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Undergrundsenheden

Opfyldelse af vilkår 5 og 9 i godkendelse af ansøgning om fiskal måling af kvalitet og kvantitet af kulbrinter, som tilføres, befinder sig i og leveres fra DONG
Oil Pipe A/S’ anlæg
Energistyrelsen godkendte den 17. oktober 2014 DONG Oil Pipe A/S’ ansøgning om fiskal måling
af kvalitet og kvantitet af kulbrinter, som tilføres, befinder sig i og leveres fra DONG Oil Pipe A/S’
anlæg.
I godkendelsen er angivet et vilkår 5, hvori DONG Oil Pipe A/S anmodes om at:
” ... til Energistyrelsens godkendelse, fremsende en opdateret detaljeret beskrivelse med tegninger
af det samlede fiskale målesystem. Opdateringen skal inkludere de ændringer, der følger af vilkår i
denne godkendelse. Endvidere skal til Energistyrelsens godkendelse fremsendes en redegørelse for
kravspecifikationer, udvælgelseskriterier og årsag til valg af type målere og prøvetagningsudstyr, så
snart oplysningerne foreligger og inden, der foretages udbud eller indgås aftaler om køb, jf. § 28 i
FOR nr. 1234.”
I vilkår 9 er fastsat at:
”der skal være dublering af tryk- og temperaturmåling for hver slave- og mastermåler”
DONG Oil Pipe A/S har med email af 17. oktober 2014 til Energistyrelsen og senest den 10. december 2014 fremsendt dokumentation i form af kravspecifikationer for de fiskale målere på Gorm
E samt prøvetagningsudstyr og en redegørelse for valg af fiskalt måleudstyr. I email af 17. oktober
2014 oplyser DONG Oil Pipe A/S, at udbudsrunden er igangsat, så vilkår 5, hvad angår fristen for
indsendelse af oplysninger, inden der foretages udbud, kan ikke overholdes.
Energistyrelsen vurderer ud fra dokumentet ”Hejre Tie-in to Gorm E Fiscal Meter System Specification (C800-RAMB-M-SA-0003) rev 2014-11-21”, at DONG Oil Pipe A/S har opfyldt vilkår 5,
hvad angår oplysninger om kravspecifikationer, opdateret beskrivelse med tegninger af det samlede
fiskale målesystem med to Hejre målere samt dublering tryk- og temperaturmålere for hver flowmåler på Gorm E (vilkår 9).

Energistyrelsen vurderer ud fra dokumentet ”Redegørelse for udvælgelseskriterier og årsag til valg
af type målere og prøvetagningsudstyr, 2014-10-2014” samt fra dokumentet ”Hejre Tie-in to Gorm
E Fiscal Meter System Specification (C800-RAMB-M-SA-0003) rev 2014-11-21”, at DONG Oil
Pipe A/S har opfyldt vilkår 5, hvad angår redegørelse for udvælgelseskriterier og årsag til valg af
type målere og prøvetagningsudstyr.
Energistyrelsens vilkår 5 er ikke specificeret til udelukkende at omhandle det fiskale målesystem på
Gorm E. Men da det er på Gorm E, det har været nødvendigt med designændringer for at overholde
vilkår i forhold til ansøgningsmaterialet, vurderer Energistyrelsen, at det er tilstrækkeligt, at dokumenterne til opfyldelse af vilkår 5 kun omhandler det fiskale målesystem på Gorm E.
DONG Oil Pipe A/S har i email af 17. oktober 2014 redegjort for at ændringer, som følge af godkendelsen, er blevet indarbejdet i kravspecifikationerne til udbudsrunden. Energistyrelsen fraviger
derfor kravet om frist for indsendelse af oplysninger, inden udbudsrunden er igangsat.
Energistyrelsen anser derfor vilkår 5 og 9 som opfyldt og afsluttet.
Energistyrelsen vil afslutningsvis understrege, at øvrige vilkår i godkendelsen, medmindre andet er
specificeret, gælder for det samlede fiskale målesystem omfattende Gorm E og Fredericia.
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