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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 25, januar 2022 stillet mig føl-

gende spørgsmål 109 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Sikandar Siddique (FG). 

Spørgsmål 109 

Hvor meget CO2 og metan bliver der udledt i forbindelse med rutineflaring fra 

Gorm-feltet og andre oliefelter i den danske del af Nordsøen? Og er Total Energies 

blevet sanktioneret af de danske myndigheder for denne rutineflaring fra Gormfel-

tet? 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der oplyser følgende, som jeg 

henholder mig til: 

 

”På Gorm medfører rutineflaringen af gassen, der separeres fra Halfdanproduktio-

nen, at der årligt bliver afbrændt ca. 10,8 mio. Nm3 gas. Dette gav i 2020 en emis-

sion af CO2 på omkring 20.600 ton. I forbindelse med afbrænding af gassen ved 

flaring, udledes en relativt lille mængde metan som følge af ufuldstændig forbræn-

ding. Energistyrelsen oplyser, at man ikke har en direkte måling af metanudlednin-

gen ved flaring, men at denne kan estimeres ved hjælp af såkaldte emissionsfakto-

rer. På den baggrund kan metanudledningen ved flaring af gassen fra afgasning af 

Halfdan olien på Gorm estimeres til ca. 114 tons i 2020, hvilket svarer til 2850 tons 

CO2e (CO2-ækvivalenter). I alt medførte flaringen af Halfdan-gassen på Gorm i 

2020 ca. 23450 tons CO2e. 

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at der ikke forekommer rutineflaring fra andre 

felter i den danske del af Nordsøen. 

 

Energistyrelsen har i efteråret 2021 anmodet TotalEnergies om snarest muligt at 

anvise en løsning, der kan nedbringe og helt fjerne rutineflaringen. Energistyrelsen 

har på denne baggrund været i tæt dialog med TotalEnergies om elementerne i en 

løsning. Den endelige løsning, som pt. forventes fremlagt af TotalEnergies i februar 

2022, vil skulle accepteres af Energistyrelsen som værende i overensstemmelse 

med gældende regelsæt. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt vil Energistyrelsen 

fastsætte rammer for flaring i produktionsfastsættelsen for felterne eller give påbud 

om inden for en rimelig frist at få nedbragt flaringen”.  

 

Offentligt
KEF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 109
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