forbrugsstoffer Anvendelse Forbrug 

 
    

2004 
Gennemsnit 
2000-2004 

Triethylenglykol – TEG Tørring af gas ton 36 7 1) 
Sulfinol Rensning af gas for H2S  0 0 2) 
Natriumhydroxid - NaOH Vandbehandling ton 0 5,6 3) 
Saltsyre – HCL Vandbehandling ton 0 4,2 3) 
Affedtningsmidler Rensemidler kg 0 270 4) 
Maling, diverse Overfladebehandling ton 1 0,8 
Smøre, hydraulikolier, 
o.l. 

Smøring ton 1 1,2 

Acetylen Svejsning kg 25 19,4 
Freon – HCFC-22 Kølesystem ton 0 0,4 5) 
Nitrogen N2 Skylning af anlæg ton 49 58 
1) kun forbrug i 2004 
2) Der har hidtil ikke været forbrug af sulfinol 
3) Forbruget er minimalt efter installation af osmoseanlæg 
4) 1.350 kg I 2000 
5) 2 ton I 2001  

Tabel 7-3  Forbrug af hjælpestoffer /4/ 

 
TEG benyttes til at tørre gassen for vanddamp. Stoffet regenereres og gen-
anvendes i et recirkulerende system, uden nævneværdigt forbrug. Der sker 
imidlertid en ophobning af urenheder, og derfor har det i 2004 været nød-
vendigt rutinemæssigt at udskifte hele TEG beholdningen i anlægget /4/. 
 
NaOH og HCl har været brugt til regenerering af ionbytter i forbindelse med 
afkalkning af kedelfødevand. NaOH og HCl anvendes fortsat til neutralisering 
af spildevand, såfremt det er for surt eller for basisk, før det ledes til Varde 
Kommunes rensningsanlæg.  
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Forbrugsnedgangen skyldes udskiftning af vandbehandlingsanlægget med et 
osmoseanlæg /4/, som ikke anvender NaOH, HCl eller andre kemikalier. 
 
Freon benyttes i køleanlægget i dugpunktkontrolenheden. Køleanlægget er 
et lukket system, og der omsættes ikke freon i selve processen, men utæt-
heder kan føre til tab. Der er sket efterfyldning med 1.800 kg i 2001 i for-
bindelse med trykprøvning af genfyldningsbeholderen /2/. Fra 1. januar 
2002 er det forbudt at efterfylde med nyfremstillet HCFC-22 i Danmark, og 
udviklingen følges for at finde et velegnet alternativ. Indtil videre er det til-
ladt at efterfylde med genbrugsfreon /4/. I 2005 blev der konstateret lavt 
freonniveau i den ene køleenhed på grund af en utæt pakdåse på kølekom-
pressoren. Der blev indkøbt og påfyldt 1.800 kg freon. 
 
Nitrogen – kvælstof – N2 anvendes til skylning af rør og beholdere. Når gas-
rør og -beholdere skal åbnes, fortrænger man af sikkerhedsmæssige årsager 
først naturgassen med nitrogen. Ligeledes benyttes nitrogen til at fortrænge 
atmosfærisk luft, inden der påfyldes naturgas. Det store forbrug i 2001 skyl-
des klargøring til beholderinspektion samt udskiftning af nødstrømsanlægget 
/4/. 
 
Alle kemikalier, som opbevares på anlægget, er beskrevet i DONGs kemika-
liedatabase. Tabel 7-4 viser en mængdeopgørelse over kemikalier registreret 
i depoter for anlægget /5/. 
 
Herudover findes et flaskelager med alle ovenstående typer gasser i varie-
rende mængder samt enkelte andre hjælpegasser. 
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Opbevaringssted Stof Anvendelse Mængde 
Gasbehandlingsanlæg Naturgas Energiforsyning 110 ton 
 Kondensat Spildprodukt fra be-

handling af gas 
10-25 ton 1) 

 Triethylenglykol, TEG Tørring af gas for 
vand 

35 ton 1) 

 Sulfinol Rensning af gas for 
H2S 

90 ton 1) 

 Svovlbrinte Biprodukt i naturgas op til 5 
mg/m3 
naturgas 

 Nitrogen Skylning af rør og 
beholdere 

7,3 ton 2) 

 Freon R-22 Kølemiddel 17 ton 
Dieseloplag og for-
brugstanke på anlæg-
get 3) 

Diesel Nødgenerator, brand-
pumpe, køretøjer, 
kedler 

48 ton 

Kompressorbygning Smøreolie Smøring 1 ton 4) 
Laboratorium Kvælstof Bæregas 72 kg 
(nedlægges i 2006) Helium Bæregas 67 kg 
 Brint Bæregas 66 kg 
 Kalibreringsgas Kalibrering af 

gaskromatograf for 
analyse af gas 

70 kg 

Brandstation Kvælstof Pulverslukkere 73 kg 
Værksted Acetylen Svejsning 78 kg 
 Ilt Svejsning 60 kg 
 Kuldioxid Svejsning 45 kg 
 Argon Svejsning 70 kg 
 H2S (40 ppm)/N2 Kalibrering 50 kg 
 Metan-

kvælstofblandinger 
Kalibrering 150 kg 

 Kulilte (90 
ppm)/kvælstof 

Kalibrering 50 kg 

Analysebygning Brint Bæregas 65 kg 
 Kvælstof Bæregas 77 kg 
 Kuldioxid  45 kg 
 Syntetisk naturgas Kalibrering 70 kg 
 Kvælstof-

kuldioxidblanding 
Kalibrering 70 kg 

1) i procesudstyr i lukkede beholdere 
2) flydende i tank 
3) Dieseloplag 53 m3 ved kedelhus, Forbrugstank 4000 l til køretøjer på kemikalie-
plads, forbrugstank 2500 l ved transformerbygning, forbrugstank 1500 l til brand-
pumper ved brandpumpehus. 
4) i 200 l tromler 

Tabel 7-4  Fortegnelse over kemikalier på Nybro Gasbehandlingsanlæg /5/ 

 
7.1.3 Stoffers egenskaber 

 
Naturgas 
Naturgassens sammensætning og egenskaber kan variere, men vil typisk 
være som vist i Tabel 7-5: 
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Gassammensætning og egenskaber, gennemsnit 
Metan 
Etan 
Propan 
I-butan 
N-butan 
I-pentan 
N-pentan 
Hexan+ 
Nitrogen 
Kuldioxid 
Svovlbrinte 
Øvre brændværdi 
Nedre brændværdi 
Wobbe Index 
Densitet 

mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mg/m3

n 

MJ/m3
n 

MJ/m3
n 

MJ/m3
n 

kg/m3
n 

87,57 
6,80 
2,88 
0,40 
0,57 
0,11 
0,08 
0,05 
0,34 
1,20 
3,41 
44,16 
39,96 
54,85 
0,8383 

Tabel 7-5  Sammensætning af naturgas 

 
Indholdet af svovlholdige komponenter begrænser sig i praksis til H2S med 
en koncentration på typisk 3-5 mg/m3 eller 2-3 ppm. 
 
Naturgas er brand- og eksplosionsfarligt. Den nedre eksplosionsgrænse 
(LEL) er 5% (volumen), og den øvre eksplosionsgrænse er 15%. 
 
Kondensat 
Kondensat består af en blanding af alifatiske kulbrinter. Stoffet er yderst 
letantændeligt. Indvinding af kondensat varierer, men er altid meget be-
grænset – omkring 5-10 tons årligt.  
 
Triethylenglykol, TEG 
Triethylenglykol er i begrænset omfang farligt for mennesker ved berøring 
og indtagelse. Triethylenglykol regenereres ved afkogning af vand ved en 
temperatur omkring 200°C. Ved udledning til overfladerecipient vil det ned-
brydes biologisk, men er toksisk for organismer i vand. 
 
Sulfinol 
Sulfinol er vandholdigt og anses ikke for brandfarligt. Sulfinol regenereres 
ved afkogning af vand ved en temperatur omkring 127°C. Ved udslip fra 
procesområderne vil stoffet blive opsamlet i det åbne afløbssystem (afløb til 
Varde kommunes rensningsanlæg). 
 
Svovlbrinte H2S 
Ifølge aftalen med DUC leveres gassen til anlægget med indhold af H2S + 
COS på ikke over 5 mg/m3

n, svarende til bestemmelserne i Gasreglementet 
for gas til transmissionssystemet. Gasreglementet tillader kortvarige spids-
værdier op til 10 mg/m3

n.  Gassen må endvidere indeholde op til 150 
mg/m3

m totalsvovl. 
 
Nitrogen 
Nitrogen opbevares på flydende form i et kryogenanlæg ved svagt overtryk. 
Nitrogen anvendes til at skylle rør og beholdere for gas, så der forud for en 
åbning ikke er en eksplosionsfarlig gas/luftblanding til stede.  
 
Freon R-22 
Freon R-22, eller HCFC-22, anvendes som kølemiddel. Ved fremstilling af 
freon R-22 udledes HFC-23, som er en drivhusgas med en CO2 ækvivalent 
på 11.700, altså en drivhuseffekt 11.700 gange kuldioxid som referencegas. 
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Fra 1. januar 2002 er det forbudt at efterfylde med nyfremstillet HCFC-22 i 
Danmark. Indtil videre er det tilladt at efterfylde med regenereret freon. 
 
Smøreolie 
Smøreolie opbevares i et område beregnet til kemikalier i luftkompressor-
bygningen. I depotet med smøreolie og ved gasturbinen, hvor det anvendes, 
vil lækager blive opsamlet på gulvet og ledes til det åbne afløbssystem. 
 
Diesel 
Diesel anvendes til nødstrømsanlæg, som back-up brændstof for kedler i 
kedelhuset og til drift af en brandvandspumpe. Tanke for diesel er overjordi-
ske og er placeret, så det ikke regnes for sandsynligt, at de kan komme til 
skade ved påkørsler eller andre arbejdsbetingede forhold. Der er et oplag på 
53 m3, hvorunder der er etableret spildbakke. Udslip vil kunne forurene over-
fladerecipienten, og ved fordampning kan der spredes brandfarlige dampe i 
jordhøjde. 
 
 

7.2 Procesforløb 
 

7.2.1 Specifikation for råvare og færdigvare 
 
Gas modtaget fra Tyra 
 
Rågassammensætningen 
Indholdet af total svovl må ifølge de gældende aftaler mellem Dansk Under-
grunds Consortium (DUC) og DONG ikke overstige 150 mg pr m3

n og indhol-
det af H2S + COS må ikke overstige 5 mg/m3

n.  
 
DUC kan med 3 års varsel hæve H2S + COS indholdet op til 100 mg/m3

n. 
Hvis DUC i varslingsperioden ikke kan overholde denne grænse, skal parter-
ne samarbejde om en teknisk løsning og som et led heri skal DONG stille sit 
anlæg for rensning for H2S til rådighed. DONG vurderer, at det er muligt på 
de 3 år at projektere, myndighedsbehandle og bygge et moderne anlæg for 
rensning af gas for H2S. Opsiges aftalen, vil DONG straks underrette miljø-
myndigheden, så de nærmere forhold af betydning for miljøet bliver klarlagt, 
og de nærmere vilkår for drift med midlertidig afbrænding af oparbejdet H2S 
kan opstilles. 
 
DONG opretholder et beredskab i Nybro, så gassen om fornødent kan renses 
for H2S. Det forekommer yderst sjældent, at DONG modtager gas, der skal 
renses for H2S. Når det sker, er der altid tale om en mindre mængde gas og 
da kun med et lettere forhøjet indhold af H2S (op til omkring 20 mg/m3

n). 
DONG afviser normalt ikke gassen, men renser den i sulfinolabsorberne. 
Dette medvirker til at opretholde erfaring med drift af anlægget. Skulle 
DONG vælge at afvise en sådan gas, vil den blive afbrændt i flaren.  
 
For så vidt angår kulbrintedugpunkt skal DUC tilstræbe, at dugpunktet ved 
ethvert tryk ikke er højere end –5°C. Med den forekommende gassammen-
sætning vil det maksimale kulbrintedugpunkt typisk forekomme i trykområ-
det 40-45 bar, som derfor anvendes som referencetryk ved automatisk må-
ling af kulbrintedugpunkt. Fra tid til anden forekommer overskridelser. 
DONG kan da nedkøle gassen til omkring –20°C og i en lavtemperatursepa-
rator udskille de tunge kulbrinter, som ledes til flaresystemet og afbrændes i 
flaren. 
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Gas modtaget fra Syd Arne 
Gassen modtaget fra Syd Arne overholder ifølge den indgåede aftale Gas-
reglementets bestemmelser for gaskvalitet. Skulle der mod forventning være 
afvigelser, kan gas ledes fra Syd Arne terminalen til gasbehandlingsanlæg-
get. 
 
Specifikation for gas udsendt fra gasbehandlingsanlægget 
 
Gas, som sendes ud i transmissionssystemet, overholder følgende specifika-
tioner: 
 
Specifikationer, behandlet gas  
Brændværdi, øvre 
Wobbeindeks 
Kulbrintedugpunkt 
Vanddugpunkt 
Svovlbrinte (H2S) 
Total svovl excl. H2S 

40,2-55,8 MJ/m3
n med spidsværdier op til 56,5 MJ/m3

n 

51,9 – 55,8 MJ/m3
n med spidsværdier op til 56,5 MJ/m3

n 

max –3oC (ved 0-80 bar) 
max –3oC (ved 0-80 bar) 
max 5 mg/m3

n med spidsværdier op til 10 mg/m3
n 

max 10 mg/m3
n 

 
 

7.2.2 Hovedfunktioner 
Gassen modtages fra Tyra ledningen eller fra Syd Arne ledningen på følgen-
de måder: 
 
• til det oprindelige anlæg med 2 procestog til rensning for H2S og køling 

(kapacitet 10,88 mio. m3
n/døgn). Procesenhederne kan omløbes, når be-

handling er unødvendig (kapacitet 16 mio. m3
n/døgn) eller til det 3. mod-

tagetog som er koblet direkte på Tyra ledningen og leder gassen uden 
om procestogene og direkte til udleveringsfaciliteterne (kapacitet 25 mio. 
m3

n/døgn). 
 
• til Syd Arne terminalen, som leder gassen direkte til udleveringsfacilite-

terne (kapacitet 7,5 mio. m3
n/døgn), men med mulighed for at lede gas-

sen til Tyra faciliteterne hvis behandling af gassen er nødvendig. 
 
