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Operatør NN  
  
   
  

 
 
 
Generel tilladelse for Operatør NN til anvendelse, udledning og anden bort-
skaffelse af stoffer og materialer, herunder olie og kemikalier i produktions- 
og injektionsvand fra produktionsenhed XX for 2011. 
 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 394 af 17. juli 1984 om udledning 
af stoffer og materialer til havet fra visse havanlæg § 5 meddeles Operatør NN her-
ved tilladelse til: 

• udledning af produktions- og injektionsvand, ballastvand og drænvand     
indeholdende olie og kemikalier 

• udledning af aflejringer og produceret sand og belægninger (scale) 
• udledning af offshore kemikalier 
• udledning af nmVOC 

 
Tilladelsen omfatter produktionsenhed XX. 
 
Tilladelsen meddeles for perioden d/m/å – d/m/å.  
 
Ansøgning om udledningstilladelse gældende fra 1. januar 2012 bør indsendes til 
Miljøstyrelsen senest 1. oktober 2011.  
 
 
Baggrund 
 
Operatør NN har med brev af d/m 2010 ansøgt om ovennævnte tilladelse for perio-
den 1. januar 2011 til 31. december 2013. 
 
Operatør NNs ansøgning indeholder kurver over den hidtidige udvikling i udlednin-
gen af olie for de enkelte udledningssteder for perioden 2006-2010 (se tilladelsens 
bilag A), en liste over udvalgte olie-i-vand initiativer for produktionsenhed XX med 
tidspunkt for iværksættelsen (bilag B), en oversigt over de eksisterende rensnings-
foranstaltninger på procesvandet (bilag C), en liste over de kemikalier, der forven-
tes anvendt i 2011 (beskrevet i bilag D), samt en oversigt over Operatør NNs miljø-
ledelsessystem, i henhold til hvilket Operatør NNs egenkontrol foregår (bilag E).  
 
Miljøstyrelsen sendte den d/m 2011 et udkast til udledningstilladelsen i høring hos 
Operatør NN. Operatør NN har den d/m 2011 fremsat sine bemærkninger til udka-
stet. 
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Tilladelsens forudsætninger 
 
Følgende oplysninger i materiale med relevans for tilladelsen udgør forudsætning-
erne for Miljøstyrelsens udstedelse af denne tilladelse: 
 
Operatør NN giver i sin ansøgning i overensstemmelse med kravene i Bekendt-
gørelse nr. 394 af 17. juli 1984 oplysninger om den forventede forurening omfattet 
af den ønskede tilladelse i form af udledte mængder af kemikalier og olie i produk-
tionsvand. Oplysningerne om den ansøgte mængde af dispergeret olie i produk-
tionsvand fremgår indirekte af denne oversigt for perioden 1. januar 2011 – 31. dec-
ember 2012, idet Operatør NNs data for de historiske udledninger i perioden 2007 – 
2009 tillige er anført: 
 

Historiske data Operatør NNs 
ansøgning 

Forventede mængder af  2007 2008 2009 2010* 2011 2012 Enhed 
Produktionsvand       mill. m³/år
Reinjiceret produktionsvand       mill. m³/år
Andel af produktionsvandet der til-
bageføres til undergrunden (PWRI) 

    
  procent 

Udledt produktionsvand       mill. m³/år
Forventet rensningsgrad       mg/l 

* Afventer Operatør NNs årsrapport for 2010 pr. 28. februar 2011 
 
Operatør NN ansøger om tilladelse til at udlede i alt (x) og (y) tons olie med produk-
tionsvandet i henholdsvis 2011 og 2012. 
 
Operatør NN oplyser endvidere, at de fortsætter med opgradering af vand-
injektions-systemet på produktionsenhed XX for at fastholde og eventuelt forøge re-
injiceringen. Projektet forventes færdigt i starten af 2011 og forventes at have den 
største effekt på mængden af dispergeret olie, som udledes i havet. 
 
