
From:                                 Jette Brønnum
Sent:                                  10 Apr 2015 06:15:18 +0000
To:                                      NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse;Nina Hanne Holst;MST Miljøstyrelsens 
hovedpostkasse;Yvonne Korup;Energistyrelsens officielle postkasse;Katja Scharmann;Kirsten Lundt Erichsen
Cc:                                      Maibrit Lykkegaard;Lene Morthensen;Kirsten Haumann;Maria Klitgaard
Subject:                             Høring - VVM anmeldelse af ændringer til eksisterende VVM (Efterforskningsboring 
Vendsyssel-1 - Skifergas ved Dybvad)
Attachments:                   VVM Form 

Til 
 
Naturstyrelsen, att. Nina Hanne Holst
Miljøstyrelsen, att. Yvonne Korup
Energistyrelsen, att. Katja Scharmann og Kirsten Lundt Erichsen
 
Frederikshavn Kommune har anmodet TOTAL E&P DENMARK B.V om at anmelde en ændret sammensætning af 
boremudderet til brug i gennemførslen af efterforskningsboringen. Sammensætningen er ændret i forhold til 
den eksisterende VVM-redegørelse. Den eksisterende VVM-redegørelse fremgår her: 
http://frederikshavn.dk/Sider/Efterforskningsboring---Skifergas-ved-Dybvad.aspx?topemne=8453b351-eda4-
44d9-8fbc-b187864a8262&emne=37c93fa9-c5b0-4ea8-923e-a6aa05bcdc08
 
Frederikshavn Kommune har vurderet at ændringerne er omfattet af bilag 2, punkt 14 i VVM-bekendtgørelsen.
 
TOTAL E&P DENMARK B.V har anmeldt ændringerne den 1. april 2015, se vedhæftede.
 
Frederikshavn Kommune skal screene ændringerne og træffe afgørelse om hvorvidt projektet udløser VVM-
pligt eller ej.
På den baggrund anmoder Frederikshavn Kommune hermed om Jeres vurdering af, hvorvidt ændringerne må 
kunne antages, at få en væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Frederikshavn kommune forventer at modtage et høringssvar fra Jer, også såfremt I ikke har bemærkninger. Vi 
anmoder om at få høringssvaret senest fredag den 24. april 2015.
Hvis I allerede nu er opmærksomme på, at det kunne være hensigtsmæssigt at høre andre 
myndigheder/parter, må I meget gerne komme med en tilbagemelding herom straks.
 
Til jeres orientering har TOTAL E&P DENMARK B.V oplyst, at anmeldelsen skal betragtes som en 
supplerende/alternativ mulighed, hvilket også fremgår af selve anmeldelsen. Hvis nærværende sagsbehandling 
ikke hænger sammen med den stramme tidsplan, de kører projektet efter, ønsker de muligheden for at kunne 
benytte den sammensætning af boremudderet, som er beskrevet i den eksisterende VVM.  
 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede eller til min kollega Lene Morthensen på 
telefon 9845 6256 eller lemr@frederikshavn.dk.
 
 
Med venlig hilsen
Jette Brønnum



Teamkoordinator i Miljøteamet
Center for Teknik og Miljø

Direkte: 9845 6359
jebn@frederikshavn.dk

 

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk 
 

 



From:                                 Rachel KEOWN
Sent:                                  1 Apr 2015 16:19:31 +0000
To:                                      Jette Brønnum
Cc:                                      Henrik NICOLAISEN;Maria Klitgaard;Kirsten Haumann;Lene Morthensen;Maibrit 
Lykkegaard
Subject:                             VVM Form
Attachments:                   TEP DK 15-032 VVM Notification form.pdf, 30032015 -VVM_report_03_UK Section 
7_DK.pdf, Appendix 7.1 DK.pdf

Good evening Jette
In response to your email sent 27th March 2015, attached is the completed VVM form together with the 
supporting documents. 
Please let us know if any further information is required. 
Thanks and regards
Rachel 
 

Rachel Keown
HSE Coordinator 
 
Exploration Production
Cell: +(45) 5339 2438
Email :rachel.keown@total.com   

TOTAL E&P DENMARK B.V.
Nyhavn 43, 2
DK-1051 København K
Denmark

www.skifergas.dk
 
CONFIDENTIALITY. This email (including any attachments) may contain information which may be confidential. It may not be used other than for the 
purpose for which it has been sent. If you are not the intended recipient, please delete it and notify the sender immediately.
 
 
 
From: Jette Brønnum [mailto:JEBN@frederikshavn.dk] 
Sent: 27 March 2015 14:10
To: Henrik NICOLAISEN
Cc: Lene Morthensen; Maria Klitgaard; Kirsten Haumann; Maibrit Lykkegaard
Subject: Ændringen af boremudderets sammensætning kræver anmeldelse efter VVM-reglerne

 
Hej Henrik
 
Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at de supplerende kemikalier på bilag 7.1 kræver, at I anmelder 
ændringerne efter bilag 2 punkt 14 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal ske ved brug af vedhæftede 
skema, der udgør bilag 5 til VVM-bekendtgørelsen.
 
Når Frederikshavn Kommune har modtaget anmeldelsen vil vi vurdere, hvorvidt vi vil screene eller blot træffe 
afgørelse om, at ændringen ikke er til skade for miljøet. Sidstnævnte skal ikke offentliggøres, men kan påklages.
 
Såfremt vi vurderer at ændringen skal screenes, skal Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Naturstyrelsen høres. 
Frederikshavn Kommune skal ligeledes tage stilling til i hvilket omfang sagen skal politisk behandles. 
 



Til din orientering er der ikke "handlepligt" på anmeldelsen. Hvis I skønner at tidsplanen omkring denne 
sagsbehandling  ikke efterkommer jeres ønske til, hvornår i vil anvende det ændrede boremudder, vil I altid 
kunne falde tilbage på den eksisterende VVM. I anmeldelsen bør I anføre at I ønsker denne option.
 