Procesforløbet fremgår af Figur 7-1. 
 
De vigtigste hovedfunktioner under normal drift, det vil sige under forhold, 
hvor gas ikke skal behandles, er: 
 
• forvarmning og trykreduktion 
• filtrering af indkommende gas 
• måling af mængde og kvalitet 
 
I forbindelse med behandling af gas forekommer følgende processer: 
 
• forvarmning 
• rensning for H2S 
• tørring for vanddamp 
• separation af tunge kulbrinter (sænkning af kulbrintedugpunkt) 
 
Måling af gaskvalitet foretages ved prøveudtag placeret rundt om på anlæg-
get. Der kontrolleres kvalitet af modtaget gas og af gas, som forlader an-
lægget. Analyseudstyr er placeret i flere analysebygninger på anlægget. 
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Figur 7-1 Overordnet procesforløb 

 
Gas fra Tyra ledningen under normale forhold, tør, H2S fattig gas 
Gas modtages fra Tyra ledningen under tryk op til 139 bar og ledes udenom 
væskesamleren direkte til separationsenheden. Trykket sænkes til ca. 89 bar 
via trykreduktionsventilerne før separatorerne og eventuel kondensat og 
hydrat udskilles ved passagen gennem separatorerne. 
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Herefter ledes gassen udenom procestogene direkte til filtrering og måling 
og videre gennem udleveringsmanifold til transmissionsledningen. 
 
Gassen kan om nødvendigt opvarmes i forvarmeren i den ene separator-
streng eller i procestogenes forvarmere for at sikre tilstrækkelig høj tempe-
ratur ved aflevering til landledningen. 
 
Modtagelse via 3. modtagetog 
Ved modtagelse via det 3. modtagetog ledes gassen via trykreduktion direk-
te til filtrering og måling og videre gennem udgangsmanifold til transmissi-
onsledningen. Også her kan gassen om fornødent opvarmes i forvarmeren 
inden trykreduktion for at sikre tilstrækkelig høj temperatur ved aflevering til 
landledningen. 
 
H2S holdig, våd gas fra Tyra ledningen 
Gas modtages fra Tyra ledningen under tryk op til 139 bar og passerer først 
en væskesamler, hvor eventuelt medrevet kondensat fra søledningen skilles 
fra. Der er imidlertid normalt ikke væskeansamlinger i gassen og væskesam-
leren kan omløbes. 
 
Trykket sænkes til ca. 89 bar via trykreduktionsventilerne før separatorerne 
og eventuelt kondensat og hydrat udskilles ved passagen gennem separato-
rerne. Ved trykreduktionen kan der dannes kondensat, såfremt køleproces-
sen på behandlingsplatformen i Nordsøen er helt eller delvist ude af funktion. 
 
For at modvirke hydratdannelse og væskeudfældning kan gassen opvarmes i 
en forvarmer i den ene separatorstreng som kompensation for temperatur-
fald ved trykreduktion. 
 
Den videre behandling sker i 2 parallelle procestog, hver med et anlæg til 
rensning for H2S  og et anlæg til tørring. I hvert procestog er der endvidere 
en forvarmer til opvarmning af gassen før rensning for H2S og en til opvarm-
ning efter tørring. 
 
Efter procestogene kan gassens kulbrintedugpunkt reduceres i anlægget for 
kontrol af kulbrintedugpunkt. Hvis regulering ikke er nødvendig, ledes gas-
sen uden om anlægget for dugpunktkontrol. 
 
Herefter ledes gassen til filtrering og måling og videre gennem udgangsma-
nifold til transmissionsledningen. 
 
Gas fra Syd Arne ledningen under normale forhold 
Gas modtages fra Syd Arne ledningen og ledes via trykreduktion direkte til 
terminalens anlæg for filtrering og måling i terminalens egne udgangsfacili-
teter og videre gennem anlæggets fælles udgangsmanifold til transmissions-
ledningen. Også her kan gassen om fornødent opvarmes i forvarmeren inden 
trykreduktion for at sikre tilstrækkelig høj temperatur ved aflevering til land-
ledningen. 
 
Hvis der modtages ikke-konditionsmæssig gas fra Syd Arne, kan gassen le-
des til Tyra faciliteterne til behandling. 
 
 

7.2.3 Hovedprocesser 
 
Væskeudfældning 
Hvis gassen skulle indeholde større mængder væske, kan gassen ledes gen-
nem væskesamleren. Væsker, som udfældes her, drænes til kondensatstabi- 40 
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liseringssystemet. Væskesamleren er installeret under antagelse om at væ-
skeansamlinger kan ankomme til anlægget båret af pigs eller af gasstrøm-
men alene. Gassen fra Tyra har aldrig indeholdt væskeansamlinger, og der 
er derfor aldrig udfældet væske i væskesamleren. Væskefangeren er mølpo-
set med henblik på mulig idriftsættelse, hvis behov opstår. 
 
Trykreduktion 
Modtagesektionen opdeles på 2 strenge, der kan regulere trykket ned, styre 
tryk og gennemstrømning og separere fremmedstoffer. Hver streng er forsy-
net med en reguleringsventil til regulering af trykket fra søledningen til an-
lægget. Den ene streng er forsynet med en varmeveksler, hvor gassen kan 
forvarmes for at kompenserer for temperaturfaldet ved trykreduktion. Foran 
trykreguleringen er placeret to sikkerhedsafspærringsventiler, som skal be-
skytte mod for højt afgangstryk mod transmissionssystemet. 
 
Designtrykket for Tyra modtagefaciliteter er 138 bar. I ledningen fra Tyra er 
et betragteligt tryktab. I vinterperioden, hvor der er en gennemstrømning på 
omkring 24 mio. m3

n pr. døgn, er tryktabet omkring 30 bar. Ledningen dri-
ves i praksis, så tilgangstrykket ved Nybro ligger omkring 85-90 bar for der-
ved at reducere energiforbruget forbundet med forvarmning af gassen. 
 
Separation 
Der er 2 separatorer i hver sin streng i det oprindelige anlæg til gas fra Tyra 
ledningen til udskillelse af kondensat og hydrat fra gassen. Kondensat kan 
dannes ved tryktabet over reduktionsventilerne. Hvis gassens egenskaber 
medfører dannelse af frit vand efter trykreduktionen kan der ske hydratdan-
nelse. Hydrat er en snelignende substans, som opstår ved, at brintatomer 
danner brintbindinger med oxygenatomer i vand. Fraskilte væsker drænes 
bort til kondensatstabiliseringssystemet. 
 
Trykreduktion på 3. modtagetog 
Det 3 modtagetog, som løber udenom procesfaciliteterne, med en kapacitet 
på 25 mio. m3/døgn anvendes langt overvejende. Trykreduktion, overtryks-
beskyttelse og mulighederne for styring af tryk og gennemstrømning er som 
beskrevet ovenfor. 
 
Trykreduktion på Syd Arne terminalen 
Designtrykket for Syd Arne modtagefaciliteter er 150 bar. Driftstrykket er 
sat til maksimalt 138 bar med overtrykssikring på Syd Arne platformen. 
Gassen ledes til en forvarmer, hvor gassen opvarmes for at kompensere for 
temperaturfaldet i den efterfølgende trykreduktion. Forvarmeren er udlagt 
for en gasgennemstrømning på 7,5 mio. m3

n pr. døgn ved et tilgangstryk på 
150 bar og et afgangstryk på 78 bar. Den betydelige overkapacitet giver 
mulighed for på et senere tidspunkt at koble anden gasforsyning ind på led-
ningen fra Syd Arne, ligesom der er mulighed for at lave nødforsyning fra 
Tyra. Trykreguleringen styres i praksis som en flowkontrol. Energinet.dk 
beslutter hvor stor en gennemstrømning, der skal være. Foran trykregule-
ringer er placeret to sikkerhedsafspærringsventiler, som skal beskytte mod 
for højt afgangstryk mod transmissionssystemet. Efter trykreduktionen filtre-
res gassen for eventuelle urenheder, og den måles. Målestationen er anlagt 
med en turbinemåler og i serie dermed en ultralydsmåler. 
 
Gennemstrømningen af gas er betydeligt lavere end rørledningens kapacitet, 
hvorfor tryktabet er begrænset. Ledningen drives i praksis, så tilgangstryk-
ket ved Nybro ligger omkring 85-90 bar for derved at reducere energiforbru-
get forbundet med forvarmning af gassen. 
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Rensning for H2S 
Gassen renses i en absorberkolonne, ved passage af en sulfinolopløsning i 
modstrøm. Sulfinol er en blanding af methyl-diethanol-amin (MDEA), sulfo-
lan og vand. Det aktive stof i blandingen er MDEA, som absorberer H2S og i 
en vis udstrækning CO2 fra gassen. 
 
Efter passage af absorberkolonnerne overholder gassen salgsgasspecifikatio-
nerne for svovlbrinte, og indholdet af kuldioxid bliver tilnærmelsesvis halve-
ret.  
 
Sulfinolopløsningen regenereres ved opvarmning til 127oC i en beholder ved 
begrænset overtryk. De afkogte gasser afbrændes i flare. Incinerator til af-
brænding af H2S er ikke taget i brug på grund af de meget ringe mængder 
H2S. I stedet ledes afkogt H2S til flaren. Den regenererede sulfinolopløsning 
passerer et filter, inden den føres retur til absorberkolonnen. 
 
Gastørring 
Under afsvovlingsprocessen mættes gassen med vanddamp og må efterføl-
gende tørres. Dette sker i en glykolenhed ved af lede gassen gennem en 
absorberkolonne, hvor den passerer triethylenglykol (TEG), som absorberer 
vanddamp fra gassen. 
 
Glykolen regenereres ved direkte opvarmning i et kedelanlæg, hvor vand-
damp koger af, og TEG kan da efter passage af et filter føres retur til absor-
bertårnet. Røggassen føres til en skorsten. Vanddampen ledes direkte til 
atmosfæren. 
 
Kulbrintedugpunktkontrol 
Gassen tilstræbes leveret fra DUCs installationer med et dugpunkt ikke over 
-3oC. Hvis dugpunktet er for højt, er det nødvendigt at reducere gassens 
indhold af tungere kulbrinter. Det kan gøres i en lavtemperaturseparator, 
hvor tungere kulbrinter i gassen kondenserer. Gassen køles inden separato-
ren i et kølingsanlæg med freon som kølemedium. De kondenserede kulbrin-
ter ledes til kondensatstabiliseringsanlægget eller til flaren. 
 
Hvis dugpunktet er konditionsmæssigt, ledes gassen uden om dugpunkts-
kontrollen. 
 
Kondensatstabilisering 
Kondensat fra væskesamleren, separatorerne og dugpunktskontrolenheden 
samles og stabiliseres i kondensatstabiliseringsenheden ved opvarmning og 
trykreduktion. Trykket i beholderen er omkring 3,5 bar. Kondensat i behol-
deren kan opvarmes af nogle varmelegemer i bunden. Varmelegemerne dri-
ves med damp. Beholderen skal kun være ca. ½ fyldt, så der er mulighed 
for, at gasser kan koge af ved opvarmningen og ledes bort uden for kraftig 
medrivning af væskedråber. 
Fra stabiliseringen fås en gasfase med hovedsagelig metan, etan, propan og 
butan, og en kondensatfase med tungere kulbrinter. Eventuelt tilstedevæ-
rende glykol skilles fra bunden af separatoren og ledes til afløbssystemet.  
 
Afkogt gas ledes til flare for afbrænding. Kondensat kan pumpes gennem en 
4” ledning til råolieledningen til Fredericia omkring 500 m nordvest for an-
lægget. Kondensatledningen er ikke i brug og er fyldt med nitrogen. 
 
Den driftsmæssige status for stabiliseringssystemet er, at det siden 1985 
ikke har været i drift. De små mængder kulbrintekondensat, der indvindes i 
Nybro, ledes til et flare fad, hvor det fordampes ind i flaregassen og afbræn-
des. Af beredskabsårsager skal kondensatstabiliseringen fortsat være på en 42 
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form, hvor det kan sættes i drift, hvis leveranceforholdene fra felterne i 
Nordsøen måtte ændres i forhold til de nuværende kontraktlige forhold. 
 
Måling af gas til og fra anlægget 
Gasmængder ud af anlægget måles med turbinemålere med densitetskor-
rektion. På Syd Arne terminalen er turbinemåleren suppleret med en ultra-
lydsmåler. 
 
Der anvendes gas til drift af anlæggets hjælpeprocesser. Fuelgas til kedelsy-
stemet og gasturbine udgør langt størstedelen. Forbruget til drift af hjælpe-
processer måles alle steder, hvor der tages gas ud af hovedstrømmen. 
 
Måling af gaskvalitet 
På udvalgte steder i anlægget måles gassens sammensætning gaskromato-
grafisk. På grundlag af sammensætning kan gassens brændværdi og relative 
densitet (i forhold til tør luft) beregnes. Der måles på de tilgående gas-
strømme, på behandlet gas og på gasmix ud af anlægget. Endvidere måles 
på udvalgte steder H2S, total svovl, vanddugpunkt og kulbrintedugpunkt.  
 
Modtagelse af pigs fra søledninger 
Søledningerne fra Tyra og Syd Arne kan pigges med værktøjer beregnet for 
indvendig rensning for urenheder og for opmåling af specifikke forhold på 
ledningerne. Søledningerne kan indeholde støv i form af reaktionsprodukter 
mellem jern og H2S (jernsulfider). Nogle jernsulfider er selvantændelige i 
luft. For at undgå brand ved åbning af scrabersluser, når pigs skal udtages, 
skylles sluserne før åbning med nitrogen, og ved åbning spredes en vandtå-
ge ind mod slusen. 
 
Selvantændeligt støv kan opsamles i andre beholdere. Inden arbejder og 
inspektioner iværksættes i beholdere, skylles de med nitrogen og spules 
med vand. 
 
Støv i beholdere og filtre er lavradioaktivt hidrørende fra komponenter i gas-
sen, der modtages fra Nordsøen. Håndtering af støv sker derfor iført beskyt-
telsesdragt og under anvendelse af åndedrætsværn. Håndtering sker i hen-
hold til DONGs sikkerhedsprocedurer /6/ og efter de regelsæt, Statens Insti-
tut for Strålingshygiejne under Sundhedsstyrelsen har opsat.  
 
Der har aldrig været observeret kondensat ved åbning af scrabersluser. 
 
