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Til  
Energistyrelsen 
Amaliegade 44       
1256 København K 
 
 

København, den 28. juni 2011 

 
 
Udkast til bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v. 

 
 
Høringssvar fra NOAH Energi og Klima 
 
 
Kommentarer til hovedteksten 
Til § 5: En CO2-strøm skal ”bestå af mindst 99,5 % kuldioxid”.  
I den følgende sætning slettes derfor. 
 
Til § 9: ordene om nødvendigt bør slettes 
Punkt 4) ændres til 

4) Registrere udsivning af CO2 ”og fjernelse af CO2 i forbindelse med EOR” 

Mellem § 10 og § 11 indsættes to nye paragraffer, som omhandler 
 

- hvilket beredskab rettighedshaveren har i forhold til udsivende CO2 

- hvilke handlinger rettighedshaveren skal foretage sig for at bremse udsivende CO2 
 
Til § 14: ordene i yderste konsekvens bør slettes 
I punkt 5 ændres derefter hvert tiende år til ”derefter hvert femte år” 
 
 
Kommentarer til bilag 1 
Til Trin 1: Dataindsamling 
Der mangler dataindsamling mht. mikrobiel sammensætning og aktivitet i lageret. Den injicerede 
strøm af CO2 vil også indeholde en lang række stoffer, der kan give grobund for biologisk aktivitet 
(ex. kemolithotrofe organismer) der kan ændre lagerets kemiske sammensætning og reaktion. 
 
Vi ønsker derfor tilføjet et punkt der lyder: ”Mikrobiel sammensætning og aktivitet”. 
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Til Trin 3.1: Karakterisering af dynamisk opførsel i forbindelse med lagringen 
Her mangler også en karakterisering af betydningen af den mikrobielle aktivitet, og vi ønsker 
tilføjet under punkt c) ”Reaktive processer – ”abiotiske såvel som biotiske reaktioner vurderes” 
 
Til Trin 3.3.1: Karakterisering af fare 
Til punkt d) foreslår vi tilføjet ”effekter af abiotiske såvel som abiotiske reaktioner i lageret” så den 
samlede tekst lyder: 
”Sekundære virkninger af CO2-lagring, herunder fortrængning af formationsvæsker, effekter af 
abiotiske såvel som biotiske reaktioner i lageret og dannelse af nye stoffer som følge af CO2-
lagringen.” 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Ejlertsen og Palle Bendsen 
NOAH Energi og Klima 
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