Der arbejdes også i 2011-2012 på initiativer til at reducere ”slugging”, hvilket vil 
forbedre separationen på produktionsenhed XX.  
 
Endelig arbejdes der kontinuerligt med test af nye produktionskemikalier. 
 
Miljøstyrelsen har under hensyntagen til, at den samlede udledning for Danmark i 
2011 ikke må overstige 222 tons olie svarende til den reduktion, der efter OSPARs 
anbefaling 2001/1 skulle have været opnået for Danmark ved udgangen af 2006, 
men som efterfølgende i den danske offshorehandlingsplan er fastsat som mål for 
2010, og under hensyntagen til en rimelig udledning af olie i produktionsvand også 
for de øvrige danske operatører vurderet, at den samlede udledning for Operatør 
NN i 2011 ikke bør overstige (z) tons. 
 
Det har desuden indgået i styrelsens vurdering, at udledningen af olie til havet fra 
produktionsenhed XX fra 2009 til 2010 er blevet reduceret med (ææ) % således at 
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udledningen af olie for hele 2010 vil være under (ø) tons (Miljøstyrelsens vurdering 
baseret på grafen i bilag A) Operatør NN har endvidere i deres ansøgning anført, at 
man i 2011-2012 vil indføre tiltag, der vil medvirke til yderligere at reducere mæng-
den af olie i produktionsvandet (se bilag B). 
 
Det er derfor en forudsætning for tilladelsen, at Operatør NNs samlede udledning af 
dispergeret olie i produktionsvand i 2011 ikke overstiger (z) tons.  
 
Den tidligere tilladelse omfattede også bestemmelser for udledning af nmVOC. 
Hvad dette angår har Operatør NN oplyst, at alle tankskibe, der anvendes til at 
afhente olie fra produktionsenhed XX har installeret nmVOC reducerende udstyr. 
Operatør NN oplyser samtidig, at der kan opstå situationer, hvor det, eksempelvis 
for at opretholde produktionen eller for at undgå oliespild, vil være nødvendigt at 
anvende skibe uden nmVOC reducerende udstyr. 
 
Miljøstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe sammen med Danish Operators der 
nærmere skal vurdere luftforurening fra offshoreinstallationer i Nordsøen. Styrelsen 
vil, når arbejdsgruppens arbejde er afsluttet, supplere denne tilladelse med ret-
ningslinjer for udledning af luftforurening. 
 
Miljøstyrelsen vil herudover og på baggrund OSPARs Oil Industry Committees år-
lige møde i marts 2011 vurdere behovet for fortsætte analyser af produktionsvandet 
for fenoler og tungmetaller.  
 
Tilladelsen, der var ansøgt for 2011-2013, er kun givet som en 1-årig tilladelse, da 
det forventes, at man efter en vedtagelse i OSPAR om dette vil overgå til en ny 
risikobaseret vurderingsmetode fra den 1. januar 2012. 
 
Miljøstyrelsen kan dog med virkning fra 1. juli 2011 revidere denne tilladelse bl.a. 
på baggrund af oplysninger i de nedennævnte redegørelser samt under hensyn til 
eventuelle nye internationale beslutninger i OSPAR og EU og resultaterne af arbej-
det i den af Miljøstyrelsen nedsatte arbejdsgruppe om luftforurening fra olie/gas 
produktionen i Nordsøen.  
 
Det følger i øvrigt af ovennævnte bekendtgørelse at: 
 
1) Hvis der sker ændringer i grundlaget for ansøgningen og de heri beskrevne 

procedurer, skal Miljøstyrelsen straks underrettes. 
 
2) Miljøstyrelsen skal, i det omfang det findes påkrævet, have mulighed for at  

inspicere produktionsforholdene på produktionsenhed XX. Transport af styrel-
sens repræsentanter sker efter praksis for operatørens regning. 
  