Sluserne beregnet for modtagelse af pigs er isoleret fra ledningssystemet. 
Der ledes kun gas gennem sluserne i forbindelse med modtagelse af pigs. 
 
Pigging af transmissionssystemet 
Pigging af transmissionsledningerne sker via scrabersluserne placeret efter 
målestationen på anlæggets udgang.  
 
 

7.2.4 Sikkerheds- og hjælpesystemer 
 
Drift af dampsystem 
Der tilføres energi i form af damp til flere formål: 
 
• forvarmning af gas for at kompensere for temperaturfald i forbindelse 

med trykreduktioner på gassen 
• forvarmning af gas til en krævet temperatur i forbindelse med behand-

ling af gassen 
43 • opretholdelse af temperaturen på sulfinol i procesenhederne 
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• regenerering af sulfinol 
• heattracing af rør 
 
Damp produceres ved indvinding af varme fra røggassen fra en gasturbine 
og på en konventionel kedelcentral. 
 
Gasturbinen trækker en el-generator, der kan producere op til 4,137 MW el-
effekt. Røggassen passerer en kedel. Kedlen i tilknytning til gasturbinen har 
også indlagt tilsatsfyr, der kan anvendes som supplement eller alene som 
varmekilde i stedet for den varme røggas fra gasturbinen. Der kan produce-
res op til 18 tons damp pr. time i kedelen anlagt i sammenhæng med gas-
turbinen. El produceret af gasturbinen afsættes gennem det offentlige el-net. 
 
Gas til drift af kedler og gasturbine hentes fra et distribueret fuelgassystem, 
der forsyner alle gasforbrugende installationer. Lokal trykreduktion til lavere 
tryk gennemføres ved forbrugsstedet. 
 
Fuelgas kan hentes ind på anlægget ad to veje. Normalt hentes gas fra om-
rådet før målestationen på Tyra terminalens udgang. Under særlige forhold 
kan der opstå behov for, at fuelgas i stedet hentes direkte fra transmissions-
systemet. 
 
Processtyring og overvågning 
Styring og overvågning af anlæggene i Nybro sker i et centralt kontrolrum på 
anlægget.  
 
Kontrolcenteret i Nybro kontrolrum overvåger  
 
• kvalitet af modtaget gas 
• gassens temperatur og tryk  
• kvalitet af gas sendt til transmissionssystemet 
• mængder af gas sendt til transmissionssystemet 
• gasalarmer 
• brandalarmer 
• processerne i anlægget 
 
Sikkerhedssystem 
Sikkerhedssystemet er opbygget med overtrykssikring, overvågning af brand 
og gasudslip, og nødnedlukning og trykaflastning. 
 
Overtrykssikring af afspærrede rørstrækninger og beholdere sker med sik-
kerhedsventiler forbundet til flaresystemet. 
 
Nødnedlukning kan lukke anlægget helt eller delvis og trykaflastning kan ske 
til flare. Nedlukningssystemet kan betjenes sektionsvis. 
 
En modernisering af sikkerhedssystemet pågår i 2005/2006. 
 
Afbrænding af gas, flare 
I overensstemmelse med praksis for tilsvarende anlæg er der anlagt et sy-
stem beregnet for aftrykning af gas. Gassen ledes frem til et flaresystem, 
hvor der sker en afbrænding i stor højde over grundplanet. Ved forbrændin-
gen dannes generelt forbrændingsprodukter med ringere skadevirkning, og 
begrundet i fortynding og spredning i stor højde vil der ikke kunne spredes 
gasser og forbrændingsprodukter i farlige koncentrationer i jordhøjde. Af-
trykning af gas fra søledningerne kan også ske til flaresystemet. 
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Der er anlagt to flaretårne. Den normalt anvendte flare er 145 m høj og fla-
reledningen er 36”. Der er anlagt en reserveflare, som er 64 m høj. Flareled-
ningen i denne er 24”. Reserveflaren skal alene anvendes, når der udføres 
inspektion og vedligehold på den normale flare. Kapaciteten af den normale 
flare er på 142,8 kg/s eller omkring 620.000 m3

n gas pr. time. Kapaciteten 
af reserveflaren er 50,2 kg/s eller omkring 220.000 m3

n gas pr. time.  
 
Når reserveflaren er i drift, sikrer et interlocksystem, at gassen ikke kan 
passere slugcatcher, det ene nedkølingsanlæg (justering af kulbrintedug-
punkt) og ikke kan behandles for H2S. Gassen kan derfor i denne driftsform 
alene tørres for vanddamp og behandles for højt kulbrintedugpunkt 
 
Den idriftværende flare holdes i gang med en pilotbrænder, og der strømmer 
altid en vis mængde gas gennem flaren for at forhindre indtrængen af luft. 
 
 

7.3 Materialestrømme 
 
Energiforbrug 
Se afsnit 7.1 
 
Emissioner 
Røggasemissioner under maksimal drift af kedler og gasturbine er vist i 
Tabel 7-6 baseret på de målte gasforbrug. Emissioner i 2004 og gennemsnit-
ligt i perioden 2000-2004 fremgår af Tabel 7-7. 
 
Røggasemission kedler Gasforbrug pr kedel 

(Tabel 7-2) m3
n/t  

Røggasemission 
kg/t 

Kedel 1 1170 13.950 
Kedel 2 1262 15.050 
Gasturbine 1175 14.000 
Normal drift foregår med en kedel og kraftvarmeanlægget. En kedel er stand-by 

Tabel 7-6  Røggasemission under maksimaldrift 
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Emissioner 
 

Udledning 

  2004 Gennemsnit 
2000-2004 

Luft 
 

   

Metan – CH4 1) 
 

ton 10 10 

VOC (kulbrinter excl. methan) 1,2) 
 

ton 3 3 

Samlet røggasvolumen 1) 
Heraf: 
- CO2 
- NOX 
- SO2 
 

m3 
 
ton 
ton 
ton 

11.643.667 
 

22.826 
44 

0,1 

11.306.310 
 

22.169 
40 

0,1 

Vand 
 

   

Spildevand til renseanlæg 3) 
 - COD 

m3 
ton 

26.689 
2 

25.752 
2 

Dræn og regnvand 4) 
 

m3 145.686 122.000 

Jord 
Spild 

 
m3 

 
0 

 
0 

1) Udledning af CH4  og VOC beregnes på baggrund af mængden af gas til flaring, 
idet cirka to procent af den flarede mængde beregnes som uforbrændt naturgas. 
Udledningen af røggas er beregnet ud fra brændselsforbruget; mængden angi-
ves ved referencetilstanden (0oC og 1 atm. tryk) /4/. 

2) VOC: flygtige organiske forbindelser i naturgassen, bortset fra metan 
3) Spildevandsudledningen til Varde Rensningsanlæg er hovedsageligt regnvand, 

som falder i potentielt forurenede områder samt fra brandøvelsespladsen 
4) Vandet stammer primært fra uforurenet regnvand og omfangsdræn. Stigningen 

i 2004 skyldes længevarende kraftige regnskyl, som medfører en større af-
strømning frem for nedsivning. 

Tabel 7-7 Emissioner i perioden 2000-2004 /4/ 

 
Affaldsproduktion 
Der fremkommer affald i form af olieprodukter, oliefiltre, brændbart olieaf-
fald, blandet affald fra service og reparation, omfattende elektronikskrot, 
metalskrot og papiraffald, malingsrester, organiske opløsningsmidler, spray-
dåser, samt køkkenaffald og andet organisk affald. En opgørelse over af-
faldsproduktion i perioden 2000-2004 fremgår af Tabel 7-8. 
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Affaldsproduktion  
  2004 Gennemsnit 

2000-2004 
Olie- og kemikalieaffald 
- Mineralolieaffald 
- Organisk kemisk affald uden halogen/svovl 1) 
 

 
ton 
ton 
 

 
1 
0 

 
1,4 
22 

Brændbart affald 
- Brændbart olieaffald og slam 
- Andet affald målt 
- Andet affald skønnet 
 

 
ton 
ton 
ton 

 
1 
4 
7 

 
1,6 

6 
6 

Genbrugsaffald til oparbejdning 
- Papiraffald 
- Metalskrot 2) 
- Elektronikskrot 
- Diverse genbrugsaffald 
 

 
ton 
ton 
ton 
ton 

 
4 
0 
1 
0 

 
4 

22 
0,2 
0,2 

Deponerbart afflad til kontrolleret losse-
plads 
- Blæsemidler 
- isoleringsmaterialer 
- Diverse affald 3) 

 
 
ton 
ton 
ton 
 

 
 

10 
2 

18 

 
 

22 
3 

21 

Samlet affaldsmængde 
 

ton 48 110 

Forurenende stoffer i naturgas 4) 
- Svovlbrinte, H2S 

mg/m3 3,2 2,9 

1) Mængden ligger i 2000-2002, og fra beholderinspektion i 2001 samt oprydning på 
lagrene, hvorefter mængden er normaliseret 
2) Efter oprydninger i 2000 og 2001 af primært rør efter anlægs og vedligeholdelses-
arbejder har der ikke været store mængder metalskrot 
3) Gennemsnittet indeholder en mængde på 80 ton i 2002 som skyldes oprensning 
af spildevandsbassiner 
4) Naturgassens svovlbrinte indhold måles kontinuert på gas fra Nybro gasbehand-
lingsanlæg (der måles ca. hvert 10. minut). Svingninger i svovlbrinteindholdet er 
betinget af forholdene ved produktion af gassen i Nordsøen. 
Naturgassens indhold af disse stoffer er generelt ikke målbare. Der er målt et indhold 
af arsen på 4,7 mikrogram/m3

n i 2003. Der er ingen miljø- eller arbejdsmiljøproble-
mer med arsen indhold af denne størrelsesorden i naturgas. 

Tabel 7-8 Affaldsproduktion i perioden 2000-2004 /4/ 

 
7.4 Driftsforstyrrelser og uheld 

Anlægget er planlagt til sikring af automatisk nedlukning af hele eller dele af 
processen i tilfælde af fejl på anlægget. I sjældne tilfælde vil en fejl medføre 
total nedlukning (nødstop) og eventuel manual trykaflastning til flaren af 
anlægget. 
 
Afløbssystemet på anlægget er indrettet så eventuelt spild af kemikalier vil 
blive opsamlet og behandlet, inden det ledes videre til rensningsanlæg. 
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7.5 Opstart og nedlukning 
I forbindelse med opstart og nedlukning af anlægget og i forbindelse med 
service og reparation vil der blive foretaget hel eller delvis afblæsning af gas 
gennem flare.  
 
En nærmere redegørelse vedrørende afblæsning af gas findes i afsnit 9.1 
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8. Renere teknologi 

Valg af bedst tilgængelige teknologi foretages ud fra en afvejning af miljø-
mæssige, sikkerhedsmæssige, driftsmæssige, tekniske og økonomiske for-
hold. 
 
De væsentligste processer på gaslageret under normal drift, det vil sige, når 
gassen ikke skal behandles, er opvarmning, trykreduktion, filtrering og må-
ling af gassen. i forbindelse med behandling af gassen forekommer endvide-
re rensning for H2S, tørring for vanddamp og separation af tunge kulbrinter. 
 
I miljømæssig sammenhæng er de væsentligste processer: 
• dampproduktion til opvarmning 
• emission af røggas i forbindelse med service og vedligehold, hvor det er 

nødvendigt at trykaflaste hele eller dele af anlægget 
• emission af naturgas fra målere og ventilaktuatorer 
 
Siden anlæggets etablering i 80erne er der foretaget visse ændringer med 
henblik både på kapacitetsudvidelser og introduktion af bedre teknologier. 
Disse har blandt andet omfattet udskiftning af kraftvarmeværkets gasturbine 
til en Lo-NOx model, indsats til reduktion af vandforbrug og udskiftning af 
demineraliseringsanlæg til kedelvand med et osmoseanlæg /2/. 
 
Opvarmning 
Opvarmning foregår ved damp produceret i det centrale kedelanlæg med 2 
kedler og kraftvarmeanlægget. 
 
Kraftvarmeværkets gasturbine er blevet udskiftet i november 2005 til en Lo-
NOx model. Gasturbinen er specificeret med emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid svarende til 
gældende grænseværdier /44/. NOx indholdet fra den nye gasturbine er målt 
ved 5 % O2 overskud. NOx indholdet i røggassen blev bestemt til 167 
mg/m3

n /42/. 
 
I 2005 har DONG indkøbt nye brændere til anlæggene for glykolregenere-
ring. De overholder seneste emissionskrav på max 100 mg/m3

n NOx i røg-
gassen. Brænderne installeres i 2006. 
 
Der er et betragteligt tryktab i gasledningen fra Nordsøen og i vinterperio-
den, hvor der er en gennemstrømning på omkring 24 mio. m3

n pr. døgn, er 
tryktabet omkring 30 bar. Ledningen drives i praksis, så tilgangstrykket ved 
Nybro ligger omkring 85-90 bar for derved at reducere energiforbruget for-
bundet med forvarmning af gassen. 
 
Demineraliseringsanlæg er i 2002 udskiftet med et omvendt osmoseanlæg, 
med bedre driftsøkonomi /2/. 
 
Emission af røggas fra trykaflastning 
Ved trykaflastning af anlægget afbrændes gassen i flare. Flaren brænder 
altid med en pilotflamme. Der er under normale forhold ikke et sikkerheds-
mæssigt behov for at afbrænde gas, da der ikke modtages gas med højt 
indhold af svovlbrinte. Der har derfor været overvejelser om slukning af fla-
ren, og etablering et system så flaren kun tændes, når der skal foretages 
kontrolleret afbrænding af svovlbrinte, eller foretages kontrolleret trykaflast-
ning på anlægget. Forholdet er ikke fremmet, men indgår fortsat i overvejel-
serne. De sikkerhedsmæssige forhold skal forinden grundigt vurderes. 
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Emission af naturgas fra målere og ventilaktuatorer 
Mængden af gas udledt fra målere og ventilaktuatorer kendes ikke, men der 
er tale om ganske små mængder i størrelsesorden 100 - 200 m3 årligt. Den 
anvendte målemetode med turbinemålere er gængs praksis. Korrektion med 
densitometre, som har en mindre emission af gas, er oprindeligt valgt ud fra 
hensyn til præcision af målinger ved høje tryk. Udviklingen for andre korrek-
tionsmetoder følges dog tæt. Der planlægges i 2006 udarbejdet er projekt-
forslag, der vil ændre densitometerkorrektion i målesystemet til 
tryk/temperatur korrektion. 
 