 
Med venlig hilsen
Jette Brønnum

Teamkoordinator i Miljøteamet
Center for Teknik og Miljø

Direkte: 9845 6359
jebn@frederikshavn.dk

 

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk 
 

 























7. RESSOURCER OG AFFALD 
I dette kapitel redegøres der for forbrug af ressourcer i form af boremudder, grus, vand og cement 
til efterforskningsboringen, disses potentielle miljøpåvirkninger og den skønnede affaldsproduktion 
og håndtering af dette. Der redegøres endvidere for projektets afværgeforanstaltninger til 
begrænsning af de miljømæssige påvirkninger blandt andet i forhold til grundvand. Kapitlet er 
bygget op, så der for hver anvendt ressource samt affald gives en beskrivelse af forbruget og 
bortskaffelsen, påvirkninger og samlet vurdering. Der er ingen beskrivelse af eksisterende forhold. 
 
Metode 
Der er indhentet datablade og data om kemiske/fysiske data og toksicitet for de produkter, der 
anvendes i boremudderet og cement. Datablade er indhentet fra producenten og øvrige data er 
indhentet fra REACH-databasen (http://echa.europa.eu) og den Europæiske ESIS database 
(http://esis.jcr.ec.europa.eu). I afsnittene om boremudder og cement er der foretaget en 
risikovurdering af de enkelte stoffer og det er yderligere beskrevet, hvordan de enkelte stoffer er 
vurderet at påvirke miljøet. 
 
Oplysninger om forbrug af grus og vand samt producerede affaldsmængder er oplyst af Total E&P 
Denmark. 
 
7.1 Boremudder 
Der redegøres for boremudderets sammensætning i de forskellige boredybder ud fra de indhentede 
datablade og data på de enkelte produkter. Der foreligger fysisk-kemiske data for samtlige 
produkter, samt resultater af toxicitetstests for en række af produkterne. Information vedr. De 
farer (miljø eller sundhedsmæssige), som i REACH regi1 er blevet identificeret, er ligeledes 
indsamlet for alle stoffer. Toxicitetstests foreligger typisk i mindre grad for produkter, der har en 
PLONOR-registrering (af OSPAR)2, da det ved denne registrering er vurderet, at stofferne ikke 
udgør en betydelig risiko for miljøet (Pose Little Or NO Risk), og der derfor ikke er krav til testing 
af toksicitet. 
 
Alle indsamlede data vedrørende mængder, kemisk/fysiske data og toksicitetsdata for de anvendte 
stoffer er samlet i Bilag 7.1. 
 
På baggrund af de indsamlede data er stoffernes økotoksikologiske effekter klassificeret som enten 
lav, moderat eller høj jf. de klassificeringskriterier, der anvendes i forbindelse med den Europæiske 
registrering af kemikalier anvendt til plantebeskyttelsesmidler (se Bilag 7.1 og 7.2)3. Derudover er 
de opgivne værdier for akut toksicitet (LD-50-værdier4, pattedyr) sammenlignet med de kriterier, 
der ligger til grund for klassificering jf. CLP-forordningen5. 
 
CLP-forordningen anvendes også til klassificering af blandinger af stoffer (kombinationseffekter). 
Kombinationseffekter for akut toksicitet (LD-50, pattedyr) er udregnet jf. retningslinjerne i CLP- 
 
---------------------------------------------------------- 
1 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del B. Farevurdering, Dec. 2011. 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_da.pdf 
2 Konventionen for beskyttelse af det marine miljø i Nordøst-Atlanten (OSPAR konventionen) regulerer det internationale samarbejde 
vedr. Miljøbeskyttelse i Nordøst-Atlanten. Arbejde under denne konvention udføres af OSPAR Kommissionen, der består af 
repræsentanter 
fra regeringerne i de 15 underskrivne nationer (herunder Danmark), samt repræsentanter fra EU-kommissionen. Blandt andet 
udfører kommissionen klassificering af stoffer, der anvendes og bortskaffes offshore. Stoffer der vurderes at udgøre ingen eller lille risiko 
for miljøet klassificeres som PLONOR (Pose Little or No Risk to the Environment). 
3 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm; klassifiseringskriterier, der anvendes i forbindelse 
med Europæiske registrering af kemikalier anvendt til plantebeskyttelsesmidler tilgængelig på den 
nævnte hjemmeside under ”Supporting information/ Background and supporting information”. 
4 LD50 værdien er den dosis (mg/kg kropsvægt) af et stof, som vil slå halvdelen af de testede individer ihjel. LD50-værdien anvendes 
ofte som indikator for stoffets akutte giftighed. De her afrapporterede LD-50 værdier stammer fra forsøg, hvor rotter har spist eller 
drukket det pågældende stof (oralt indtag). 
5 CLP forordningen, EU 1272/2008 (Classification and Labeling of Products) foreskriver at farlige, kemiske stoffer og blandinger skal 
klassificeres og mærkes. Hvis stofferne ikke anses for farlige jf. klassificeringskriterierne beskrevet i forbindelse med forordningen, skal 
de ikke klassificeres og falder dermed ikke ind under ordningen. 

 

  



 forordningen. Kombinationseffekterne er beregnet som additive effekter (hvilket er den mest 
konservative tilgang). Generelt gælder, at værdier for akut-toksicitet (LD-50-værdier), der ligger 
højere end 2000 mg/kg kropsvægt (BW), ikke udløser en klassificering jf. CLP-forordningen, og 
samtidig heller ikke skal indgå i en udregning af kombinationseffekter (se Bilag 7.2 for uddybning). 
 
De anvendte klassificeringskriterier for vurdering af akut-toxicitet (CLP) og økotoksikologi er 
forklaret i Bilag 7.2. 
 
Ved at vurdere akuttoxicitet, økotoxicitet samt stoffernes kombinationseffekt og sammenholde 
det med en vurdering af, hvorvidt stofferne kommer i kontakt med miljøet under boreprocessen 
(eksponering), er der givet en vurdering af boremudderets samlede påvirkning af miljøet. 
Miljøvurderingen er underopdelt ud fra dybde af boringen, da der anvendes forskellige produkter i 
forskellige dybder. 
 
Tiltag, der minimerer stoffernes kontakt med miljøet (miljøeksponering) 
I forbindelse med en miljøvurderingen af de stoffer, der tilsættes under boreprocessen, er det 
væsentligt at inddrage de foranstaltninger, der har betydning for, om stofferne kommer i kontakt 
med miljøet. 
 