Det er endelig en forudsætning, at de i Miljøstyrelsens brev af 11. februar 2011 til 
Operatør NN omtalte redegørelser afleveres til Miljøstyrelsen inden de heri anførte 
tidsfrister. 
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Tilladelsens vilkår  
 
I henhold til § 9 i ovennævnte bekendtgørelse gælder følgende vilkår for tilladelsen: 
 
1) Principperne om BAT/BEP skal anvendes ved operationer udført indenfor 

rammerne af denne tilladelse, herunder at udledninger til havmiljøet begrænses 
under hensyntagen til tekniske muligheder og økonomisk forsvarlighed. 
 

2) Miljøstyrelsen kan forlange at undersøgelser eller monitering, herunder at ana-
lyser af olie-i-vand prøver sker ved et akkrediteret laboratorium udpeget af    
Miljøstyrelsen, og udføres for operatørens regning, hvis dette findes påkrævet 
iht. Havmiljøloven. 

 
Udledning af olie med produktionsvand  
 
3) Udtagning af prøver og bestemmelse af indholdet af dispergeret olie i produk-

tionsvand, ballastvand og drænvand og af indholdet af aromatiske kulbrinter i 
produktionsvand skal gennemføres som beskrevet i tilladelsens bilag 1. 
 

4) a) Indholdet af dispergeret olie i produktionsvand, der udledes til havet fra de 
enkelte udledningssteder, må som volumenvægtet månedsgennemsnit, bereg-
net som angivet i tilladelsens bilag 1, ikke overstige 30 mg/l.  
 
b) Såfremt den gennemsnitlige daglige andel af produceret vand der tilbage-
føres til undergrunden (PWRI, daglig) som månedsgennemsnit overstiger 95 % 
bortfalder grænseværdien i vilkår 4a for dette udledningssted, dog kun såfremt 
det samtidig gælder, at den samlede mængde udledt dispergeret olie, beregnet 
som angivet i bilag 1, gennem de seneste 12 løbende måneder ikke overstiger 
2 tons.  

 
5) Laboratorieprocedurer og – praksis på offshore laboratorier og behandling af 

analyseresultater onshore skal mindst 2 gange årligt verificeres i henhold til 
principperne for god laboratoriepraksis (GLP) og retningslinjerne i udlednings-
tilladelsens bilag 1 af en uafhængig 3. part godkendt af Miljøstyrelsen. Såfremt 
verifikationen gennemføres uden væsentlige afvigelser, skal verifikationen     
efterfølgende kun ske 1 gang årligt. Resultaterne af verifikationerne skal frem-
sendes til Miljøstyrelsen senest 3 uger efter at de er afsluttet.  
 

6) Operatør NN skal anvende on-line olie i vand måleudstyr til procesregulering af 
behandlingsanlægget for produktionsvand på udledningsstedet på produktions-
enhed XX.  

 
Anvendelse og udledning af offshore kemikalier 

 
7) Tilladelsen omfatter anvendelse og udledning som anført i ansøgningen af 2. 

februar 2011 for de i bilag D anførte produkter. Tilladelsen kan supplerende 
omfatte andre produkter efter særskilt ansøgning til Miljøstyrelsen (som nær-
mere omtalt i vilkår 14) 
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8) Det løbende valg og eventuelle udskiftninger af offshore kemikalier skal ske 
med udgangspunkt i de principper der er fastlagt i OSPAR Decision 2000/2  
(revideret med 2005/1) og OSPAR Recommendation 2000/4 (revideret med 
2008/1) og 2000/5 (revideret med 2005/3 og 2008/2), 2005/2 samt de tilhør-
ende guidelines. 

 
Dette gælder for offshore kemikalier som er defineret i OSPAR dokumentet 
"Common Interpretation on which Chemicals are Covered and Not Covered by 
the Harmonised Mandatory Control System under OSPAR Decision 2000/2, 
Ref. No.: 2000-6", og derfor skal klassificeres iht. gældende OSPAR anbefal-
inger.   

 
9) Operatør NN skal, hvor det er teknisk muligt og resulterer i reduceret risiko for 

påvirkning af miljøet, anvende kemikalier, der iht. gældende OSPAR regler 
klassificeres som PLONOR (grønne) eller Ranking (gule). 
 