Vandforbrug 
I 1998 blev iværksat en kortlægning af vandforbrug. Dette har ført til en 
reduktion af vandforbruget. Projektet har bl.a. nedsat dampspildet og der-
med reduceret kedelvandsforbruget /2/. 
 
Referencer til renere teknologi 
Der er ikke i de såkaldte BREF noter eller BAT reference documents, udar-
bejdet af EU kommissionen, fundet retningslinier eller direkte anvisninger til 
renere teknologi for virksomheden og heller ikke i Miljøstyrelsens referencer 
til renere teknologivurdering ved miljøgodkendelser. 
 

50 

Nybro Gasbehandlingsanlæg 



9. Forurening og forureningsbekæmpelse 

De væsentligste miljøparametre er energiforbruget og de deraf afledte emis-
sioner samt i mindre omfang afblæsning af uforbrændt naturgas, som over-
vejende består af metan. Desuden omfatter miljøparametrene spildevand og 
affald, forbrug af kemikalier klassificeret som farlige samt støj. 
 
 

9.1 Luftforurening 
Emissioner til luft omfatter overvejende røggasser fra naturgasfyrede kedler 
og fra kraftvarmeværkets gasturbine. Der er i mindre omfang udslip af na-
turgas fra ventiler og målere, jf. beskrivelsen i afsnit 9.1.2 af emissioner fra 
diffuse kilder. 
 
Røggas 
Røggasemission sker under normale driftsforhold fra følgende kilder: 
 
• Kedler i det centrale kedelanlæg 
• Kraftvarmeværkets gasturbine 
• Pilotflamme på flare 
 
Der forekommer endvidere afbrænding af gas via flare i forbindelse med 
trykaflastning af anlægget. Afbrænding af gas via flare udgør omkring 15% 
af det samlede gasforbrug på anlægget. 
 
Der kan endvidere forekomme emission fra glykolregenereringsanlæggets 
kedler under driftsforhold, hvor gassen skal renses og passerer procestoge-
ne. Dette vil dog kun forekomme få døgn om året for nedbringelse af H2S 
indholdet i gassen eller i forbindelse med afprøvning af H2S rensningsanlæg-
get. Der kan også forekomme kortvarige røggasemissioner fra nødstrømsan-
læggets dieselmotor. Denne vil dog kun være i drift kortvarigt i forbindelse 
med strømsvigt og under rutineafprøvning. 
 
Røggasemissionen fra kedler og gasturbine er angivet i Tabel 7-6. Det sam-
lede gennemsnitlige årlige røggasvolumen i perioden 2000-2004 og sam-
mensætningen heraf er angivet i Tabel 7-7. 
 
 

9.1.1 Massestrømme og emissioner 
 
Stoffer, massestrøm og emission 
Røggassens indhold af CO2 og NOX er vist i Tabel 9-1. Værdierne er baseret 
på aktuelle brændselsforbrug og målinger af NOx indhold foretaget i novem-
ber 2004 på gasturbine, i december 2005 på ny gasturbine under prøvedrift i 
forbindelse med installering, i december 2003 på kedel 1 og december 2002 
på kedel 2. Kedel 2 er under normale forhold mølposet, men er idriftsat i 
august 2005 i forbindelse med forberedelse af udskiftning af gasturbine. 
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 CO2 

 
NOx NOx NOx CO 

 kg/t ppm mg/m3 g/t mg/m3 

Kedel 1 2.430 95 111 1) 1.460 0 
Kedel 2 2.625 101 90 1) 1.280 0 
Gasturbine 2.445 - 440 5.800 12 
Ny gasturbine 2005 - - 167 2.200 - 
Normal drift foregår med en kedel og kraftvarmeanlægget 
1) v 10% O2 
CO2 emission er bestemt på baggrund af målt gasforbrug ved kontrol af forbræn-
dingskvalitet, jf. Tabel 7-6. 
NOx indhold er målt ved kontrol af forbrændingskvalitet, for ny gasturbine målt un-
der prøvedrift i december 2005. 
NOx emission er bestemt på baggrund af målt NOx indhold og røggasemission base-
ret på målt gasforbrug ved kontrol af forbrændingskvalitet, jf. Tabel 7-6. 
Grænseværdier 
Eksisterende kedler 
Nye kedler/brændere 
Røggas gasturbine 
Nye grænseværdier gasturbiner fra 17 okt. 2006 

NOx mg/m3
n 

200 
100 
560 
200 

CO mg/m3
n 

- 
- 
560 
150 

Tabel 9-1  Røggassammensætning 

 
Den samlede emission af CO2 på årsbasis er omkring 22.000 ton. Den tildel-
te kvote er i 2005 på 29.020 ton. 
 
Massestrømmen af NOx ved drift af kedel 1 og gasturbine er omkring 7.300 
g/t, bestemt på baggrund af røggasemission jf. Tabel 7-6. Med den nye gas-
turbine vil massestrømmen af NOx fra kedel 1 og gasturbine være omkring 
3,700 g/t. 
 
Emissionsgrænseværdien for NOx for kedlerne iht. den gældende miljøgod-
kendelse af 20 november 1987 er 200 mg/m3

n. 
 
Emissionsgrænseværdien for NOx for gasturbinekedel iht. den gældende mil-
jøgodkendelse af 7 juni 1989 for forstærkningsprojekt er 227 mg/m3

n ved 
15% O2. 
 
Emissionsgrænseværdien for NOx for røggas fra gasturbinen er 650 mg/m3

n 
ved 30% el-virkningsgrad. Med den aktuelle el-virkningsgrad på 25,7 % for 
gasturbinen omregnes grænseværdien til 560 mg/m3

n. Fra 17 oktober 2006 
er grænseværdien 200 mg/m3

n /44/. 
 
OML beregninger foretaget i forbindelse med etablering af Syd Arne termina-
len jfr. MGK ny modtageterminal (Syd Arne terminal) af 3. juli 1998 viser et 
maksimalt immissionskoncentrationsbidrag på 0,067 mg NO2/m

3
n uden Syd 

Arne terminalen og 0,073 mg NO2/m
3
n med Syd Arne terminalen med en 

ekstra kedel, altså under grænseværdien på 0,125 mg NO2/m
3
n 

 
9.1.2 Emissioner fra diffuse kilder 

Der sker udledning af naturgas fra målere og ventilaktuatorer, hhv. som gas 
til kompensationsmåling i turbinemålere og gas til aktivering af ventiler. 
Mængden af gas, der udledes fra disse kilder, måles ikke, men der er tale 
om mindre mængder, anslået i størrelsesorden 100-200 m3

n årligt. Udslip af 
samme størrelsesorden forekommer fra brandøvelsespladsen. 
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9.1.3 Afvigende emissioner ved opstart og nedlukning 
Der foretages trykaflastning af anlæg ved afblæsning som beskrevet i afsnit 
7.4 og 9.1. 
 

9.1.4 Afkasthøjder 
Skorsten til kedelhus har en højde på 40 m. 
Skorsten til kraftvarmeværk har en højde på 26 m. 
Skorsten til kondensatbrænder har en højde på 40 m 
Skorsten til glykolanlæg har en højde på 20 m 
Der er 1 afblæsningsskorstene (flare) med højde 145 m til afblæsning af 
naturgas og en reserveflare med højde 64 m. 
Incineratorskorsten har en højde på 106 m. 
 
 

9.2 Spildevand 
Der fremkommer spildevand som sanitært spildevand, som olieholdigt spil-
devand fra værksteder, kraftvarmeværk, kedelbygning, kompressorbygning, 
som processpildevand fra lukket system i processen, og som overfladevand 
fra befæstede arealer og fra opsamlingsbassiner i procesanlæg. Spildevandet 
ledes via separator og neutraliseringsbassin til en pumpestation, hvorfra det 
pumpes til Varde kommunes rensningsanlæg. 
 
Overfladevand ledes via regnvandsbassin til Søvig Bæk. 
 
Afløbsplan for spildevand er vist på tegning 6-6. 
Afløbsplan for overfladevand er vist på tegning 6-5. 
 
Spildevandsmængderne fremgår af Tabel 7-7. 
 
Spildevandstilladelse fra Varde Kommune giver tilladelse til udledning af 
50.000 m3 årligt. Den årlige udledte mængde er omkring 26.000 m3. Spilde-
vand med et COD indhold over 600 mg/l må kun udledes efter nærmere af-
tale med Varde rensningsanlæg 
 
Tilladelse til udledning af regnvand og overfladevand fra Ribe Amt giver tilla-
delse til udledning af op til 13 l/s. 
 
Rensning 
Vejvand fra befæstede arealer ledes til regnvandsbassinet, som har en ind-
løbsdel, hvor der sker bundfældning af større partikler som jord, grus og 
sten, og hvor eventuelle flydestoffer kan skimmes af. Herfra ledes vandet via 
et dykket afløb videre til selve bassinet. Inden udledning fra regnvandsbas-
sinet til Søvig Bæk passerer vandet et målebygværk med kontinuert måling 
af flow og pH. Målingerne overvåges via et SRO anlæg med alarmanordning. 
Ved forekomst af unormale værdier, afspærres regnvandsbassinet, og der 
træffes foranstaltninger til at sikre vandkvaliteten. Behandling kan være 
skimning af olie- eller kemikalier eller beluftning af vandet. Alternativt pum-
pes vandet til det åbne spildevandssystem. 
 
I regnvandsbassinet er der mulighed for opstuvning af vand. Regnvandsbas-
sinet har et volumen på 780 m3 med en forventet overbelastning en gang 
årligt. 
 
Spildevandet fra procesenhederne passerer en olieseparator og et neutralise-
ringsbassin, før det afledes til det offentlige spildevandssystem. Til sikring af 
spildevandets kvalitet er der indskudt observationsbassin. 
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Overfladevand fra arealer, som er udsat for forurening, er tilsluttet systemet 
for processpildevand. Det omfatter arealer, som er udsat fra spild fra pum-
per, varmeveksler, sulfinoltanke og glykoltanke og skraberstationer. 
 
Spildevandet vil normalt have et moderat, ensartet indhold af organisk ma-
teriale. Der vil dog i forbindelse med tab af kemikalier, spuling af anlæg, 
afskylning af ledninger, m.v. indenfor en kortere periode kunne forekomme 
højt indhold af organisk materiale. 
 
Sanitært spildevand ledes direkte til pumpestationen og videre til Varde 
rensningsanlæg. 
 
Gasser og kondensat udskilt fra spildevandet i separatoren ledes til afbræn-
ding i flare og ved større mængder til væskebrænder. Væskebrænderen har 
begrundet i de små mængder kondensat aldrig været anvendt. Det frasorte-
rede materiale bortskaffes af en slamsuger. Det bortkørte slam deponeres på 
kontrolleret losseplads ved Egesø. Der er separate systemer til opsamling af 
sulfinol og glykol i særlige tanke for borttransport og destruktion. 
 
 

9.3 Støj 
 

9.3.1 Støj- og vibrationskilder 
De betydende støjkilder på anlægget er kedelbygning, kraftvarmeværk, 
dampmanifold, modtagesektionens kontrolventiler, udgangssektionens kon-
trolventiler og det 3. modtagetog. 
 

9.3.2 Støj- og vibrationsdæmpning 
Kontrolventiler, kraftvarmeværk og kedler er placeret i lydisoleret bygning 
Støjmålinger er udført i 1998. 
 

9.3.3 Støjniveau i omgivelserne 
Anlægget er beliggende i byzone i omgivelser som i øvrigt er landzone. An-
lægget er omgivet af marker og spredt beliggende gårde. Nærmeste gård 
ligger i afstand omkring 450 m fra skel i nordlig retning. 
 
Der er udført støjmålinger i februar 1998. Målingerne er foretaget ved en 
produktion på 24 mio. m3

n/døgn i 3 forskellige scenarier: 
 
Scenarium 1: 19 mio. m3

n/døgn gennem modtagetog 3 og 5 mio. m3
n/døgn 

gennem separationsenhed 
 
Scenarium 2: 8 mio. m3

n/døgn gennem modtagetog 3 og 16 mio. m3
n/døgn 

gennem separationsenhed 
 
Scenarium 3: 24 mio. m3

n/døgn gennem separationsenhed. 
 
For de betydende støjkilder er der udført målinger af kildestyrker, og støjbe-
lastningen i omgivelserne er efterfølgende beregnet i 3 referencepositioner 
hvor de anvendte parametre er kildestyrker og tredimensionel model af an-
lægget og det omgivende terræn, Resultaterne er verificeret ved en oriente-
rende støjmåling i en referenceposition. 
 
Der er bestemt støjniveau i 3 referencepositioner: 
 
Position 1  beliggende vest for anlægget omkring 450 m fra skel 
 
Position 2 beliggende nord for anlægget omkring 500 m fra skel 54 
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Position 3 beliggende nord for anlægget omkring 350 m fra skel 
 
De bestemte støjniveauer er vist i Tabel 9-2. Støjniveauerne ligger lige un-
der eller på støjgrænsen i nattetimer på 40 dB (A) i miljøgodkendelsen. 
Spidsværdier op til 15 dB (A) er tilladt. 
 

Position Afstand, m Leq dB(A) 
 

  Scenarium 
1 

Scenarium 
2 

Scenarium 
3 

1 450 39 39 34 
2 500 39 39 36 
3 350 40 40 37 

Tabel 9-2  Støjniveau i omgivelserne 

 
Når kondensatbrænderen er i drift udsendes også fra denne en lavfrekvent 
buldren, som vil øge støjniveauet marginalt ud over de værdier, der fremgår 
af tabel 9-2. DONG har i de 21 år, anlægget i Nybro har været i drift, aldrig 
anvendt kondensatbrænderen og betragter den alene som en enhed, der 
står i beredskab. Hvis der skulle opstå en situation, hvor der er udsigt til, at 
kondensatbrænderen i perioder skal sættes i drift, vil DONG anmelde dette 
til Miljøstyrelsen med henblik på at aftale de nærmere vilkår for driften her-
under tiltag for nedbringelse af støjniveauet.  
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9.4 Affald 
 

9.4.1 Affaldstyper og mængder 
Oversigt over affaldstyper, omtrentlige mængde, opbevaring og bortskaffelse 
fremgår af Tabel 9-3. 
 
