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1 Indledning 

Nærværende rapport har til formål at foretage en indledende screening af 

myndighedskravene og pege på de væsentligste udfordringer i den forbin-

delse. 

 

 

2 Oversigt over godkendelser 

 

Figur 1 Principskitse, der viser de anlægstyper, der indgår i projektet 

 

På Figur 1 er vist en forsimplet udgave af den samlede anlægsopbygning, 

idet der i projektet indgår flere forskellige typer af både elektrolyse- og 

brændselscelleanlæg. Skitsen viser, at der sendes brint til transport. I projek-

tet indgår derfor en brinttankstation. De røde pile indikerer gasrørsforbindel-

ser, elkabler eller fjernvarmeforbindelser. 

 

Alle indgående anlæg og forbindelserne skal godkendes. Endvidere skal 

anlægsplacering i forhold til omgivelser og arrangement inden for hegn også 

godkendes. 

 

 CE-mærkning af alle anlæg (elektrolyseanlæg, brændselscellesyste-

mer, gaslager, H2-tankningsanlæg mv.) 

 Konstruktionsgodkendelse af det samlede forbundne system 

 Byggetilladelser for anlæg og rørforbindelser 

 Brandgodkendelse 

 Seveso-direktiv-godkendelse (risikobekendtgørelser) 

 Miljøgodkendelse 

 VVM-screening og VVM-proces 
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 Sikkerhedsstyrelsens godkendelse af brinttilsætning til Bygas2-

nettet. 

 

 

3 CE-mærkning 

Gasdrevne anlæg, som fx brændselscelleanlæg, skal godkendes af et eks-

ternt akkrediteret testlaboratorium. Erfaringen viser, at godkendelsesproces-

sen kan tage fra 1 måned og op til et år og ofte indebærer designændringer i 

både udstyr og styring. 

 

For øvrige anlæg skal fabrikanten selv udarbejde en CE-erklæring, der anfø-

rer, at anlægget er designet i overensstemmelse med alle relevante direkti-

ver, som fx maskindirektivet, ATEX-direktivet mv. 

 

Generelt gælder, at CE-mærkningen skal revideres, såfremt der sker æn-

dringer af konstruktion eller styresystemer. 

 

Fuld dokumentation for overensstemmelse med alle relevante direktiver skal 

kunne fremskaffes på 2 uger. 

  

Disse to sidstnævnte forhold vurderes at kunne skabe problemer ved opstil-

ling af prototypeanlæg (fx elektrolyseanlæg), hvor der må forventes løbende 

ændringer/modning i testperioden! I praksis betyder dette, at der i et demon-

strationsprojekt uden for ens eget laboratorium kun kan anvendes anlæg, der 

er tilstrækkeligt gennemtestet og modnet hos fabrikanten, således at design-

ændringer helt undgås eller i hvert fald minimeres. 

 

 

4 Konstruktionsgodkendelse af det samlede system 

Arbejdstilsynet (AT) er myndighed og godkendelse sker iht. trykdirektivet. 

 

Dokumentationen skal bl.a. indeholde risikoanalyser af de forskellige drifts-

tilstande: Opstart, nedlukning, normal drift, service, sikkerhedsteknisk be-

skrivelse, indstillinger af sikkerhedsventiler osv. 
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Et akkrediteret testlaboratorium vil afprøve funktion og indstilling af sik-

kerhedsventiler mv. 

 

 

5 Byggetilladelse og brandgodkendelse 

Københavns Kommune er sagsbehandler. 

 

I forbindelse med byggetilladelse skal planforholdene for de påtænkte area-

ler undersøges, herunder hvorvidt arealerne ligger nær særligt følsomme 

områder, som fx hospitaler. 

 

Forespurgt om habilitetsproblem svarer kommunen, at det normalt ikke reg-

nes for et problem. 

 

Brandgodkendelsen vil også hænge sammen med Seveso-godkendelse. 

 

 

6 Seveso-direktiv-godkendelse iht. Risikobekendtgø-

relserne 1666 af 14/12/2006 og 1640 af 13/12/2006 

Kun relevant ved lagerstørrelser over 5 ton svarende til 55500 Nm
3
 H2, dvs. 

kun fuldskalaprojektet. 

 

Følgende myndigheder er involveret i denne godkendelse: Miljømyndighe-

den: Københavns Kommunes Center for Miljø, AT, Beredskabsstyrelsen, 

Politiet, Københavns Brandberedskab. 

 

Fuldskalaprojektet vil være kolonne 2-virksomhed, der kræver udarbejdelse 

af et sikkerhedsdokument, der blandt andet indeholder omfattende risiko-

analyser med beregning af sandsynligheder for ulykke og dødsfald. Doku-

mentet bør udarbejdes af en rådgiver med særlig erfaring heri. Kun derved 

kan sagsbehandlingstiden holdes nede på 3-6 måneder. 