Boremudderet cirkuleres under boreprocessen i et lukket system, således at det kun er i kontakt 
med boringens vægge og bund umiddelbart foran borehovedet. 
 
Der sættes foringsrør i boringen ved en række dybder, hvorved kontakt mellem boremudder, 
borespåner og de omkringliggende aflejringer minimeres. Dermed sikres det, at borevæske, der 
anvendes fra 570 meter og dybere, ikke er i kontakt med aflejringer fra 0-570 m under terræn. 
Borevæske, der anvendes fra 190-570 m under terræn, er heller ikke i kontakt med aflejringer fra 
0-190 m under terræn. Foring af boringen er beskrevet nærmere i Afsnit 2.3 og 2.4. Figur 7.1 
angiver, hvilke produkter, der anvendes i hvilke dybder og illustrerer samtidig de geologiske 
aflejringer, som produkterne kan komme i kontakt med. 
 
Nogle af tilsætningsstofferne i boremudderet netop den effekt, at de mindsker boremudderets 
tendens til at trænge ind i de omkringliggende aflejringer og formationer. Dette også for, at der 
ikke mistes for meget borevæske, da denne genbruges. 
 
Energistyrelsen har vurderet, at boremudder har en maksimal indtrængning i de omkringliggende 
formationer på 10-30 cm, afhængigt af formationens geologi /15/. 
 
I området er drikkevandsinteresserne begrænset til de øvre aflejringer ned til ca. 100 m under 
terræn. Med den anvendte boremetodik er det derfor kun stoffer anvendt i 0-190 m under terræn, 
der kan komme i kontakt med de grundvandsmagasiner, der kan anvendes til 
drikkevandsindvinding (Figur 7-1 og Kapitel 8). 
 



 

 

De øverste 190 m bores af en godkendt dansk brøndborer, der har stor erfaring med at udføre 
boringer til indvinding af grundvand. Boremudder i de øvre 190 m består af vand, bentonit og et 



fortykningsmiddel kaldet CMC. Disse stoffer anvendes typisk ved udførelse af danske 
drikkevandsboringer. 
 
Det skal bemærkes, at Energistyrelsen godkender boreprogrammet og herunder brugen af 
boremudder. Dette sker forud for hver enkelt boring, og vil således også ske forud for denne 
boring. Producenten har oplyst, at flere af de produkter, der anvendes i boreprocessen dybere end 
190 m, tidligere har været anvendt i danske boringer, og har dermed været godkendt til 
anvendelse I dybe boringer af Energistyrelsen. Disse produkter omfatter: Duo-tec NS, MI Pac ELV, 
Calcium Carbonate (all grades), G Seal (all grades), Soda Ash, Sodium Bicarbonate, Citronsyre, 
NOBUG, SAFE‐SCAV† NA, NULLFOAM, POTASSIUM CHLORIDE, Nut Shell, Mica, Form A plug II, Lime 
og Ironite Sponge.   
 
Håndtering af produkterne på borepladsen vil foregå i overensstemmelse med de 
sikkerhedsdatablade, som forefindes for hvert enkelt produkt. Tilsyn hermed varetages af 
arbejdstilsynet. 
 
For at hindre spredning af boremudder og enkeltstoffer til overfladejord og overfladevand via 
overfladeafstrømning, etableres der et mere end 99 % vandtæt bitumenlag på hele borepladsen. 
Alt vand fra borepladsen opsamles i bassiner og ledes gennem sandfang og olieudskiller. 
Overfladevand fra den indre del af borepladsen, hvor riggen står og boremudder håndteres, 
bortskaffes under boreprocessen til godkendt modtager. Indretning af borepladsen samt anlæg og 
drift af vandopsamlingen er nærmere beskrevet i Afsnit 2.2. 
 
Boremudderet er vandbaseret og består hovedsagligt at vand (92-99 %) blandet med enten 7 % 
bentonit eller barite. De øvrige produkter tilsættes kun i relativt små mængder, der alle udgør 
mindre en 3 % af det samlede mængde (Figur 7-2). 

 

 

Nedenfor gennemgås de anvendte produkter og stoffer for hver af de 3 borestrækninger (jf. figur 
7-1). Data, der ligger til grund for gennemgangen, fremgår af Bilag 7.1. 
 
Risikovurdering af borestrækning 0-190 meter. 
Boringen udføres fra 0-190 m u.t. under tilsætning af vand, bentonit og CMC 
(CarboMethylCellulose). Det vand, der anvendes i boringen (i alle dybder), stammer fra en lokal 
vandboring, der etableres i forbindelse med projektet. 



 
Ingen af de anvendte stoffer vurderes hver for sig at have miljøskadelige egenskaber. Udregnes 
der kombinationseffekter for stofferne jf. retningslinjerne i CLP-forordningen, er der ingen af 
stofferne, der vil skulle bidrage til en udregning af kombinationseffekter mht. akut toksicitet, da de 
har en LD50 (oral) > 2.000 mg/kg BW, og dermed ikke vurderes som farlige jf. Forordningen (se 
Bilag 7.2). 
 
Økotoksikologiske data for samtlige rapporterede organismegrupper placerer stofferne i kategorien 
”lav økotoksikologisk effekt” jf. de klassificeringskriterier, der anvendes i forbindelse med 
Europæiske registrering af kemikalier anvendt til plantebeskyttelsesmidler (se Bilag 7.2). 
Samlet set vurderes den konkrete anvendelse af de stoffer, der anvendes på borestrækningen 0- 
190 meter, derfor ikke at udgøre en risiko for miljøet. 
 
De enkelte stoffer er kort gennemgået nedenfor, mens datagrundlaget findes i Bilag 7.1. 
 
Bentonit 
Bentonit består hovedsageligt af lermineraler domineret af mineralet montmorillionit, der finds 
naturligt i den danske undergrund. Det er en type kvældende lermineral, der udvider sig ved 
kontakt med vand. På grund af denne egenskab samt dets finkornethed, bruges bentonit ofte til 
membraner under depoter, da det skaber en tæt membran. 
 