Affaldstype 
 

Oprindelse Mængde 
ton/år 

Opbevaring Bortskaffelse 

Olie- og kemikalie-
affald 

   Kommunekemi; 
afhentning DSA 

Mineralolieaffald Kompressorer, 
gasturbine, 
olieudskillere 

1 200 l tromler 
på kemikalie-
plads 

 

Organisk kemisk af-
fald uden halo-
gen/svovl 

Tørringsanlæg, 
glykolanlæg, 
filterelementer, 
maling, kemi-
kalier, oliefilt-
re, mv. 

1 200 l stålcon-
tainere 200 l på 
kemikalieplads 

 

Brændbart affald    Forbrænding; 
afhentning Marius 
Pedersen 

Olieaffald og slam Service og 
reparation, 
olieudskillere, 
separatorer 

1 Container  

Andet affald  12 Container  
     
Genbrugsaffald    Oparbejdning 
Papir og pap Værksted, 

kontor 
4 Container  

Metalskrot Service og 
vedligehold 

22 Container  

Elektronikskrot Service og 
vedligehold 

1 Container  

Diverse Service og 
vedligehold 

0 Container  

Deponerbart affald    Deponering 
Blæsemidler Service og 

vedligehold 
22 Container  

Isoleringsmaterialer Service og 
vedligehold 

3 Container  

Diverse Service og 
vedligehold 

21 Container  

Sand Sandfang - - Slamsuger til 
kontrolleret los-
seplads 

Filtermateriale Vandværk - - Slamsuger til 
kontrolleret los-
seplads 

Radioaktivt affald Jernstøv fra-
rensegris og 
filtre 

½ 180 l tromler Prøve til Force; 
Kontrolleret los-
seplads 

Tabel 9-3  Affaldstyper og mængder 
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9.4.2 Affaldshåndtering 
Affald håndteres i henhold til affaldsbekendtgørelsen /9/ og Varde kommu-
nes affaldsregulativ /43/. 
 
Placering af affaldsoplag er vist på tegning nr 6-8. 
 
Affald afhentes af Marius Pedersen A/S (husholdningsaffald og brændbart 
affald), DSA - Dansk Specialaffald (kemikalie- og olieaffald), Gunnar Lund 
(slam, olieholdige væsker o.l.) og Esbjerg modtagestation/Kommune Kemi 
(spraydåser, malingsrester o.l.). Alle firmaer er godkendt af Varde Kommu-
ne. 
 
Kemikalieaffald og olieaffald opbevares i stålcontainere og tromler på kemi-
kalieopbevaringsplads. Sulfinolaffald og glykolaffald i mindre mængder op-
bevares i stålcontainere, mens større mængder sulfinolaffald og glykolaffald 
ledes til betonpit ved separator i det lukkede afløbssystem, hvorfra det 
tømmes med slamsuger og bringes til Kommunekemi. 
 
Fra gasfiltre er der kasserede filterelementer, som opsamles i container, og 
kondensat, som opsamles i tanke. Filterelementer opbevares i containere 
ved affaldsoplag ved lagerbygning. 
 
Andet kemikaliaffald, maling mv., som skal sendes til kommunekemi, opbe-
vares i lukkede containere ved affaldsoplag ved lagerbygning. 
 
Brændbart, genbrugs- og deponerbart affald opbevares i containere ved af-
faldsoplag ved lagerbygning. 
 
Radioaktivt materiale findes i aflejringer af faste stoffer i rør og beholdere og 
fremkommer ved udtagning af rensegrise som støvholdige korrosionsproduk-
ter af jern i mængde omkring 300 til 500 kg en gang årligt. Affaldet opsam-
les i ståltromler, som opbevares på anlæggets affaldsplads. Bortskaffelses-
metoden afhænger af affaldets aktivitetsniveau, som bestemmes ved prøv-
ning inden bortskaffelse. Affald med lavradioaktivitet bortskaffes via stor-
skraldsordning, mens affald med højere radioaktivitet bortskaffes i henhold 
til regler opstillet af Statens Institut for Strålingshygiejne /45/ og som be-
skrevet i DONGs sikkerhedsprocedurer. 
 
Fra værksted og reparationer på anlægget er der forskelligt affald som me-
talaffald, kabelaffald, elektronikaffald, batterier, lysstofrør, oliefiltre, oliere-
ster, malingsemballage og malingsrester, papir og pap, som sorteres og op-
samles i containere. 
 
Fra spildevandssystemet er der slam og sand fra sandfang, som fjernes med 
slamsuger og sendes til kontrolleret losseplads. 
 
Fra vandværk er der filtermateriale, som fjernes med slamsuger og sendes 
til kontrolleret losseplads. 
 
Fra servicebygning er der almindeligt dagrenovationsaffald, som opsamles i 
containere og bortskaffes til forbrænding eller deponering gennem den 
kommunale ordning. Dagrenovation indsamles i containere ved administrati-
onsbygningen. 
 

9.4.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse 
Affald tilstræbes kildesorteret med henblik på genanvendelse, forbrænding 
eller deponering, som angivet i Tabel 9-3. Overvejende papir og pap, metal-
skrot og elektronikskrot går til oparbejdning og genanvendelse. 57 
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9.5 Jord og grundvand 

Området er fladt med undergrund af smeltevandsaflejringer primært bestå-
ende af sand med forekomst af ler i de øvre lag. Grundvandsmagasinet lig-
ger i smeltevandssand og grundvandsspejlet ligger højt. Der indvindes vand 
fra 4 boringer på anlægget, til drikkevand, procesvand, kedelfødevand og til 
brandsystemet. 
 
Forureningskilder med potentiel risiko for forurening af grundvand vil være 
spild af glykol, sulfinol, diesel, smøremidler, kølemidler, kondensat, og spild 
fra olieudskillere samt spild fra olie og kemikaliedepot. 
 
Forebyggelse af forurening sker ved systematisk vedligehold og efterprøv-
ning af procesanlæggene for at minimere risikoen for tekniske svigt, som 
kan medføre spild af forurenende stoffer. 
 
Procesanlæg er placeret på befæstede arealer, hvorfra overfladevand ledes 
til systemet for processpildevand. 
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10. Vilkår og egenkontrol 

Gasbehandlingsanlægget er underlagt systematisk vedligeholdelse og egen-
kontrol, som skal nedbringe risikoen for tekniske svigt og deraf følgende 
forureningsrisici. 
 
Nuværende egenkontrol håndteres iht. miljømanualen /3/, som beskriver 
håndtering af miljøforhold samt organisation og ansvar i forhold hertil. Her-
under behandles vilkår stillet i miljøgodkendelse og i godkendelser fra amt 
og kommune. 
 
Egenkontrollen vedrører følgende forhold: 
 
• Indvinding af grundvand iht. tilladelse fra Ribe Amt. 
• Udledning af spildevand, herunder sanitært spildevand og overfladevand, 

iht. tilladelse fra Ribe Amt og Varde Kommune. 
• Emission til luft og støj jf. miljøgodkendelse. 
• Håndtering af affald 
 
Endvidere behandler miljømanualen /3/ forhold vedrørende rapportering til 
Grønt regnskab, af forbrug af energi, gas og andre materialer, emissioner til 
luft, mængder af affald og spildevand. 
 
Der er gennemført en udskiftning af gasturbine i november 2005 til Lo-NOx 
model. I forbindelse med indkøring i december 2005 er gennemført målinger 
af emissioner og støj. 
 
De nuværende egenkontrolforanstaltninger foreslås videreført. 
 
Gældende vilkår 
 
Oversigt over grænseværdier er vist i Tabel 10-1, som efterfølges af en sam-
let gengivelse af vilkår i miljøgodkendelser. Nuværende egenkontrolforan-
staltninger er opsummeret i Tabel 10-2. 
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Parameter 
 

Grænseværdi 

Luft 
H2S i gas udsendt fra anlæg 
SO2 fra incinerator 
NOx fra skorsten 
NOx nye kedler/brændere 
NOx gasturbine 
NOx B-værdi 
CO gasturbine 
 

 
5 mg/m3

n 

Intet 
200 mg/m3

n v. 10% O2 
100 mg/m3

n v. 10% O2 
560 mg/m3

n (200 mg/Nm3 fra 17 okt. 2006) 
0,125 mg/m3

n 

560 mg/m3
n (150 mg/m3

n fra 17 oktober 2006) 

Støj 
Dag 
Aften/søn- og helligdag/lørdag 
Nat 

 
55 dB(A) 
45 dB(A) 
40 dB(A) 

Vand 
Max indvindingsmængde 
 

 
30.000 m3 årligt 

Overfladevand 
Max udledning 
pH 
COD 

 
13 l/s 
6-8 
50 mg/l gennemsnit/100 mg/l max værdi 
 

Spildevand 
Max udledning 
pH 
COD 
 

 
50.000 m3 årligt/20 m3 pr time 
6-9 
600 mg/l max 
 

Tabel 10-1 Oversigt grænseværdier fra gældende vilkår 

 
Samlet gengivelse af vilkår i miljøgodkendelser 
 
MGK 20 november 1987 /27/ 
 
Luft 
1. Det maksimale indhold af svovlbrinte (H2S) i den gas, der udsendes fra 

behandlingsanlægget til transmissionsnettet, må ikke overstige 5 
mg/m3 (Dog tillades jfr. Gasreglementets bestemmelser kortvarige 
overskridelser op til 10 mg/m3, hvad der ikke var gældende på tids-
punktet ved nævnte miljøgodkendelse). 

 
2. Der må ikke forekomme udslip af svovlforbindelser (primært SO2) fra 

incineratoren. 
 
3. Det totale indhold af NOx (målt som NO2) må ikke overstige 200 mg/m3

n 
pr. skorsten. 

 
4. Gasafbrændingstårnet (flaren) skal under normal drift have en konstant 

brændende vågeflamme eller gnisttænding. Under driftsforstyrrelser 
skal flaren brænde uden mørk røg op til en gastilførsel på 45% af den 
maksimale kapacitet. 

 
5. Gasudslip fra procesenheder i forbindelse med nedlukning af anlægsen-

heder skal føres gennem et rørsystem til gasafbrændingstårnet. Diffuse 
udslip af kulbrinter, som ikke kan opsamles, skal holdes nede på et mi-
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nimum og må under normal drift ikke give anledning til væsentlige lugt-
gener uden for behandlingsanlægget. 

 
6. Det samlede støjbidrag fra behandlingsanlægget må under normal drift, 

målt som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) og 
målt i skel ved nærmeste beboelse, ikke overstige følgende værdier: 

 
 Dag : kl 07.00 – 18.00 55 dB(A) 

Aften : kl 18.00 – 22.00 45 dB(A) 
Søn- og helligdag : kl 07.00 – 18.00 45 dB(A) 
Lørdag : kl 14.00 – 18.00 45 dB(A) 
Nat : kl 22.00 – 07.00 40 dB(A) 

 
Støjbidragets spidsværdi må dog om natten under normal drift ikke 
overskride ovenstående grænseværdi med mere end 15 dB(A), 

 
Måling og beregning af støjbidrag skal ske i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsen vejledning nr 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

 
7. Brandøvelsespladsen i tilknytning til gasbehandlingsanlægget må ved 

øvelse med naturgasbrande kun anvendes kortvarigt på grund af 
støjemissionen. 

 
Slukning af væskebrande medfører kraftig røgudvikling. Derfor må plad-
sen kun benyttes hertil maksimalt 3 timer pr. måned, og kun når vind-
retningen er sådan, at røgudviklingen hverken er til gene for vejtrafik-
ken eller de nærmeste beboelser. 

 
8. Miljøstyrelsen skal holdes løbende underrettet om vedligeholdelsesakti-

viteter og i øvrigt omgående underrettes om ethvert driftsuheld, som 
kan have indflydelse på anlæggets forurening. 

 
9. Affald skal opbevares/bortskaffes efter de til enhver tid gældende reg-

ler. 
 
10. Kontrolmålinger vedrørende SO2, NOx og støj skal udføres efter aftale 

med, eller påbud fra Miljøstyrelsen, og måleresultaterne indsendes til 
Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales skal kontrolmålingerne udføres 
af anerkendt laboratorium eller institut. 

 
11. Der skal årligt til Miljøstyrelsen indsendes produktionskoncept bl.a. med 

oplysning om eventuel forventet fremtidigt indhold af H2S i rågassen. 
 
12. Dansk Naturgas A/S skal månedligt indsende en driftsrapport, indehol-

dende alle relevante oplysninger om drift, vedligeholdelse og kontrol. 
 
 
MGK 9 november 1990 (vilkår vedrørende udledning af svovl) /23/ 
 
2.a For opretholdelse af driftserfaring og vedligeholdelse må afsvovlingsan-

læg, sulfinolanlæg og efterbrænder, idriftsættes op til maksimalt 3 døgn 
10 gange pr. år ved gasleverancer indeholdende mindre end 5 mg/Nm3 
svovlbrinte. 

 
2.b Afsvovlingsanlægget må idriftsættes for nedbringelse af svovlbrinteind-

hold i gas, der overstiger 5 mg/m3
n, men ved behov for afsvovlingsan-

lægget overstigende 2 perioder på få døgn pr år – eller ved varsel fra 
leverandør om kommende, vedvarende forøget svovlbrinteindhold – skal 61 
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Dansk Naturgas A/S orientere Miljøstyrelsen med forslag til foranstalt-
ninger til forhindring af svovldioxidemission. 

 
 
MGK 7 juni 1989 (Forstærkningsprojekt) /26/ 
 
1. Kraftvarmeanlægget skal tilsluttes en skorsten med en højde på mindst 

26 meter over terræn 
 
2. Røghastigheden må i skorstenens top ikke være lavere end 8 me-

ter/sekund ved laveste belastning, 
 
3. Indhold af NOx regnet som NO2 i røggassen fra disse kedler må ikke 

overstige 227 mg/m3 tør røggas ved 15 % O2 
 
4. Indtil 31. december 1992 må indholdet af NOx regnet som NO2 i røggas-

sen fra gasturbinekedlen uanset ovenstående vilkår maksimalt indehol-
de 260 mg/m3 tør røggas ved 15% O2. 

 
5. Røggassen fra gasturbinekedlen må maksimalt indeholde 75 mg/m3 CO 

ved 15% O2. 
 
6. De gældende vilkår for støjemission i miljøgodkendelsen af 20 novem-

ber 1987 skal efter etableringen af kraftvarmeanlægget fortsat overhol-
des. 

 
7. De i miljøgodkendelsen af 20 november 1987 gældende vilkår er i øvrigt 

fortsat gældende. 
 