10) Såfremt der undtagelsesvis skal anvendes kemikalier der klassificeres som 
Substitution (røde) kan det kun ske efter en særskilt godkendelse fra Miljø-
styrelsen, der baseres på en vurdering fra Operatør NN, der dokumenterer at 
anvendelsen af det røde kemikalie samlet set er den teknisk, økonomisk og  
miljømæssigt bedste løsning.  
 
Dokumentationen skal indeholde følgende: 

• Pre-screeninger og risikovurderinger 
• Information om hvilke alternativer der er vurderet 
 

 Der skal fortsat arbejdes for en målrettet udfasning af eventuelle tilbagevær-
ende røde kemikalier som udledes til havet. 
 

11) Test af nye kemikalier skal overholde følgende betingelser:  
• Leverandøren har foretaget anmeldelse til Produktregistret efter den  

efter lov om arbejdsmiljø gældende bekendtgørelse om særlige pligter 
for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer 

• Leverandøren erklærer at kemikaliet forventes at opfylde kriterierne for 
klassificering som grønt eller gult 

• Operatør NN vurderer at kemikaliet er miljømæssigt sammenligneligt 
med eller bedre end det eksisterende kemikalie 

• Testen strækker sig over en begrænset periode 
• Forbrug og evt. udledning rapporteres i forbindelse med den årlige  

rapportering 
• Miljøstyrelsen har inden testperiodens start modtaget underretning om 

testmængde, testperiode og testlokalitet og har på dette grundlag givet 
sin accept 

 
12) Såfremt Operatør NN undtagelsesvis ønsker at teste kemikalier, som inde-

holder stoffer eller materialer, der jf. OSPAR skal søges substitueret (røde     
kemikalier), skal der fremsendes særskilt, begrundet ansøgning herom til      
Miljøstyrelsen.  
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13) Sorte stoffer (ref. OSPARs liste over stoffer for prioriteret aktion) må ikke     

anvendes. 
 
14) Nye kemikalier kan tages i fast anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt: 

• Operatør NN vurderer at kemikaliet opfylder kriterierne for klassificering 
som grønt eller gult og dette er meddelt Miljøstyrelsen gennem frem-
sendelse af en pre-screening af kemikaliet sammen med oplysninger 
om de forventede anvendte og udledte mængder pr. år. 

• PR nummer er modtaget fra leverandøren og meddelt videre til Miljø-
styrelsen 

• Miljøstyrelsen har godkendt Operatør NN vurdering og tilføjet kemika-
liet på en supplerende udgave af bilag D. 

• For røde kemikalier gælder desuden, at der skal være en særskilt tillad-
else fra Miljøstyrelsen. 

 
15) Kemikalier, der er reguleret i henhold til OSPAR retningslinjer, må kun tages i 

fast anvendelse, hvis de er registreret eller genregistreret i Produktregistret   
inden for de seneste 3 år.  
 

16) Udskiftning af kemikalier med andre kemikalier eller supplering med nye kemi-
kalier skal ske efter følgende retningslinjer 

• Udskiftning af grønne og gule kemikalier til andre af Miljøstyrelsens 
godkendte grønne eller gule kemikalier kan ske uden forudgående 
godkendelse fra Miljøstyrelsen under forudsætning af, at de i års-
ansøgningen oplyste samlede mængder for anvendte og udledte     
produkter for hhv. grønne og gule produkter ikke overskrides. Anvend-
else og udledning af de enkelte stoffer og produkter skal fremgå af den 
årlige rapportering jf. bilag 1. 

• Udskiftning af røde kemikalier til af Miljøstyrelsen godkendte grønne  
eller gule kemikalier kan ske uden forudgående tilladelse fra Miljø-
styrelsen under samme forudsætning som ovenfor. Anvendelse og   
udledning skal tilsvarende fremgå af den årlige rapportering. 