Denne egenskab udnyttes også i boreprocessen, hvor bentonit blandt andet har til formål at danne 
en såkaldt mudderkage på boringens sider. Denne mudderkage virker som en hydraulisk barrier 
der sikrer, at der ikke sker en udtrængning af borevæske til de omkringliggende aflejringer 
– eller en indtrængning af væske/gasser fra de omkringliggende aflejringer. Desuden medvirker 
bentonit til at skabe et godt transportmedie for borespånerne, der transporteres med borevæsken 
til overfladen. 
 
Undersøgelser af akut-toksicitet (LD50) for pattedyr viser en LD50 (oral, rotter) = 5.000 mg/kg. 
Jf. CLP-forordningen betyder dette, at stoffet ikke klassificeres, da det kun er stoffer med LD-50 
værdier (oralt indtag) under 2.000 mg/kg, der skal klassificeres. 
 
Derudover vurderes den økotoksikologiske effekt af betonit at være lav (kriterier i Bilag 7.2). 
 
Bentonit er uopløseligt, ikke biotilgængeligt og har høje LD50-værdier. Desuden er stoffet 
registreret som PLONOR, hvilket betyder at OSPAR har vurderet, at stoffet udgør lille eller ingen 
risiko for miljøet. Den konkrete anvendelse af bentonit antages derfor ikke at udgøre nogen 
miljørisiko. 
 
CMC 
CMC er en forkortelse for Carbo-Methyl-Cellulose. Det bruges i boreprocessen som et 
viskositetsmiddel, dvs. det tilsættes for at kontrollere, hvor flydende boremudderet er. Udover 
Natriumcarboxymethyl- cellulose indeholder produktet natriumchlorid (bordsalt), der udgør 5-40 % 
af produktet, samt spor af natrium-hydroxy-acetat. 
 
CMC er delvist opløseligt i vand. Stoffet er bionedbrydeligt. CMC, natriumklorid og natrium hydroxyl 
acetate har LD50-værdi på henholdsvis 15.000-27.000 mg/kg BW, 3.550 mg/kg BW. Og 7.110 
mg/kg BW. Jf. klassifikationen i CLP-forordningen betyder dette, at ingen af produkterne 
klassificeres, fordi stofferne ikke anses for farlige. 
 
De økotoksikologiske effekter af CMC er klassificeret som værende lav (Bilag 7.1). 
 
Da LD50-værdierne er høje, stoffet klassificeret som PLONOR og desuden anvendes i lave 
koncentrationer (ca. 0,02 %) antages den konkrete anvendelse ikke at udgøre nogen miljørisiko. 
 
Risikovurdering af borestrækning 190-570 meter. 
I borestrækningen fra 190-570 m u.t. tilsættes vand, Duotec NS og MI PAC ELV. 
 
Med den anvendte boremetodik kommer disse stoffer ikke i kontakt med det ferske grundvand 
beliggende 0 – 100 meter under terræn (figur 7-1) Ingen af stofferne er hver for sig vurderet at 
udgøre en risiko for miljøet. Det er ikke muligt at udregne kombinationseffekter jf. CLP 
forordningen (se faktaboks 1 samt Bilag 7.2). 
 



 

Ingen af produkterne vurderes at være toksiske overfor fisk, og med den givne anvendelse 
vurderes det, at stofferne ikke udgør nogen risiko for det akvatiske økosystem. 
 
Den samlede anvendelse af stofferne på borestrækningen fra 190-570 m u.t. vurderes ikke at 
udgøre en risiko for miljøet. De enkelte stoffer er kort gennemgået nedenfor, mens det fulde 
datagrundlag findes i Bilag 7.1. 
 
DUOTECH NS 
Duotech NS udgøres af xanthan gummi (60-100 %) og vand samt spor af ethanol (0-0,1 %). 
Duotech NS, der anvendes som viskositetsmiddel, er vandopløseligt, bionedbrydeligt og 
bioakkumuleres ikke. Der er registeret en LD-50-værdi (rotter, oral) > 5000 mg/kg BW for 
produktet. For ethanol er der desuden registreret en LD50-værdi (rotter, oral) > 10.470 mg/kg 
BW. 
 
Duotech NS (og ethanol) er registreret som PLONOR. 
 
Duotech NS er ikke vurderet toksisk overfor fisk og indsamlede data vedr. økotoksicitet af 
ethanol (tilstede i sporkoncentrationer) klassificeres også i kategorien ”lav” (bilag 7.2). 
Produktet bioakkumuleres ikke, det er klassificeret som PLONOR, og det har høje LD-50-værdier. 
Den konkrete anvendelse af stoffet antages ikke at udgøre en risiko for miljøet. 
 
MI PAC ELV 
MI PAC ELV er en cellulose-polymer, der består af glukose-enheder. Det er vandopløseligt og ikke 
bionedbrydeligt. Stoffet er klassificeret som PLONOR af OSPAR. 
Der foreligger ingen LD-50-værdier. Til trods herfor vurderes det ikke, at stoffet udgør en risiko. 
Det skyldes, at der er tale om en cellulose-polymer af glukoseenheder, der er naturligt 
forekommende i miljøet. Stoffet bioakkumuleres ikke og vurderes ikke at være toksisk overfor fisk. 
Det er registreret som PLONOR og tilsættes desuden i relativt lave koncentrationer (0,1 %, figur 7-
2). 
 
Risikovurdering af borestrækningen dybere end 570 meter. 
Den del af boringen, der udføres dybere end 570 meter under terræn, udføres med boremudder 
bestående af vand, Barite, Ultracap, UltraHib NS, Duotec NS, NOBUG, SAFE‐SCAV† NA og 
NULLFOAM. Duotec NS er allerede beskrevet forstrækningen 190-570 m og beskrives derfor ikke 
nedenfor, men inddrages i den samlede vurdering. 
Med den anvendte boremetodik kommer de stoffer, der anvendes dybere end 570 m u.t. ikke i 
kontakt med borestrækningen fra 0-570 meter, og dermed heller ikke med de 
grundvandsmagasiner, der kan anvendes til drikkevand (figur 7-2). 
 
Enkeltvis vurderes ingen af stofferne at udgøre en risiko for miljøet. Det er ikke muligt at udregne 
kombinationseffekter jf. CLP forordningen (se faktaboks 2 samt Bilag 7.2). 