8. Dansk Naturgas A/S skal senest 1 år efter gasturbinens idriftsættelse og 

i øvrigt efter anmodning fra tilsynsmyndigheden ved emissionsmåling 
påvise, at ovennævnte grænseværdier overholdes. 

 
 
MGK 3 juli 1998 (godkendelse af ny modtageterminal) /20/ 
 
Støj 
Uændret (som MGK 1987) 
 
Luft 
1. NOx regnet som NO2 fra de eksisterende gasfyrede kedler samt for co-

generationskedlen virkende med gasbrænder alene må ikke overstige 
200 mg/m3 (n) tør røggas ved et iltindhold på 10%. 

 
2. NOx regnet som NO2 fra nyetablerede gasfyrede kedler samt efter ud-

skiftning af brændere på eksisterende kedler må ikke overstige 100 
mg/m3

n tør røggas ved et iltindhold på 10%. 
 
3. Cogenerationsenheden virkende med røggas fra gasturbinen alene skal 

overholde den til enhver tid gældende bekendtgørelse om emissioner fra 
gasturbiner. 

 
4. Anlæggets samlede bidrag til NO2 koncentrationen i omgivelserne uden 

for eget areal må ikke overstige følgende B-værdi: 
 

NO2: o,125 mg/m3
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3. Årlig indberetning til Ribe Amt af udledte vandmængder til Søvig Bæk 
samt pH og COD i afløb fra regnvandsbassin. 

Ved beregning af afkasthøjde skal det regnes med, at mindst halvdelen 
af den udsendte mængde NOx udgøres af NO2. 

 
5. Ukontrolledere emissioner af naturgas må ikke finde sted under normal 

drift. 
 
6. Kontrollerede trykaflastninger i forbindelse med reparation og service 

skal tilrettelægges således, at gassen i videst muligt omfang holdes i 
anlægget, ved at den ledes til anlægsdele med lavere tryk. Den reste-
rende gasmængde afbrændes eller, hvis dette ikke er muligt, afblæses. 

 
Spildevand 
1. Der må maksimalt udledes 13 l/s regn- og overfladevand fra regn-

vandsbassinet til udløbsstedet ved Søvig Bæk. Der accepteres en max. 
overløbshyppighed på en gang pr. år (n=1). 

 
2. I afløb fra regnvandsbassinet skal pH være mellem 6 og 8. 
 
3. Indholdet af iltforbrugende stoffer i afløb fra regnvandsbassinet må 

højst være 50 mg COD/l målt som årligt gennemsnit og 100 mg COD/l 
som max. værdi. 

 
4. Der må ikke forekomme synlige spor af olie og flydestoffer i udløb til 

Søvig Bæk. 
 
5. Regnvandsbassinet skal vedligeholdes, så der ikke udledes sand, slam 

og flydestoffer til Søvig Bæk. 
 
6. Ved forekomst af forurenende stoffer. f.eks. på grund af spild eller uheld 

skal regnvandsbassinet afspærres og regn- og overfladevandet bort-
skaffes til det åbne spildevandssystem, såfremt vandet ikke ved pas-
sende rensningsforanstaltninger kan bringes til at overholde vilkår 2-5. 
Såfremt der er risiko for forurening af Søvig Bæk skal Ribe Amt oriente-
res. Uden for normal arbejdstid skal amtets miljøvagt kontaktes. 

 
Affald 
 
1. Intern håndtering og opbevaring af affald skal ske i overensstemmelse 

med de til enhver tid gældende regler herom. 
 
2. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes af-

faldsregulativ/konkrete anvisning. 
 
Kontrol af vilkår 
Der er stillet vilkår vedrørende: 
 
1. Kontrol med overholdelse af støjgrænser efter etablering af Syd Arne 

terminalen. 
 
2. Kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdi og B-værdi efter 

etablering af Syd Arne terminalen. 
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Nuværende egenkontrolforanstaltninger 
 
Parameter 
 

Kontrol 

Luft  
Emissioner 
 

Bestemmes beregningsmæssigt på baggrund af gasforbruget. 
Der udføres ikke målinger 

Emissioner, NOx Målinger i forbindelse med brænderindregulering 1 gang år-
ligt. Ellers efter aftale med myndighederne 

Immissionskoncentrati-
onsbidrag, NOX 
 

Ingen rutinemæssig måling. 
Måles efter aftale med myndighederne. 

Støj  
Støjmålinger 
 

Ingen rutinemæssig måling. Der er foretaget støjmåling i 
februar 1998. 
Måles efter aftale med myndighederne. 
 

  
Vand  
Vandmængde 
 

Vandmåler på hver boring aflæses 4 gange årligt 

Pejling af borehuller 
 

Vandspejl i boringer pejles 4 gange årligt 

Vandkvalitetsanalyse 
 

Vandprøve udtages og analyseres 2 gange årligt 

Overfladevand  
Mængde Måles kontinuert og rapporteres månedligt 
Flow Måles kontinuert og overvåges i SRO systemet 
Overløbshyppighed Registreres kontinuert og overvåges i SRO systemet 
pH, COD Analyseres ugentligt og rapporteres årligt til Ribe Amt 
BOD5, N, P Måles 2 gange årligt fra observationsbassin 
  
Spildevand  
Mængde Måles kontinuert, månedligt forbrug rapporteres årligt 
Flow Måles kontinuert og overvåges i SRO systemet 
pH Måles kontinuert og rapporteres årligt 
Temperatur Måles kontinuert og overvåges i SRO systemet 
COD analyse 
 

Måles før udpumpning af spildevand, rapporteres årligt. 
Ved COD>600 aftales nærmere med Varde Rensningsanlæg 

Sammensætning 
 

Måles 2 gange årligt fra observationsbassin 

Affald  
 Affald håndteres efter fastlagte retningslinier, med sortering 

og opbevaring afhængig af bortskaffelsesmetode, enten for-
brænding, deponering, behandling eller oparbejdning. 

Tabel 10-2 Egenkontrolforanstaltninger 

 
I forbindelse med rapportering til Grønt regnskab foretages registrering af: 
 
• Energiforbrug (gas og el) 
• Vandforbrug 
• Forbrug af drivmidler (benzin og diesel) 
• Forbrugsstoffer 
• Udledning af naturgas og røggas 
• Udledning af spildevand og overfladevand 
• Affald 
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11. Driftsforstyrrelser og uheld 

11.1 Emissioner ved driftsforstyrrelser og uheld 
I forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld er der risiko for gasudslip. 
 
 

11.2 Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 
Anlægget er planlagt og udført med henblik på minimering af sandsynlighe-
den for uheld, der kan give gasudslip. Der er foranstaltninger til automatisk 
nedlukning af hele eller dele af processen i tilfælde af fejl på anlægget og til 
imødegåelse af uheld i forbindelse med fejl. Foranstaltningerne til imødegå-
else af driftsforstyrrelser og uheld omfatter: 
 
• Sikkerhedssystem med nødnedlukning, som aktiveres automatisk eller 

manuelt ved overskridelse af driftsparametre, for eksempel for højt eller 
for lavt tryk eller temperatur. Anlægget er opdelt i sektioner, som kan 
nedlukkes enkeltvis. 

 
• Beskyttelse mod overtryk ved udførelse af alle rør og beholdere med 

ekstra sikkerhed mod højt tryk. 
 
• Gasalarmer i bygninger med gasinstallationer, eller hvor gas kan trænge 

ind i bygninger. Gasalarm afbryder elforsyning til den berørte bygning. 
 
• Branddetektorer til overvågning af hele anlægget og udløsning af ned-

lukning. 
 
Der gennemføres en tilstandsvurdering af anlægget hvert 5 år for at vurdere 
anlæggets funktionalitet, sikkerhedsforhold og miljøpåvirkninger. Den sidste 
tilstandsvurdering er gennemført i 2002. Der henvises endvidere til DONGs 
beredskabsplan for anlægget /9/. Der foreligger endvidere en sikkerheds-
rapport fra 2004. Den foreligger endnu som arbejdsdokument, idet der er 
igangsat tiltag for at nedbringe risikoeksponeringen i forhold til tredjepart. 
 
 

11.3 Begrænsning af virkninger for mennesker og miljø 
Udslip af gas uden antændelse vil ikke umiddelbart udgøre nogen fare for 
omgivelserne. Gassen er lettere end atmosfærisk luft under de temperatur 
og trykforhold, der kan forekomme i forbindelse med udslip. En nærmere 
redegørelse for disse forhold findes i Sikkerhedsrapport. 
 
Ved antændelse af udstrømmende gas opstår varmestråling, som indebærer 
en potentiel til fare for mennesker og miljø. Jo større et udslip er, desto stør-
re varmestråling og dermed risiko for påvirkning. 
 
Med henblik på reduktion af virkninger er der truffet de under 11.2 nævnte 
foranstaltninger omfattende sikkerhedssystem, gasalarmer og brandalarmer.  
 
Anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er foretaget risikoan-
meldelse med seneste opdatering af Sikkerhedsrapport i maj 2004. 
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12. Afvikling af virksomheden 

I forbindelse med en eventuel afvikling af gasbehandlingsanlægget vil der 
skulle udarbejdes en handlingsplan herfor i samarbejde med Ribe Amt og 
Varde Kommune.   
 
Planen for afvikling af gaslageret vil skulle behandle områder som: 
 
• Afdækning af potentielle forureningsrisici og foranstaltninger til forhin-

dring eller imødegåelse af forurening. 
 
• Vurdering af anlæggets installationer i forhold til nedtagning og bortskaf-

felse eller genanvendelse. 
 
• Kortlægning af ledningsnet i jord med henblik på vurdering af forure-

ningsrisici, behov for fjernelse af rør og eventuelle grundvandsproblemer. 
 
• Plan for fremtidig arealanvendelse. 
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  Bilag D 

 1 

 
SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGER AF TIDLIGERE VILKÅR 

Opmærksomheden henledes på at de listede vilkår følger de ældre vilkår kronologisk jf. rækken yderst til venstre  

 
A Generelle forhold 
 
Tidligere 

nr 
Miljø 

godkendelse 
Ældre Vilkår Nyt 

Nr 
Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 

vilkårsændring 
- - - A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være 

tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være 
orienteret om godkendelsens indhold. 
 

Nyt vilkår. 

- - - A2 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende 
forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
  
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før 
ændringen indtræder. 
 

Nyt vilkår. 

 
 
B Indretning og drift 
 
Tidligere 

nr 
Miljø 

godkendelse 
Ældre Vilkår Nyt 

Nr 
Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 

vilkårsændring 
4 20. november 

1987 
Gasafbrændingstårnet (flaren) skal under normal 
drift have en konstant brændende vågeflamme 
eller gnisttænding. Under driftsforstyrrelser skal 
flaren brænde uden mørk røg op til en gastilførsel 
på 45% af den maksimale kapacitet. 
 

B5 Gasafbrændingstårnet (flaren) skal under normal drift have 
en konstant brændende vågeflamme eller gnisttænding. 
Under driftsforstyrrelser skal flaren brænde uden mørk røg 
op til en gastilførsel på 45% af den maksimale kapacitet. 

Overført uden ændringer. 

5 20. november 
1987 

Gasudslip fra procesenheder i forbindelse med 
nedlukning af anlægsenheder skal føres gennem 
et rørsystem til gasafbrændingstårnet. Diffuse 
udslip af kulbrinter, som ikke kan opsamles, skal 
holdes nede på et minimum og må under normal 
drift ikke give anledning til væsentlige lugtgener 
uden for behandlingsanlægget. 
 

B6 Gasudslip fra procesenheder i forbindelse med nedlukning 
af anlægsenheder skal føres gennem et rørsystem til 
gasafbrændingstårnet. Diffuse udslip af kulbrinter, som 
ikke kan opsamles, skal holdes nede på et minimum og må 
under normal drift ikke give anledning til væsentlige 
lugtgener uden for behandlingsanlægget. 
 

Overført uden ændringer. 

7 20. november 
1987 

Brandøvelsespladsen i tilknytning til 
gasbehandlingsanlægget må ved øvelser med 
naturgasbrande kun anvendes kortvarigt på grund 
af støjemissionen. 

B10 Brandøvelsespladsen i tilknytning til 
gasbehandlingsanlægget må ved øvelser med 
naturgasbrande kun anvendes kortvarigt på grund af 
støjemissionen. 

Overført uden ændringer. 



  Bilag D 

 2 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

 
Slukning af væskebrande medfører kraftig 
røgudvikling. Derfor må pladsen kun udnyttes hertil 
maksimalt 3 timer pr. måned, og kun når 
vindretningen er sådan, at røgudviklingen hverken 
er til gene for vejtrafikken eller de nærmeste 
beboelser. 
 

 
Slukning af væskebrande medfører kraftig røgudvikling. 
Derfor må pladsen kun udnyttes hertil maksimalt 3 timer pr. 
måned, og kun når vindretningen er sådan, at 
røgudviklingen hverken er til gene for vejtrafikken eller de 
nærmeste beboelser. 
 

8 20. november 
1987 

Miljøstyrelsen skal holdes løbende underrettet om 
vedligeholdelsesaktiviteter og i øvrigt omgående 
underrettes om ethvert driftsuheld, som kan have 
indflydelse på anlæggets forurening. 
 

B2 
 
 
 
 

Tilsynsmyndigheden skal holdes løbende underrettet om 
vedligeholdelsesaktiviteter, hændelser og uheld, der vil 
kunne have eller har haft en øget påvirkning af 
omgivelserne.  

Vilkåret er opdateret 
redaktionelt. 

7 7. juni 1989 
 

De i miljøgodkendelsen af 20. november 1987 
gældende vilkår er i øvrigt fortsat gældende. 
 

- - Vilkår slettet, da det er 
overflødigt ved 
sammenskrivningen. 

8 7. juni 1989 
 

Dansk Naturgas A/S skal senest 1 år efter 
gasturbinens idriftsættelse og i øvrigt efter 
anmodning fra tilsynsmyndigheden ved 
emissionsmåling påvise, at ovennævnte 
grænseværdier overholdes. 
 

- - Vilkår er forældet og slettes. 
Krav vedrørende 
emissionsmåling indgår i 
vilkår C6. 

1 9. november 
1990 

Vilkårsændring: 
 
For opretholdelse af driftserfaring og 
vedligeholdelse må afsvovlingsanlæg, 
sulfinolanlæg og efterbrænder, idriftsættes op til 
maksimalt 3 døgn 10 gange pr. år ved 
gasleverancer indeholdende mindre end 5 mg/Nm3 
svovlbrinte. 
 