• Udskiftning af røde kemikalier til andre røde kemikalier kræver særskilt 
tilladelse fra Miljøstyrelsen 

• Udskiftning af grønne og gule kemikalier med røde kemikalier kræver 
særskilt tilladelse fra Miljøstyrelsen 

 
Øvrige vilkår 
 
17) Der skal én gang årligt gennemføres en analyse af det producerede vand fra 

alle udledningssteder for indhold af: 
• Fenoler 
• Tungmetallerne Cd, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn 
• NORM i produktionsvand efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen  
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Rapportering 
 
18) Rapportering skal ske til Miljøstyrelsen som angivet i bilag 1. 
 
Særligt vilkår 
 
19) For de i bilag D anførte kemikalier der er markeret som (Uafklaret) gælder   

denne tilladelse kun frem til 1. april 2011, medmindre de uafklarede punkter, 
om hvilke der tidligere er skrevet til Operatør NN, forinden har fundet en afkla-
ring der fører til fremsendelsen af et revideret bilag D uden disse markeringer. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Juliane Albjerg 
Kontorchef, Miljøteknologi 
 
Kopi: Energistyrelsen 
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Bilag 1 – Prøvetagning, analyse/beregning og rapportering 
 
1. Prøvetagning 
 
Hvis alle månedsgennemsnit, som anført i dette bilags afsnit om månedsrapporter, i 
de seneste 6 måneder (rullende) har været lavere end 20 mg/l, skal der på samme 
tid (+/- 1 time) hver dag udtages én repræsentativ prøve af produktionsvandet. 
Tidspunktet for prøvetagningen skal angives sammen med måleresultatet. 
 
Hvis mindst ét månedsgennemsnit i de sidste 6 måneder (rullende) har været 20 
mg/l eller derover, skal der hver dag og med 8 timers mellemrum (+/- 1 time), ud-
tages i alt 3 repræsentative prøver af produktionsvandet. Tidspunkterne for prøve-
tagningerne skal angives sammen med måleresultaterne. 

Prøverne af produktionsvandet skal udtages fra den turbulente zone umiddelbart 
efter sidste trin i vandbehandlingsanlægget, og inden produktionsvandet kommer i 
kontakt med havvand iht. OSPAR’s retningslinjer. 

Der skal af produktionsvandet fra de enkelte udledningssteder årligt udtages 4  
prøver med 3 replikater (i alt 12 prøver) over 7 dage til brug for analyse af indholdet 
af aromatiske kulbrinter. Prøvetagningen skal ske iht. faglig rapport fra Danmarks 
Miljøundersøgelser, nr. 536, 2005. 
 
Der skal af ballastvandet udtages en prøve én gang om ugen til bestemmelse af 
indholdet af dispergeret olie. Prøven skal udtages i toppen af vandkammeret i tank-
næsen. 
 
Der skal af drænvandet én gang dagligt udtages én prøve til bestemmelse af ind-
holdet af dispergeret olie. Prøven skal udtages et stykke fra bunden af dræn-
caissonen.  
 
Analysen for indholdet af dispergeret olie i ballastvand og drænvand skal foretages 
én gang pr. uge. 
 
2. Analyse- og beregningsmetoder 
 
Operatør NN har oplyst, at de anvender Wilks Infracal (HATR-T) metoden til be-
stemmelse af mængden af dispergeret olie (alifatiske kulbrinter) i produceret vand 
offshore (herefter benævnt OiW). Miljøstyrelsen skal informeres, såfremt Operatør 
NN ønsker at anvende alternativt analyseudstyr med tilhørende bestemmelses-
metode.  
 
Som beskrevet i OSPAR Agreement "Guideline on criteria for alternative methods 
acceptance and general guidelines on sample taking and handling", Reference no: 
2006-6 foretages herefter en korrelation af den valgte alternative OiW metode, mod 
referencemetoden for bestemmelse af OiW værdier til rapportering. 
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OiW bestemmes indirekte, med den gennem OSPAR vedtagne referencemetode 
ISO GC-FID 9377-2 modificeret til at inkludere alifatiske kulbrinter i intervallet     
mellem C7-C40 (OSPAR Agreement, Reference no: 2005-15). 
 