 

 



  
De indsamlede data for økotoksikologi placerer stofferne i kategorien ”lav økotoksikologisk effekt” 
jf. de klassificeringskriterier, der anvendes i forbindelse med Europæiske registrering af kemikalier 
anvendt til plantebeskyttelsesmidler (se bilag 7.2). Et enkelt stof (Ultracap) placeres dog I 
kategorien ”moderat” for fisk (grundet en LC50 værdi på 5-10 mg/l). Et stof NOBUG placeres i 
kategorien ”moderat” for alger og et stof NULLFOAM er placeret i kategorien ”moderat” for krebs. 
Alle tre stoffer t tilsættes dog i små mængder og i en stor dybde.  
 
Barite 
Barite (bariumsulfat) tilsættes boreprocessen for at gøre borevæsken tungere, da det har en høj 
massefylde (på godt 4 g/cm3). Herved opnås der et vist tryk på siderne i boringen, der fx 
medvirker til, at risiko for indtrængen af gasser og væsker fra omkringliggende sedimenter 
mindskes. 
 
Bariumsulfat er tungtopløseligt. Der er i litteraturen angivet forskellige LD-50-værdier, der 
spænder mellem 200 mg/kg og 15.000 mg/kg (se bilag 7.1). Kun en enkelt værdi ligger lavt, og da 
barite desuden er tungtopløsligt og inert, skønnes det realistisk at antage, at LD50-værdien 
>2.000 mg/kg. 
 
På baggrund af at stoffet er tungtopløseligt, har relativt høje LD-50-værdier, samt er registreret 
som PLONOR, antages det, at stoffet ikke udgør en risiko for miljøet. 
 
Produktet indeholder desuden 5-10 % quartz. Quartz er et naturligt mineral, der udgør 
hovedbestanddeleni sand. Quartzkrystaller (SiO2) er uopløselige. Inhalering af meget små 
quartzkrystaller kan være problematisk, men i forhold til den givne anvendelse vurderes dette ikke 
at være relevant. Quartz betragtes som ikke toksisk og ESIS6 rapporterer en estimeret LD-værdi på 
15 g per kg BW (hvilket fortolkes som værende en LD-50 værdi på omkring 15.000 mg/kg BW). 
 
UltraCap 
UltraCap er en kationisk acrylamid copolymer. Stoffet er vandopløseligt og har en pH-værdi på 
2,5-4,5. Det har en lav nedbrydningsrate, det bioakkumulerer ikke og dets økotoksikologiske effekt 
er kategoriseret som værende moderate(Bilag 7.1). LD-50 værdien for stoffet er >5.000 
mg/kg. På baggrund heraf antages den givne anvendelse af stoffer ikke at udgøre en risiko for 
miljøet. 
 
UltraHib NS 
 
UltraHib NS er en såkaldt shale inhibitor, der anvendes for at forhindre ustabilitet af væggen i 
boringen, som kan opstå ved at lerformationer kvælder (dvs. at lerlaget udvider sig ved kontakt 
med væske). UltraHib NS består af Polyether amin (10-40 %) og Polyether aminacetat (30-80 
%). Der foreligger ikke LD-50-værdier for nogle af indholdsstofferne. Polyether amin er 
bionedbrydeligt. Polyether aminacetat er registreret som PLONOR. 
 
Produktet vurderes ikke at være toksisk overfor fisk og tilgængelig økotoksikologiske data for 
Polyether amin klassificerer stoffet med en lav økotoksikologisk effekt. 
 
UltraHib NS tilsættes i mindre koncentrationer (2,7 % af boremudder på borestrækningen 570 
meter og dybere). 
------------------------------------------ 
6 ESIS – JRC database (http://esis.jrc.ec.europa.eu) 



 
NOBUG 
NOBUG er et biocid, der benyttes for at hæmme bakteriel vækst i borehullet. Det består af 60-100 
% methanol, [1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-. 
 
NOBUG er biologisk nedbrydeligt, bioakkumulerer ikke og er fuldt opløseligt i vand. Produktet er 
vurderet til ikke at være giftigt overfor fisk, dog definerer de associerede L(E)C50-værdier  
produktet til at udgøre en moderat risiko over for miljøet (appendix 7.1). Produktet er ikke på 
PLONOR-listen.  
 
Oral EC50 for rotter er 760mg/kg hvilket gør, at produktet placeres i kategorien Advarsel 
(appendix 7.1 og appendix 7.2 fra VVM-rapporten). 
 
 
SAFE SCAV † NA 
SAFE SCAV † NA er en korrosionsinhibitor. Det indeholder 30-60% Ammonium 
hydrogensulfitopløsning og (<1%) svovldioxid. 
 
  SAFE SCAV † NA anses ikke for at være  giftige for alger, fisk eller invertebrater dyr. Det er 
registreret som PLONOR, hvilket betyder, at  OSPAR har registreret det som et stof, der udgør en 
lille eller ingen risiko for miljøet. Den påtænkte anvendelse af SAFE SCAV † NA   antages derfor 
ikke at udgøre en miljørisiko.  
 
NULLFOAM 
NULLFOAM er et skumdæmpende middel. Den indeholder en ukendt blanding af 
petroleumsdestillater af  
 60-100%, ethoxyleret fedtsyreester 7,5-10% og alkyl fedtsyre 5-7,5%. 
 
 Produktet anses ikke giftigt for fisk, og det ikke er på PLONOR listen. En evaluering af 
 økotoksicitet afslører en moderat risiko for miljøet på grund af indholdet af ethoxyleret 
 fedtester, men de øvrige bestanddele udgør en lav risiko for miljøet (bilag 7.1). 
 
Supplerende produkter, der muligvis anvendes på borestrækningen fra 570 m og dybere 
Ud over produkterne, der er beskrevet ovenfor, kan det muligvis blive nødvendigt at tilsætte 
supplerende produkter til borestrækningen dybere end 570 meter. Hvorvidt disse tilsættes, 
afhænger imidlertid af de geologiske forhold, som i denne dybde ikke er fuldstændig kendte. 
 