B3 For opretholdelse af driftserfaring og vedligeholdelse må 
afsvovlingsanlæg, sulfinolanlæg og efterbrænder, 
idriftsættes op til maksimalt 720 timer pr. år ved 
gasleverancer indeholdende mindre end 5 mg/Nm3 
svovlbrinte. 
 

Overført uden ændringer, dog 
korrigeret redaktionelt. 

2 9. november 
1990 

Vilkårsændring: 
 
Afsvovlingsanlægget må idriftsættes for 
nedbringelse af svovlbrinteindhold i gas, der 
overstiger 5 mg/Nm3, men ved behov for 
afsvovlingsanlægget overstigende 2 perioder på få 
døgn pr. år – eller ved varsel fra leverandør om 
kommende, vedvarende forøget svovlbrinteindhold 
– skal Dansk Naturgas A/S orientere Miljøstyrelsen 
med forslag til foranstaltninger til forhindring af 
svovldioxidemission. 

B4 Afsvovlingsanlægget må idriftsættes for nedbringelse af 
svovlbrinteindhold i gas, der overstiger 5 mg/Nm3.  
 
Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden, hvis der 
er behov for at idriftsætte afsvovlingsanlægget i mere end 
2 perioder på få døgn pr. år – eller ved varsel fra 
leverandør om kommende, vedvarende forøget 
svovlbrinteindhold. Virksomheden skal endvidere komme 
med forslag til foranstaltninger til forhindring af 
svovldioxidemission. 

Overført uden ændringer, dog 
korrigeret redaktionelt. 

2.1.2 3. juli 1998 Miljøstyrelsen skal hurtigst muligt underrettes i 
tilfælde af uheld eller overskridelser af 
godkendelsens vilkår. 
 

- - Vilkår inkluderet i B2. 

2.2.1 3. juli 1998 Miljøstyrelsen skal have meddelelse om, hvornår 
udvidelsen af behandlingsanlægget er 

- - 
 

Vilkår opfyldt og slettet. 
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Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

færdigetableret, så der er mulighed for en 
besigtigelse inden nyanlæggene tages i brug. 
 

 
 
 
 

2.3.1 3. juli 1998 Under anlægsdele, hvor der er risiko for spild, skal 
der etableres tæt befæstning og afledning til det 
åbne spildevandssystem, jf. afsnit 3.6.3. 
 

B7 Under anlægsdele, hvor der er risiko for spild, skal der 
etableres tæt befæstning og afledning til det åbne 
spildevandssystem. 
 

Overført uden ændringer, dog 
korrigeret redaktionelt. 

2.3.2 3. juli 1998 Der må ikke på arealer, der afvandes til Søvig Bæk 
via regnvandsbassinet, ske aktiviteter (fx bilvask) 
eller oplag af materiale, der kan give anledning til 
forurening af regn- og overfladevand. 
 

B9 På arealer, der afvandes til Søvig Bæk via 
regnvandsbassinet, må der ikke ske aktiviteter (fx bilvask) 
eller oplag af materiale, der kan give anledning til 
forurening af regn- og overfladevand. 

Overført uden ændringer, dog 
korrigeret redaktionelt. 

2.5.6 3. juli 1998 Kontrollerede trykaflastninger i forbindelse med 
reparation og service skal tilrettelægges således, 
at gassen i videst muligt omfang holdes i anlægget 
ved, at den ledes til anlægsdele med lavere tryk. 
Den resterende gasmængde afbrændes eller, hvis 
dette ikke er muligt, afblæses.  

B8 Kontrollerede trykaflastninger i forbindelse med reparation 
og service skal tilrettelægges således, at gassen i videst 
muligt omfang holdes i anlægget ved, at den ledes til 
anlægsdele med lavere tryk. Den resterende gasmængde 
afbrændes eller, hvis dette ikke er muligt, afblæses. 

Overført uden ændringer. 
Krav om rapportering 
inkluderet i I1. 

- - - B1 Virksomheden, jf. § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, skal 
indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne 
i Bilag A.  
 

Nyt vilkår 

 
C Luftforurening 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

1 20. 
november 

1987 

Det maksimale indhold af svovlbrinte (H2S) i den 
gas, der udsendes fra behandlingsanlægget til 
transmissionsnettet må ikke overstige 5 mg/Nm3. 

- - Vilkår er slettet, idet Nybro 
Gasbehandlingsanlæg er 
underlagt Sikkerheds-
styrelsens Gasreglement og 
dets bestemmelser om 
gaskvalitet. Det fremgår bl.a. 
af disse bestemmelser, at det 
maksimale indhold af 
svovlbrinte (H2S) i naturgas, 
der udsendes fra 
behandlingsanlægget til 
transmissionsnettet, ikke må 
overstige 5 mg/Nm3.   

2 20. 
november 

1987 

Der må ikke forekomme udslip af svovlforbindelser 
(primært SO2) fra inceneratoren. 

- - Slettet, da vilkår er ændret og 
indgår i vilkårsændring af 9. 
november 1990. 
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3 
 

 

20. 
november 

1987 
 

Det totale indhold af NOX (målt som NO2) må ikke 
overstige 200 mg/Nm3 pr. skorsten. 
 

C2 Emissionen af stofferne fra afkast nr. L1 målt som 
timemiddelværdier, må ikke overskride de i nedenstående 
tabel anførte grænseværdier:  
 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold  
 af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. 
 Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas). 
 
Efter udskiftning af brændere på eksisterende kedler og 
senest den 1. juli 2010, skal NOx-emissionen fra afkast L1 
overholde grænseværdien på 65 mg NOx/m3 ved 10 % O2. 
 

Afkast  
fra 

Nr.  Stof Emissionsgrænse 
(mg/Nm3) 

   
125 (ved 10 % O2) 

 

NOx 
regnet 
som 
NO2    Pr.  1. juli 2010 

65 (ved 10 % O2) 

Kedelanlæg 
(naturgasfyret) 

L1 

CO 75 (ved 10 % O2) 

Vilkår ændret med nye 
emissionsgrænseværdier. 

10 20. 
november 

1987 

Kontrolmålinger vedrørende SO2, NOX og støj skal 
udføres efter aftale med eller påbud fra 
Miljøstyrelsen, og måleresultaterne indsendes til 
Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales, skal 
kontrolmålingerne udføres af anerkendt laboratorium 
eller institut. 
 

C4 Nybro Gasbehandlingsanlæg skal inden 3 måneder, efter 
at den reviderede godkendelse er taget i brug, gennem 
målinger dokumentere, at grænseværdierne for 
kedelanlæg i vilkår C2 og C3 er overholdt. Målingerne 
skal foretages under repræsentative driftsforhold 
(normaldrift). 
 
Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at 
målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden 
sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. Herefter skal der udføres en årlig 
præstationskontrol efter samme retningslinier. Hvis 
resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er 
under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun 
kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 2 enkeltmålinger af 45 minutters 
varighed. Målingerne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det 
aritmetiske gennemsnit af begge enkeltmålinger udført 
ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 
 
Overskrider en enkelt 45-minutters måling 
emissionsgrænsen med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. 

Vilkår ændret med 
præcisering af krav. 
Kontrolmåling vedrørende 
støj er overført til støjafsnit. 
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Der skal samtidig gøres rede for årsagen til 
overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil 
blive iværksat for at undgå fremtidig gentagelse. 
Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter 
nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. 

 
Krav til luftmåling 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk 
prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som 
akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal 
være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i 
røggassen af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal 
ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, 
når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-
værdien. 
 

1 7. juni 1989 Kraftvarmeanlægget skal tilsluttes en skorsten med 
en højde på mindst 26 meter over terræn. 
 

C1  Vilkår inkluderet i C1. 

2 7. juni 1989 
 

Røghastigheden må i skorstenens top ikke være 
lavere end 8 meter/sekund ved laveste belastning. 
 

C1  Vilkår inkluderet i C1. 

3 7. juni 1989 
 

Indhold af NOX regnet som NO2 i røggassen fra 
disse kedler må ikke overstige 227 mg/Mm3 tør 
røggas ved 15% O2. 
 

C2  Vilkår inkluderet i C2 med 
ændret grænseværdi. 

4 7. juni 1989 
 

Indtil 31. december 1992 må indholdet af NOX 
regnet som NO2 i røggassen fra gasturbinekedlen 
uanset ovenstående vilkår maksimalt indeholde 260 
mg/Nm3 tør røggas ved 15% O2. 
 

-  Vilkår er forældet og slettes. 

5 7. juni 1989 
 

Røggassen fra gasturbinekedel må maksimalt 
indeholde 75 mg/m3 CO ved 15% O2. 
 

C2  Vilkår inkluderet i C6. 

2.5.1 3. juli 1998 NOX regnet som NO2 fra de eksisterende gasfyrede 
kedler samt for cogenerationskedlen virkende med 
gasbrænder alene må ikke overstige 200 mg/m3 (n) 
tør røggas ved et iltindhold på 10%. 
 

C2  Vilkår er ændret og inkluderet 
i C2. 
 

2.5.2 3. juli 1998 NOX regnet som NO2 fra nyetablerede gasfyrede 
kedler samt efter udskiftning af brændere på 
eksisterende kedler må ikke overstige 100 mg/m3 (n) 
tør røggas ved et iltindhold på 10%. 

C2  Vilkår er ændret og inkluderet 
i C2. 
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2.5.3 3. juli 1998 Cogenerationsenheden virkende med røggas fra 
gasturbinen alene skal overholde den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse om emissioner fra 
gasturbiner. 
 

C6 Emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 1 i 
bekendtgørelse om begrænsning af emission af 
nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og 
carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner, nr. 621 af 
23. juni 2005, er gældende for luftemission fra 
kraftvarmeværkets gasturbine.  
 
Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden 
skal dokumentere, at ovennævnte grænseværdier er 
overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, 
at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden 
sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen.  
 
Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at 
målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden. 
Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter 
samme retningslinier. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 85 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert 
andet år. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
 
Præstationskontrol 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 2 enkeltmålinger af 45 minutters 
varighed. Målingerne kan foretages samme dag og skal 
foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift). 
 
I tabel 1 i bilag 1 er det anført, at der skal måles for CO, 
NOx og O2. Der skal dog ikke måles for NOx og O2, hvis 
der for disse er indført automatisk kontrol eller AMS-
kontrol. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det 
aritmetiske gennemsnit af begge enkeltmålinger udført 
ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 
 
Overskrider en enkelt 45-minutters måling 
emissionsgrænsen med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. 
Der skal samtidig gøres rede for årsagen til 
overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil 
blive iværksat for at undgå fremtidig gentagelse. 
Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter 
nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. 

 
Krav til luftmåling 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk 

Vilkår er ændret med 
henvisning til gældende 
bekendtgørelse og 
præcisering af krav til 
kontrolmålinger og 
beregninger. 
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prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som 
akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal 
være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i 
røggassen af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 

2.5.4 3. juli 1998 
 

Anlæggets samlede bidrag til NO2 koncentrationen i 
omgivelserne uden for eget areal må ikke overstige 
følgende B-værdi: 
 
NO2: 0,125 mg/m3 

 

C3  Inkluderet i C3. 

2.5.5 3. juli 1998 
 

Ukontrollerede emissioner af naturgas må ikke finde 
sted under normal drift. 
 

  Inkluderet i B2 og B8. 

2.8.2 3. juli 1998 
 

Efter etablering af terminalen for Syd Arne skal det 
over for Miljøstyrelsen dokumenteres, at anlægget 
overholder emissionsgrænseværdien og B-værdien 
anført i vilkår 2.5.1 og 2.5.4. Efter etablering af nye 
kedler og efter udskiftning af brændere på 
eksisterende kedler skal det ligeledes 
dokumenteres, at disse overholder 
emissionsgrænseværdien anført i vilkår 2.5.2, samt 
at B-værdien fortsat overholdes. 
 
Målinger og beregninger skal foretages i henhold til 
Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 6/1990 som 
præstationskontrol og udføres af et målefirma, der er 
akkrediteret af DANAK hertil. Der skal 
måles/beregnes under fuld, normal drift. 

 
Målingerne og beregningerne kan af Miljøstyrelsen 
forlanges gentaget, dog højst en gang årligt. 
 

- - Dokumentationskrav ifm. med 
etablering af terminalen for 
Syd Arne er opfyldt og 
slettes. Krav til målinger og 
beregninger er inkluderet i 
C4. Emissionsgrænseværdier 
for nye kedler og 
eksisterende kedler med nye 
brændere er inkluderet i C2.  

- - - C1 De maksimale luftmængder fra afkastene må ikke 
overstige følgende værdier ved gældende afkasthøjder: 
 

Afkast 
fra Nr. Afkasthøjde 

(m) 
Max. 

luftmængde 
(Nm3/time) 

Kedelanlæg 
(naturgasfyret) L1 40 36.000 

Kraftvarmeværk 
(gasturbine) L2 26 140.000 

Afkasthøjder måles over terræn. 
 

Nyt vilkår. 
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- - - C5 Prøvetagning og analyser skal ske efter de nedenfor 
anførte metoder eller efter internationale standarder med 
mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 
 
Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% 
af grænseværdierne. 
 

 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. 
metodeblade MEL-22, skal være overholdt. 
 

Navn Parameter Metodeblad nr. 

Bestemmelse af 
koncentrationer af 
kvælstofoxider (NOx) i 
strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af 
koncentrationer af svovldioxid 
(SO2) i strømmende gas 

SO2 MEL-04 

Bestemmelse af 
koncentrationer af ilt (O2) i 
strømmende gas 

O2 MEL-05 

Bestemmelse af 
carbonmonooxid (CO) i 
strømmende gas 

CO MEL-06 

Nyt vilkår. 

- - - 
 
 
 

C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen), fra kedelanlæg og 
kraftvarmeværk, må ikke overskride de angivne 
grænseværdier (B-værdier): 
 

 Stof B-værdi 
mg/m3 

NOx (regnet som NO2) 0,125 

CO 1 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag 
af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 

Nyt vilkår. 

- - - C7 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen), fra afsvovlingsanlæg, må 
ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 
 

 Stof B-værdi 
mg/m3 

SO2 0,250 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag 
af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 

Nyt vilkår. 
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Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden 
skal dokumentere, at ovennævnte grænseværdi er 
overholdt.  

 
 
D Spildevand 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

2.6.1 3. juli 1998 
 

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=l). 

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). 
 

Overført uden ændringer. 

2.6.2 3. juli 1998 
 

I afløb fra regnvandsbasssinet skal pH være 
mellem 6 og 8. 