 

Der foreligger to lidt forskellige risikobekendtgørelser: Risikobekendtgørel-

sen Bek. Nr. 1666 af 16/6/2006 fra Miljøstyrelsen og nr. 20 af 12/01/2006 

fra AT. Bekendtgørelse nr. 20 fra AT fokuserer mest på arbejdssikkerhed, 
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mens nr. 1666 fra Miljøstyrelsen fokuserer mest på påvirkningen af omgi-

velserne. 

 

 

7 Miljøgodkendelse, VVM 

Miljøgodkendelsen indeholder også godkendelse iht. Risikobekendtgørelsen 

(Seveso) og VVM-processen.  

 

Der skal udføres VVM-screening, da der er tale om listevirksomhed. I hen-

hold til bekendtgørelse Nr. 1510 af 15/10/2010 ”Bekendtgørelse om vurde-

ring af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-

før af lov om planlægning” skal der gennemføres en VVM-proces, der kan 

være langvarig, et år eller mere. Det gælder både for brintproduktionsan-

lægget og for en eventuel brintledning på over 1 km uden for anlægsområ-

det. 

 

 

8 Godkendelse af brintinjektion i Bygas2-nettet 

Sikkerhedsstyrelsen skal godkende dette. Denne godkendelse forventes at 

medføre omfattende apparattest og vurdering af nettet. Tidligere tiders 

brintholdige gas havde et fugtindhold, der bevirkede, at rørtætningerne af 

organisk materiale var tætte for brint. 

 

Den nuværende godkendelse til anvendelse af Bygas2 (naturgas-luft) omfat-

ter ikke brint. 

 

De testgasser, som apparater til Bygas2 er testet med, omfatter ingen gasser 

med brint ifølge testgasnormen EN 437 gruppe e gas. Selvom dette var til-

fældet, kunne man ikke konkludere, at brinttilsætning var forsvarlig. 

 

Til orientering kan nævnes, at apparater til naturgas gruppe 2h iht. EN 437 

testes bl.a. med to grænsetestgasser med henholdsvis 20 % (mod overlast) 

og 23 % brint (mod over-heating). Testvarigheden er 15 minutter. Alligevel 

er brinttilsætning ikke tilladt. 
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9 Forskelle mellem pilotfase (fase 2a) og fuldskala 

(fase 2b) 

Umiddelbart vurderes forskellen at være begrænset, da godkendelse efter 

Risikobekendtgørelsen (Seveso) falder bort for pilotfasen, idet lageret iht. 

senest kendte data er under 5 ton (svarende til 55500 Nm
3
). 

 

Der kan måske være tvivl om, hvorvidt der skal gennemføres VVM-

screening for pilotfasen. I Bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010 bilag 1 

(anlæg med VVM-pligt) er anført ” kemiske anlæg, der fremstiller grund-

kemikalier i industriel målestok”. 

 

Det kan diskuteres, ved hvilket volumen man taler om industriel målestok, 

men allerede i pilotfasen er elektrolyseydelsen på 0,5 MWe, svarende til 90 

Nm
3
/h brint. Det vurderes at være industriel målestok. 

 

 

10 De mest kritiske punkter i myndighedsgodkendel-

se 

Først og fremmest er lagerstørrelsen afgørende for, hvorvidt der skal ske 

godkendelse efter Risikobekendtgørelserne. Denne godkendelse kan være 

den mest langstrakte proces i myndighedsbehandlingen.  

 

VVM-processen kan også være langvarig. Det er af væsentlig betydning for 

sagsbehandlingstiden at få inddraget myndighederne på det tidligst mulige 

tidspunkt i overvejelserne. Det gælder i øvrigt generelt i forhold til alle 

myndighedsgodkendelser. 

 

Både for godkendelse efter Risikobekendtgørelsen og VVM er det stærkt 

tilrådeligt at inddrage rådgivere med særlig erfaring heri. Det letter sagsgan-

gen, da sådanne rådgivere ret præcist ved, hvilket omfang og udformning 

dokumentationen skal have i forhold til de godkendende instanser. 

 

Endelig skal vi understrege vigtigheden af, at de elektrolyseanlæg og 

brændselscelleanlæg, der ønskes demonstreret i pilot- og fuldskalafaserne, 

alle er så gennemtestet i laboratorierne, at designændringer i demonstrati-
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onsfasen er på et minimalt niveau. Herved undgås/begrænses det, at CE-

mærkning eller godkendelse skal gentages for ofte.  
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