Den analysemetode for olie i produktionsvandet, der anvendes offshore, skal hvert 
kvartal sammenlignes med referencemetoden ISO 9377-2 modificeret som beskre-
vet i OSPAR reference nr. 2006-6. Resultaterne rapporteres til Miljøstyrelsen    
seneste 3 uger efter sammenligningen er afsluttet. 

De korrigerede værdier for koncentrationen af dispergeret olie i produktionsvandet 
bruges til beregning af et givent døgns udledte oliemængde på følgende måde: 

• For udledningssteder, hvor der udtages 1 prøve pr. dag, multipliceres koncen-
trationsværdien med den for samme dag udledte produktionsvandmængde 

• For udledningssteder, hvor der udtages 3 prøver pr. dag, multipliceres det 
aritmetiske gennemsnit af de 3 koncentrationsværdier med den for samme 
dag udledte produktionsvandmængde 

 
Analysen af indholdet af aromatiske kulbrinter i produktionsvandet skal foretages 
iht. faglig rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 536, 2005. 
 
3. Rapporteringer 
 
A: Reaktionsrapporter ved forhøjet oliekoncentration 
Såfremt den daglige korrigerede olie-i-vand koncentrationsværdi (1 prøve pr. dag) 
eller den daglige korrigerede gennemsnitlige olie-i-vand koncentrationsværdi (3 
prøver pr. dag) fra et givet udledningssted 5 dage i træk overstiger 30 mg/l, skal 
operatøren senest 3 hverdage efter den sidste af disse prøvetagninger meddele 
dette til Miljøstyrelsen. Meddelelsen skal indeholde en vurdering af, om måneds-
gennemsnittet for det pågældende udledningssted kan overholde vilkårsgrænsen 
på 30 mg/l jf. vilkår 4, samt en beskrivelse af årsagen til den forhøjede værdi og 
hvad der er eller vil blive gjort for at reducere olieindholdet i produktionsvandet.  
 
B: Månedsrapporter 
Resultater af analyser af produktionsvandet, foretaget i henhold til punkt 2, skal 
rapporteres månedligt og senest d. 15. i den følgende måned til Miljøstyrelsen. 
Rapporteringen skal indeholde følgende oplysninger for hvert udledningssted: 
 
a. Den daglige koncentrationsværdi (ukorrigeret og korrigeret) for dispergeret olie i 

udledt produktionsvand, angivet i mg/l, den udledte mængde produktionsvand, 
angivet i m3, i det pågældende døgn og den beregnede mængde dispergeret 
olie i det udledte produktionsvand, angivet i kg, i det pågældende døgn. 

b. Summen af de daglige mængder dispergeret olie udledt med produktionsvandet 
for den pågældende måned, angivet i kg (A). 

c. Summen af den daglige udledning af produktionsvand for den pågældende   
måned angivet i m3 (B), og den gennemsnitlige udledning af produktionsvand i 
m3/døgn. 

d. Det volumenvægtede månedsgennemsnit for dispergeret olie i udledt produk-
tionsvand, beregnet som A/B, som anført i b) og c) og angivet i mg/l. 
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Månedsrapporterne for januar – november skal tillige indeholde en summering af 
den indtil dato udledte mængde dispergeret olie. 
  
Hvis den samlede udledning af dispergeret olie i produktionsvandet fra produk-
tionsenhed XX på rapporteringstidspunktet overstiger 1/12 x antallet af indtil dato 
rapporterede måneder af den forventede samlede årlige udledning, som anført 
under tilladelsens forudsætninger, skal månedsrapporten indeholde en beskrivelse 
af, hvad der er eller vil blive gjort for at den samlede udledning for året ikke vil over-
skride den forventede samlede årsmængde for det pågældende år.  
 