D2 I afløb fra regnvandsbasssinet skal pH være mellem 6 og 
8. 

Overført uden ændringer. 

2.6.3 3. juli 1998 
 

Indholdet af iltforbrugende stoffer i afløb fra 
regnvandsbassinet må højst være 50 mg 
COD/l målt som årligt gennemsnit og 100 mg 
COD/l målt som max. værdi. 

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 

 

Overført uden ændringer, dog 
korrigeret redaktionelt. 

2.6.4 3. juli 1998 
 

Der må ikke forekomme synlige spor af olie og 
flydestoffer i udløb til Søvig Bæk. 
 

D4 Der må ikke forekomme synlige spor af olie og 
flydestoffer i udløb til Søvig Bæk. 
 

Overført uden ændringer. 

2.6.5 3. juli 1998 
 

Regnvandsbassinet skal vedligeholdes, så der 
ikke udledes sand, slam og flydestoffer til 
Søvig Bæk. 

D5 Regnvandsbassinet skal vedligeholdes, så der ikke 
udledes sand, slam og flydestoffer til Søvig Bæk. 
 

Overført uden ændringer. 

2.6.6 3. juli 1998 
 

Ved forekomst af forurenende stoffer, fx på 
grund af spild eller uheld, skal 
regnvandsbassinet afspærres og regn- og 
overfladevandet bortskaffes til det åbne 
spildevandssystem, såfremt vandet ikke ved 
passende rensningsforanstaltninger kan 
bringes til at overholde vilkår 2.6.2-2.6.5. 
Såfremt der er risiko for forurening af Søvig 
Bæk, skal Ribe Amt orienteres. Uden for 
normal arbejdstid skal amtets miljøvagt 
kontaktes. 

D6 Ved forekomst af forurenende stoffer, f.eks. på grund af 
spild eller uheld, skal regnvandsbassinet afspærres, og 
de nødvendige rensningsforanstaltninger træffes. Er det 
stadig ikke muligt at sikre vandkvaliteten ved at overholde 
vilkår D2-D5, bortskaffes regn- og overfladevandet til det 
åbne spildevandssystem. 
 
Såfremt der er risiko for forurening af Søvig Bæk, skal 
tilsynsmyndigheden orienteres.  
 

Overført med redaktionelle 
ændringer.  

2.9.1 3. juli 1998 
 

Kontrol og tømning af olieudskiller skal 
foretages i overensstemmelse med Varde 
kommunes regulativ for kontrol og tømning af 
olie- og benzinudskillere. 
 

D7 Kontrol og tømning af olieudskiller skal foretages i 
overensstemmelse med Varde kommunes regulativ for 
kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere 

Overført uden ændringer. 

2.9.2 3. juli 1998 
 

Der skal kontinuert måles flow og pH i afløb fra 
regnvandsbassinet. 

D8 Der skal kontinuert måles flow og pH i afløb fra 
regnvandsbassinet. 

Overført uden ændringer. 
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2.9.3 3. juli 1998 
 

Der skal i afløb fra regnvandsbassinet udtages 
en ugentlig prøve, der analyseres for pH og 
COD i henhold til Dansk Standard (DS 217). 
 

D9 Der skal i afløb fra regnvandsbassinet udtages en 
ugentlig prøve, der analyseres for pH og COD. pH 
analyseres iht.  Dansk Standard (DS 287) og COD 
analyseres iht. ISO 15705 ST-COD. 
 

Vilkårsændring af 6. 
november 2007 er inkluderet. 

 
 
 
E Støj 
 
Tidligere 

nr 
Miljø 

godkendelse 
Ældre Vilkår Nyt 

Nr 
Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 

vilkårsændring 
6 
 
 
 
 
 

2.4.1 

20. november 
1987 

 
 
 
 

3. juli 1998 

Det samlede støjbidrag fra behandlingsanlægget 
må under normal drift, målt som det ækvivalente, 
konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) og målt i 
skel ved nærmeste beboelse ikke overstige 
nedennævnte værdier: 

 
Dag    kl. 07.00-18.00   55 dB(A) 
Aften    kl. 18.00-22.00   45 dB(A) 
Søn- og helligdage  kl. 07.00-18.00   45 dB(A) 
Lørdage    kl. 14.00-18.00   45 dB(A) 
Nat    kl. 22.00-07.00   40 dB(A) 

 
Støjbidragets spidsværdi må dog om natten under 
normal drift ikke overskride ovenstående 
grænseværdi med mere end 15 dB(A). 

 
Måling og beregning af støjbidrag skal ske i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 

E1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at 
virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen - målt 
i skel ved nærmeste beboelse - overstiger nedenstående 
grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen 
er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 55 

Lørdag 07-14 7 55 

Lørdag 14-18 4 45 

Søn- & 
helligdage 07-18 8 45 

Alle dage 18-22 1 45 

Alle dage 22-07 0,5 40 

Spidsværdi 22-07 - 55 

Vilkår er splittet i to dele. 
Støjgrænse-værdier er 
overført uden ændringer. 
Henvisning til støj-vejledning 
er inkluderet i E2.  
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- - - E2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden 
skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår 
E1, er overholdt. 
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet 
er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen.  
 
Krav til målinger 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og 
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, 
p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder.   
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller 
efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, 
som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, 
der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Støjdokumentationen skal gentages, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 
støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
 

Nyt vilkår. 

- - - E3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte 
eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er 
mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og 
beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. 
Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  
 

Nyt vilkår 

10 20. november 
1987 

Kontrolmålinger vedrørende SO2, NOX og støj skal 
udføres efter aftale med eller påbud fra 
Miljøstyrelsen, og måleresultaterne indsendes til 
Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales, skal 
kontrolmålingerne udføres af anerkendt 
laboratorium eller institut. 

- - Vilkår slettet. Kontrol-
målinger vedrørende SO2 og 
NOX indgår i vilkår C4 og C6. 
Støjmålinger indgår i E2. 

6 7. juni 1989 
 

De gældende vilkår for støjemission i 
miljøgodkendelsen af 20. november 1987 skal efter 
etableringen af kraftvarmeanlægget fortsat 
overholdes. 

- - Vilkår overflødigt ved 
sammenskrivningen. 

2.8.1 3.juli 1998 Efter etablering af terminalen for Syd Arne skal det 
over for Miljøstyrelsen dokumenteres, at anlægget 
overholder støjgrænserne fastsat i vilkår 2.4.1. 
Målinger og beregninger skal foretages i henhold til 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og nr. 5/1993 
og udføres af et målefirma, der er godkendt til 
”Miljømåling-ekstern støj” i henhold til 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning. Der skal 

- - Dokumentationskrav efter 
etablering af terminalen for 
Syd Arne er opfyldt og 
slettes. Krav til gentagelse af 
målinger og beregninger 
inkluderet i E2. 
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måles/beregnes under fuld, normal drift. 
 
Målingerne og beregningerne kan af Miljøstyrelsen 
forlanges gentaget, dog højst en gang årligt. 
 

 
F Affald 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

9 20. november 
1987 

Affald skal opbevares/bortskaffes efter de til 
enhver tid gældende regler. 
 

- - Vilkår inkluderet i F1. 

2.7.1 3. juli 1998 
 

Intern håndtering og opbevaring af affald skal ske 
i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler herom. 
 

- - Vilkår inkluderet i F1. 

2.7.2 3. juli 1998 
 

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med 
Varde Kommunes affaldsregulativ/konkrete 
anvisning. 
 

F1 Virksomhedens affald skal håndteres, opbevares samt 
bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen og i  
overensstemmelse med Varde Kommunes 
affaldsregulativ/anvisninger. 
 

Vilkår er blevet ændret med 
tilføjelse af henvisning til 
Affaldsbekendtgørelsen. 

2.9.4 3. juli 1998 
 

Der skal for det genererede affald foretages 
opgørelse over affaldstyper, mængder og 
behandling. 

- - Vilkår slettes. Varde 
Kommune har ansvaret 
indenfor dette område.  

 
G Jord og grundvand 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

- - - G1 Spildolie samt faste brændsler, kemikalier og 
hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. 

Nyt vilkår 

- - - G2 De i vilkår G1 nævnte beholdere skal placeres under tag 
og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med 
impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal 
være indrettet således, at spild kan holdes inden for et 
afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne 
rumme indholdet af den største beholder i området.  
 
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt 
belægning, der kan modstå de forurenende stoffer, som 
findes i og vil kunne frigives fra produkter og affald, der 
håndteres på arealet, således at de forurenende stoffer 
ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem 
belægningen.  
 

Nyt vilkår 

- - - G3 Impermeable arealer skal være i god 
vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så 

Nyt vilkår 
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hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 
 

- - - G4 Tanke, der er større end 50 m3, med dieselolie og 
fyringsolie skal forsynes med fast tag med tryk/vakuum 
ventil. Ventilerne kan undlades på eksisterende tanke, 
der ikke er konstrueret til varierende tryk svarende til 
tryk/vakuum ventilens arbejdsområde.  
 
Den udvendige væg og taget skal være malet i en farve 
med en samlet strålereflektionskoefficient på mindst 70 
%. For eksisterende tanke kan det arbejde udføres som 
et led i den almindelige periodiske vedligeholdelse.  
 
Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under 
væskeoverfladen.  
 

Nyt vilkår 

 
 
 
H Overjordiske tanke 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

- - - H1 Virksomheden skal sikre, at dieseltank T-7601 
tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig 
mindst hvert 5. år. Tanken skal inspiceres på både inder- 
og yderside. 
 
De til tanken tilhørende rørsystemer skal inspiceres og 
tæthedsprøves ved samme lejlighed som tanken.  
 

Nyt vilkår 

- - - H2 Hvis tankens eller rørsystemernes tilstand tilsiger dette, 
skal inspektion udføres oftere end angivet i H1. 
 

Nyt vilkår 

   H3 Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal 
udføres efter retningslinierne i bilag 9 i 
Olietankbekendtgørelsen.  
 

Nyt vilkår 

   H4 Dieseltank T-7601 inspiceres og tæthedsprøves inden 1. 
april 2010.    
 

Nyt vilkår 
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I Indberetning/rapportering 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

12 20. november 
1987 

Dansk Naturgas A/S skal månedligt indsende 
en driftsrapport indeholdende alle relevante 
oplysninger om drift, vedligeholdelse og 
kontrol. 
 

I1 Virksomheden skal føre driftsjournal, der indeholder 
oplysninger om: 

- drift og vedligeholdelse, herunder antal 
driftstimer for afsvovlingsanlæg og glykolanlæg. 

- justering af brændere på kedelanlæg 
- dato for vask af kompressor på 

gasturbineanlæg  
- kontrol med luftrenseanlæg 
- pH og koncentration af COD 

(månedsmiddelværdier samt max. værdi) i 
afløb fra regnvandsbassinet. 

- forbrug af energi, vand og hjælpestoffer 
- udledning til luft samt spildevandsudledning, 

herunder registrering af mængden af regn- og 
overfladevand, der udledes til Søvig Bæk. 

- indkommende klager 
- vilkårsoverskridelser 
- kontrollerede trykaflastninger 

 
Alle punkter opgøres månedligt.  
 
 
Driftsjournalerne skal være tilgængelige for og på 

forlangende 
indberettes til tilsynsmyndigheden.  
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 
år. 
 

Vilkåret er opdateret med 
ændringer samt præcisering 
af indholdet i driftsjournalen. 

2.8.3 3. juli 1998 
 

Der skal årligt til Ribe Amt indberettes udledte 
vandmængder til Søvig Bæk samt pH og 
koncentration af COD (månedsmiddelværdier 
samt max. værdi) i afløb fra 
regnvandsbassinet. 

- - Vilkår er inkluderet i I3 og I4. 

Vilkårsændring 2. maj 2000 Brev I4 
 

Virksomheden skal 2 gange årligt – pr. 1/4 og pr. 1/10 – 
udtage prøver fra udledningen til Søvig Bæk (i afløb fra 
regnvandsbassinet). Prøverne skal, udover pH og COD, 
analyseres for følgende:  
 

-  BI5 
-  Total kvælstof 
-  Total fosfor  

 
Analyserapporterne tilsendes tilsynsmyndigheden, så 
snart de foreligger.  
 

Vilkår er ændret med 
tilføjelse af dato og yderligere 
skal indrapportering af 
analyseresultaterne ske til 
tilsynsmyndig-heden i stedet 
for Varde Kommune. 

- - - I3 Én gang om året skal virksomheden indberette 
miljøoplysninger til tilsynsmyndigheden, indeholdende: 

Nyt vilkår. 
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- miljødata, jf. I1 
- evt. målinger i det forløbne år 
- redegørelse for arbejde med bedste 

tilgængelige teknik / renere teknologi tiltag 
  

Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde 
samtidig med virksomhedens grønne regnskab.  
 
Afrapportering skal ske for samme periode som for det 
grønne regnskab.  
 
Første afrapportering skal ske for regnskabsåret 2010. 
 

- - - I2 Der skal føres journal over kontrollen med de på 
gasbehandlingsanlægget installerede kontinuerlige 
måleinstrumenter, herunder flow- og pH-målere ved afløb 
fra regnvandsbassinet, dvs.: 
 

- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 
 

Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende 
indberettes til tilsynsmyndigheden.  
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 
år. 
 

Nyt vilkår. 

 
 
J Ophør 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Bemærkninger til 
vilkårsændring 

- - - I1 Ved eventuelt ophør af driften skal der træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig 
forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften 
ophører helt eller delvist. 

Nyt Vilkår. 
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Bilag E: Lovgrundlag – Referenceliste 

Love  
1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
2. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007. 

Bekendtgørelser  
3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-

kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
4. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 

(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
5. Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte 

carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner, nr. 621 af 23. 
juni 2005. 

6. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede labo-
ratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 1353 
af 11. december 2006 

7. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli 2008 

8. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesomårder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 
med senere ændringer 

9. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. december 
2006 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
10. Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejlednin-

gen) 
11. Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
12. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
13. Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
14. Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
15. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
16. Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendel-

ser. 
17. Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen. 
18. Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og miljømæssige risici i 

forbindelse med gasudslip på risikovirksomheder.  
19. Arbejdsrapport nr. 20/2007 – gennemgang og kommentering af BREF-

dokument for olie- og gasraffinaderier. 

BREF-noter  
20. For olie- og gasraffinaderier. 
21. For spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. 
22. For energieffektivitet. 

Andet materiale 
23. AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer (jan. 2006) 
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