Det betyder, at der udover Barite, Ultracap, UltraHibNS, DUOTEC NS, , NOBUG, SAFE-SCAV† NA og 
NULLFOAM, kan være stoffer, som det er nødvendigt at tilsætte alt efter forholdene i 
undergrunden. Det er stoffer som fx regulerer pH-værdien, forhindre kvældning af omkringliggende 
lermineraler (shale-inhibitors) eller stoffer, der rent fysisk virker ved at stoppe huller, der ellers 
kan føre til tab af borevæske, eller indtrængen af stoffer fra formationen. Af figur 7-1 fremgår det, 
hvilke stoffer der anvendes i boringen dybere end 570 meter, og hvilke der kun anvendes under 
specifikke omstændigheder. 
 
Med den anvendte boremetodik kommer ingen af de stoffer, der muligvis vil blive anvendt i denne 
dybde, i kontakt med de grundvandsmagasiner, der kan udnyttes til drikkevand (se figur 7-1). 
 
Med den konkrete anvendelse vurderes ingen af stofferne enkelvis at udgøre en risiko for miljøet. 
Det er ikke muligt at udregne kombinationseffekter jf. CLP forordningen (se faktaboks 3 samt Bilag 
7.2). 

 



 

De indsamlede data klassificerer samtlige stoffer med lav økotoksikologisk effekt jf. de anvendte 
klassificeringskriterier (se Bilag 7-2). Et enkelt stof (calcineret petroleumcoke) har dog moderat 
økotoksikolgisk effekt over for fisk. Stoffet tilsættes dog i små mængder og på større dybde, 
hvorfor det ikke antages at komme i kontakt med levesteder for fisk. 
 
Samlet set vurderes den konkrete anvendelse af stofferne, der tilsættes, ikke at udgøre en risiko 
for miljøet. De enkelte stoffer er kort gennemgået nedenfor, mens det fulde datagrundlag findes i 
Bilag 7.1. 
 
Natrium Bicarbonat 
Natrium bicarbonat anvendes til pH-regulering. Det er vandopløseligt, bionedbrydeligt og 
bioakkumuleres ikke. Produktet er klassificeret som PLONOR, har en LD50-værdi på 4.220 mg/kg 
BW og vurderes ikke at være toksisk overfor fisk. 
 
Den konkrete anvendelse af stoffet antages derfor ikke at udgøre en risiko for miljøet. 
 
Stoffet anvendes i øvrigt også i fødevareindustrien, hvor det er kendt som bagepulver. 
 
Citronsyre 
Citronsyre er en svag syre, der tilsættes boringen, for at pH i boringen ikke skal blive for høj. 
Citronsyre forekommer naturligt i miljøet og anvendes bl.a også i fødevarer. Det er vandopløseligt, 
let nedbrydeligt og bioakkumulerer ikke. Stoffet har en LD50-værdi på 3.000 mg/kg BW, er 
klassificeret som PLONOR, og dets økotoksikologiske effekt er klassificeret som lav (jf. Bilag 7.1). 
Generelt antages der ikke at være en miljørisiko forbundet med at anvende stoffet i boreprocessen, 
pga. de høje LD-værdier, den lave økotoksikologiske effekt, samt den høje nedbrydningsrate. 
 
At stoffet har en relativt lav pH-værdi kan udgøre et problem, hvis det findes i koncentreret 
opløsning. I denne sammenhæng tilsættes det til boremudderet for at styre pH i 
mudderblandingen, 
så denne kommer til at ligge neutralt. 

Soda Ash 
Soda ash kaldes også på dansk for natriumcarbonat (Na2CO3) eller soda. Stoffet fungerer som en 
pH-buffer i boringen. Det er vandopløseligt, men ikke bionedbrydeligt, og det bioakkumuleres ikke. 
Der er angivet en LD-50 værdi på 2.800 mg/kg BW. 
 
Stoffet er desuden klassificeret som PLONOR og dets økotoksikologiske effekt er klassificeret som 
lav (Bilag 7.1). Den konkrete anvendelse af stoffet skønnes ikke at udgøre en miljørisiko. 
 
At stoffet har en relativt høj pH-værdi kan udgøre et miljøproblem, hvis det findes i koncentreret 
opløsning. Her tilsættes det dog som en del af mudderblandingen og vil altså ikke være at finde I 
sin koncentrerede form. 



 
UltraFreeNS 
UltraFree NS er et smøremiddel, der består af alkener. Det er et organisk stof, der er uopløseligt I 
vand. Det er bionedbrydeligt og det bioakkumulerer ikke. Der er fastsat en LD-50-værdi (rotter, 
oral) >2.000 mg/kg BW. Da stoffet har en relativt kort nedbrydningstid, ikke bioakkumulerer og 
desuden har en høj LD-50 værdi samt lav økotoksikologisk effekt, skønnes den konkrete 
anvendelse ikke at udgøre en risiko. 
 
G-seal 
G-seal bruges til at stoppe huller i borevæggen, hvis sådanne skulle opstå pga. Formationens 
sammensætning. Det består af grafit, der er krystallinsk kulstof og er uopløseligt i vand. Stoffet 
har en LD-50-værdi > 2.000 mg/kg BW. Stoffet er registreret som PLONOR og dets 
økotoksikologiske effekt er klassificeret som lav (Bilag 7.1). 
 
Da stoffet er uopløseligt, har en LD-50-værdi > 2.000 mg/kg, lav økotoksikologisk effekt og er 
registeret som PLONOR antages den konkrete anvendelse af stoffet ikke at udgøre en risiko for 
miljøet. 
 
G-seal plus coarse 
G-seal plus Coarse bruges som supplement til G-seal. Det indeholder 10-30 % grafit som angivet 
oven for under G-Seal. Herudover indeholder produktet 60-100 % kalcineret petroleum coke. 
Sidstnævnte er et kalkholdigt (uorganisk) kulstofbaseret produkt, som har et højt indhold af 
krystallinsk kulstof og lavt indhold af flygtige, organiske forbindelser. Det er uopløseligt i vand. 
 
Der foreligger ingen LD-50-værdier for calcineret petroleum coke, men dyreforsøg har vist, at 
stoffet ikke påvirker fertiliteten og reproduktiviteten hos rotter, og det virker heller ikke 
kræftfremkaldende på rotter og aber7.  
 