C: Kvartalssrapporter 
Udviklingen i korrelationerne udtrykt ved formlen for linjens ligning fra de lineære 
regressioner sammenfattes i en rapport og fremsendes til Miljøstyrelsen senest d. 15. 
i måneden efter det pågældende kvartal. 
 
D: Årsrapporter 
For hvert kalenderår indsendes til Miljøstyrelsen senest den 28. februar i det følgende 
år en rapport for produktionsenhed XX indeholdende følgende oplysninger for hvert 
udledningssted: 
a. Den samlede, beregnede mængde udledt produktionsvand det pågældende år, 

angivet i m3. 
b. Den samlede, beregnede mængde dispergeret olie udledt med produktionsvand 

for det pågældende år, angivet i kg. 
c. Årsgennemsnittet for dispergeret olie i produktionsvand, beregnet på grundlag 

af a) og b), samt årsgennemsnittet for dispergeret olie i produktionsvand inkl.  
bidrag fra udledning ballastvand og drænvand. 

d. Den udledte mængde af aromatiske kulbrinter 
 
Den årlige rapport for produktionsenhed XX skal tillige indeholde følgende oplys-
ninger: 

• Indhold af fenoler i det udledte produktionsvand, ballastvand og drænvand 
• Indhold af tungmetaller i det udledte produktionsvand, ballastvand og dræn-

vand 
• Indhold af NORM i det udledte produktionsvand (i form af Operatør NNs 

årsrapport til Statens Institut for Strålebeskyttelse) 
• Anvendte og udledte mængder af kemikalier på produkt- og stofniveau  

 
Samtidig med indsendelse af den årlige rapport til Miljøstyrelsen skal operatøren 
indsende en samlet rapport for alle operatørens produktionsenheder for det pågæl-
dende år, svarende til OSPAR’s aktuelle indberetningsformat. 
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Bilag A - Udvikling i udledning af olie fra produktionsenhed XX 2006 - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GRAF) 
 
Figur A.1 Gennemsnitlig månedlige oliekoncentration i udledt produceret vand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GRAF) 
 
Figur A.2 Månedlig olieudledning i forbindelse med udledning af produceret vand. 
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Bilag B - Udvalgte OiW initiativer for produktionsenhed XX   
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Bilag C - Oversigt over eksisterende rensningsforanstaltninger på proces-
vandet på produktionsenhed XX 
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Bilag D – Oversigt over offshorekemikalier omfattet af denne tilladelse for 
produktionsenhed XX 
 
Pr. 15. februar 2011 
 
Produktnavn   Produktregisternummer 
AA   1234567 
BB   8901234 (uafklaret) 
CC   5678901 
 
Der kan gives tilladelse til anvendelse og udledning af supplerende kemikalier   
gennem den i vilkår 14 beskrevne procedure. 
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Bilag E – Oversigt over Operatør NNs miljøledelsessystem 
 
Operatør NNs miljøledelsessystem er opbygget efter principperne beskrevet i 
dokumentet "QHSE principles in E&P".  
 
Miljøledelsessystemet er certificeret efter ISO 14001. 
 
I miljøledelsessystemet forefindes en række specifikke procedurer, som er    
relevante i forbindelse med udledning af produceret vand fra produktionsenhed 
XX. En række procedurer omfatter planlægning og rapportering og andre proce-
durer omfatter operationen på produktionsenhed XX inklusive laboratoriet. I det 
følgende er nævnt en række af disse procedurer:  
 

• Miljøvurdering af kemikalier  
• Miljørapportering af driftsaktiviteter  
• Rapportering af data til OSPAR rapport  
• Laboratorieprocesser på produktionsenhed XX  
• Kalibrering af laboratorieudstyr  
• Oliebestemmelse i vand  
• "Unwanted event reporting" (Rapportering ved oliespild samt ved OiW 

over 30 mg/l)  
• "Document Management"  

 
Operatør NNs miljøledelsessystem inklusiv procedurer er samlet i systemet  
"Navigator", som er tilgængeligt på alle produktionsenhed XXs computere også 
dem, der er placeret offshore. 


