
2017-10-24 07:00 CEST

Energistyrelsen godkender plan for
genopbygning af Tyra

Energistyrelsen har i dag godkendt en plan for fuld genopbygning af anlæg
på Tyra-feltet. Mærsk Olie og Gas A/S ansøgte den 28. april 2017 herom på
vegne af Bevillingshaverne til Eneretsbevillingen og deres DUC partnere.

Energistyrelsen har godkendt en plan for fuld genopbygning af anlæg på
Tyra-feltet. Den fulde genopbygning af anlæg på Tyra-feltet er det primære
element i den aftale om den fremtidige udvikling i Nordsøen, som regeringen
indgik 22. marts 2017 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale
Venstre og SF og den efterfølgende aftale med bevillingshaverne (på vegne
af DUC partnerne) af 23. marts 2017.

http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2017/marts-2017/ny-aftale-om-udvikling-af-nordsoeen/


Anlæggene på Tyra-feltet skal renoveres, da havbunden under anlæggene er
sunket som følge af mange års gasproduktion.

Tyra fortsat knudepunkt for olie og gasindvinding

Godkendelsen er baseret på, at anlæggene genopbygges fuldt ud, og at Tyra
dermed fortsat kan tjene som knudepunkt for gas og olie indvindingen fra det
nordlige område af Eneretsbevillingen. Tyra skal fremadrettet have kapacitet
til at behandle produktion fra nye projekter i området – både fra
tillægspotentialer indenfor Eneretsbevillingen og fra eventuelle tredjeparter
– og der er stillet vilkår, som skal sikre at disse potentialer udnyttes.

Den godkendte plan omfatter:

• genopbygning af fire brøndhovedplatforme og to
stigrørsplatforme,

• omlægning af enkelte rørledninger til og fra Tyra Vest og Tyra
Øst

• etablering af en ny behandlingsplatform og en ny
beboelsesplatform ved Tyra Øst

• fjernelse af to integrerede beboelses- og behandlingsplatforme,
to platforme til afbrænding af gas (flaring) og to bromoduler med
tilhørende bærende konstruktioner og afvikling af enkelte
rørledninger.

20 mia. kr. for den samlede genopbygning

De samlede udgifter til genopbygning, etablering af nye anlæg og fjernelse af
platforme m.v. vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til omkring 20
mia. kr. (2017-priser). Investeringen anslås pt. at ville koste ca. 16,3 mia. kr.
(2017-priser), som forventes at blive omfattet af de planlagte, kommende
skattelempelser, jf. Nordsøaftalen. Hertil kommer afvikling af dele af det
nuværende anlæg som led i renoveringen til ca. 3,7 mia. kr. (2017-priser). Det
bemærkes, at beløbene løbende justeres i takt med at kontrakterne for
genopbygningen indgås.

Gas- og oliereserverne fra Tyra og Tyra Sydøst felterne forventes at udgøre
henholdsvis 22 mia. Nm3 gas og 7 mio. m3 olie. Hertil kommer mulighed for
indvinding af 129 mio. tønder olieækvivalenter inden for



Eneretsbevillingsområdet, som ikke ville kunne udvikles uden Tyra
anlæggenes fulde genopbygning.

VVM-redegørelse for projektet

Den fulde genopbygning af Tyra feltets anlæg udføres i henhold til og
indenfor rammerne af den VVM-redegørelse ”Redegørelse for miljømæssige
og sociale virkninger – ESIS – Tyra”, som har været i offentlig høring i
perioden fra 19. juni 2017 til 25. august 2017.

Se VVM-redegørelsen: ”Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger –
ESIS – Tyra” og afgørelse om VVM samt høringsnotat.

Inden udgangen af 2017 skal bevillingshaverne sammen med DUC partnerne
træffe den endelige investeringsbeslutning og meddele, om det er besluttet
at iværksætte den fulde genopbygning af Tyra-feltet.

Kontakt:

Specialkonsulent Kirsten Lundt Erichsen, tlf: 33 92 68 73, e-mail: kle@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas
https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas
mailto:kle@ens.dk


forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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