Den økotoksikologiske effekt af kalcineret petroleum coke er klassificeret som moderat. Stoffet 
tilsættes imidlertid i små mængder (< 1 %) i dybder fra 570 m u.t. og vurderes derfor ikke at 
udgøre nogen risiko for det aquatiske økosystem. 
 
Potassium Chloride 
Potassium Chloride (kalium klorid) bruges til at justere boremudderets flydeevne.  
Kalium klorid er opløseligt i vand. Produktet vurderes til at udgøre en lav risiko for miljøet og er på 
PLONOR-listen (Appendix 7.1). 
 
Nut Shell 
Nut Shell (nøddeskaller) bruges som vægtmateriale. Det består af nøddeskaller og <1 % silicium i  
krystalform.  
 
Produktet er ikke opløseligt i vand og antages ikke at være giftigt  for fisk, alger og invertebrater. 
Der er ikke præsenteret nogen økotoksikologiske data med produktet. En LD50-værdi på 500 
mg/kg for rotter er opgivet for silicium på krystalform. Da indholdet af krystallint silicium er lavt 
(<1%) i produktet, vil toksikologien  af dette ikke blive vurderet i evalueringen (Appendix 7.2 i 
VVM-rapporten). Produktet er på PLONOR-listen. Produktet vil ikke udgøre en risiko for miljøet, 
hvis det bruges og håndteres korrekt. 
 
Mica 
Mica (glimmer) bruges som vægtmateriale. Produktet indeholder 60-100 % glimmer. Produktet er 
uorganisk, uopløseligt og er ikke klassificeret efter REACH. Der er ikke nogen LD50-værdier opgivet 
for produktet, og det er på PLONOR-listen.  
 
Da produktet er uopløseligt og uorganisk, vurderes det, at det ikke udgør en miljømæssig risiko, 
når det bruges og håndteres korrekt. 
 
Form-A-Plug 
Form-A-Plug er et vægtreguleringsmiddel. Produktet indeholder stivelse (1-5 %), natrium 
carboxymethylcellulose (1-5 %), xanthan gummi 1-5 % og calcium natrium borat (60-100 %).  
 
Form-A-Plug antages ikke at være giftig overfor fisk, alger og invertebrater. Produktet som sådan 
er ikke på PLONOR-listen, men det er alle bestanddele pånær calcium natrium borat. Produktet 
vurderes at udgøre en lav risiko for miljøet. Denne klassificering gives på grund af indholdet af 
calcium natrium borat (appendix 7.1 og appendix 7.2 i VVM-rapporten).    



 
Lime  
Kalk består af 60-100 % calcium hydroxid. Det benyttes til at justere pH-værdien. 
 
Kalk er delvist opløseligt i vand, har høje LD50-værdier over for rotter på 2000 mg/kg og en høj 
LC50-værdi over for fisk på 160 mg/l. Produktet udgør en lav risiko for miljøet, og kalk er på 
PLONOR-listen (Appendix 7.1). 
 
Ironite Sponge 
Ironite Sponge bruges til at hindre produktionen af H2S. Ironite Sponge består næsten 
udelukkende af 100 % jernoxider og mindre end 1 % kvarts. Produktet er uorganisk og uopløseligt. 
Der er ikke opgivet LD50-værdier for nogen af indholdsstofferne.  
 
Da produktet er uopløseligt og uorganisk, vurderes det, at det ikke udgør en miljømæssig risiko.  
 
Calciumcarbonat (Kalk) 
Calciumcarbonat er en af kalktyperne, der findes i den danske undergrund, og findes desuden 
også i formationerne omkring boringen. Det er registreret som PLONOR. Det har en LD50 > 5.000 
mg/kg BW og lav økotoksikologisk effekt (Bilag 7.1.) Stoffet vurderes ikke at udgøre en risiko for 
miljøet. 
 
Sammenfattende vurdering for boremudder 
Med den konkrete anvendelse er der ingen af stofferne, der enkeltvist antages at udgøre en risiko 
for miljøet. Dog er der enkelte af stofferne, der har høje hhv. lave pH-værdier i koncentreret 
opløsning. De anvendes dog her som ingredienser i en blanding for at stabilisere pH og vurderes 
derfor ikke at udgøre en risiko. 
 
En vurdering af kombinationseffekter af LD-50-værdier, som følge af at enkeltstoffer blandes  
borevæsken, viser, at det ikke er relevant at vurdere kombinationseffekter jf. CLP-forordningen 
(se faktabokse), da det jf. forordningen ikke skønnes at være relevant at forsyne blandingen med 
fare- eller advarselssætninger. 
 
Bortset fra ”kationiske acrylamid copolymer” fra Ultra Cap,  ”kalcineret petroleum coke”, der er en 
bestanddel i G-seal plus Coarse, methanol 1,2 ethandiylbis (oxy)] bis "af NOBUG og" ethoxyleret fedtsyre 
ester "af NULLFOAM vurderes den økotoksikologiske effekt (baseret på effektkoncentrationer og 
PNEC værdier) for samtlige stoffer at være lav. For de fire  nævnte stoffer vurderes effekten som 
moderat. Der tilsættes imidlertid i små mængder i dybder fra 570 m u.t. og vurderes derfor ikke at 
udgøre nogen risiko for det aquatiske økosystem. 
 
Der er desuden i projektet indarbejdet en række tiltag, der sikrer, at stofferne kun i lille grad 
kommer i kontakt med aflejringer og formationer under boreprocessen. Således cirkuleres 
boremudderet under boreprocessen i et lukket system, så det kun er i kontakt med boringens 
vægge og bund umiddelbart foran borehovedet. Ligeledes indsættes der foringsrør i boringen ved 
en rækker dybder, hvorved kontakt mellem boremudder, borespåner og de omkringliggende 
aflejringer minimeres. 
 
Desuden sikres det, at der ikke sker forurening af jordoverflade og overfladevand, da der etableres 
et mere end 99 % vandtæt bitumenlag på hele borepladsen. Vand fra borepladsen opsamles i 
bassiner, hvorfra det efter sandfilter og olieudskiller bortskaffes til godkendt modtager. 
 
Samlet set vurderes påvirkningen af miljøet fra boremudder og anvendte stoffer at være mindre. 
 

7 Petroleum Coke Category Analysis and Hazard Characterization. Submitted to the US EPA by The American Petroleum Institute, 
Petroleum 
HPV Testing Group. December 28, 2007. 



Bilag 7,1 Boremudderets sammensætning i de forskellige dybder samt beskrivelse af tilsatte stoffer. Tilsatte produktmængder (mængde) og estimeret koncentration i boremudderet (konc.) er baseret på erfaringstal fra Tota

Dybde m 
u.t.

Produktnavn
(Funktion)

Konc. (Range) 
kg/m3

 
Mængde

(kg)
Mængde 
(vægt%)

Produkt
sammensætning

Struktur
formel Reach # CAS # Fysisk-kemiske data Fordeling og nedbrydning

TOX 
(Akut oral)

TOX                                
Effektvurdering

ØKO tox
Effekt data

Effekt 
vurderingξ

ØKO tox
PNEC 
(Sikkerhedsfaktor)††

Fare
identifikation€ PLONOR† Ref.

Water 300 000 92,6% H2O

Bentonit ‡

(viskositetsdanner)
80 (50-100) 24 000 7,4% Bentonite 215-108-5 1302-78-9

Fast stof; pH: 9-10,5 
Smeltepunkt: 450°C  
Uopløseligt i vand

Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant (Uorganisk 
mineral forbindelse) 

Rotte, LD50: 5000 mg/kg
Fisk - LC50: 10.000 mg/l (96 h) Lav Ingen PLONOR 1, 5

Natium-Carboxymethyl 
cellulose
(50-80%)

Ikke påkrævet 
jvf 9) 9004-32-4 Ingen data Rotte, LD50:

15000-27000 mg/kg

Data for ligende CMC produkter(CAS 9004-62-0):
Fisk, LC50: >1000 mg/l (96 h); Daphia, EC50 >800 mg/l
Alger: NOEC > 800 mg/l (kronisk) Lav PLONOR 1, 4

Natrium klorid
(5-40%) NaCl 231-598-3 7647-14-5 Ingen data Rotte, LD50:3550 mg/kg

Fisk, LC50: 5840 mg/l (96 h); NOEC: 252 mg/l (33 d)
Daphnia, EC50: 2430 mg/l (120 h)
Vandplanter, IC50: 6870 mg/l (96 h)
Aquatiske invertebrater - LC50: 874 mg/l (48 h)

Lav PLONOR 1, 3

Natrium Hydroxyacetate
(spor) C2H3NaO3 220-624-9 2836-32-0 Ingen data Ingen data Rotte, LD50:7110 mg/kg Ingen data - 8

Water - 300 000 99,7% H2O - -
Xanthan gum
(60-100 %) Polymer 234-394-2 11138-66-2 Rotte, LD50: >5000 mg/kg 

Jvf. 1) er produktet ikke toksisk overfor fisk* - Ingen PLONOR 1

Ethanol
(0-0,1 %)

C2H6O 200-578-6 64-17-5 Rotte LD50: >10470 mg/kg

Fisk, LC50: 14200-15300 mg/l (96 h)
Aquatiske invertebrater, LC50: 454 mg/l (9 d)
Alger, EC50:275 mg/l (3 d) Lav

Ferskvand: 0,96 mg/l (10)
Marint vand: 0,79 mg/l (100)
Sediment, ferskvand: 3,6 mg/kg 
Sediment, marint: 2,9 mg/kg

H225 PLONOR 1, 3

MI Pac ELV‡ 1 300 0,1% Cellulose 
(60-100%) Polymer 232-674-9 Fast stof; Vandopløseligt

pH: 6.5-9.5 Ingen data Ingen data Jvf. 1) er produktet ikke toksisk overfor fisk - Ingen PLONOR 1

Water - 2 000 000 89,1% H2O - -

Barium sulfat
(60-100%) BaSO4 236-664-5 13462-86-7

Rotte, LD50:
15000 mg/kg, 200 mg/kg Ingen PLONOR 1, 2, 6

Quartz
(5-10%) SiO2 238-878-4 14808-60-7

H373 PLONOR
1, 2

 UltraCap
(shale encapsulation) 6 (6-8) 12 000 0,5%

Kationiske acrylamid 
copolymer
(60-100%)

Polymer Ikke påkrævet 
jvf 9)

Fast stof
Vandopløseligt 
pH: 2,5-4,5 (5 g/l)

Biologisk svært nedbrydeligt 
Forventes ikke at 
bioakkumulerer

Rotte, LD50:>5000 mg/kg Fisk, LC50: 5-10 mg/l (96 h); >1000 mg/l (96 h)
Kiselalge, EC50: 298 mg/l (72 h)
Vandloppe, LC50: 1298 mg/l (48 h)
Daphnia, EC50: 20-50 mg/l (48 h); >100 mg/l (48 h)
Sediment krebs, LC50: >10.000 mg/ kg TS (10 d)

Moderat Ingen

1

Polyether amin
(10-40 %) Ikke påkrævet 

jvf 9)

Biologisk nedbrydeligt
 (20,7% på 28 d) Ingen data

Fisk- LC50: >1000 mg/l (96 h)
Vandloppe- LC50: >1000 mg/l (48 h)
Kiselalge - EC50: 894 mg/l (72 h)

Lav H314

1
PolyEtherAmin 
Acetat
(30-80%)

618-561-0 9046-10-0 Ingen data Ingen data
Fisk- LC50: 772 mg/l (96 h)
Aquatiske invertebrater - EC50: 418 mg/l (48 h)
Jvf. 1) er produktet ikke toksisk overfor fisk*

Lav
Ferskvand: 0,015 mg/l (1000)
Marint vand: 0,0142 mg/l 
(10000)

H314 PLONOR

1, 3

Duotec NS
(viskotitetsdanner) 2(2-2,5) 4 000 0,2%

NOBUG
(biocid) 1 1000 0,05%

METHANOL, [1,2-
ETHANEDIYLBIS(OXY)]BIS-    
(60-100 %)

222-720-6 3586-55-8

Væske
pH: 5.0 - 7.0
Fuldstændingt vandopløseligt
Smeltepunkt (°C) < -20°C

Biologisk let nedbrydeligt
Bioakkumuleres ikke Rotte, LD50: 760 mg /kg

Produktet vurderers ikke at være giftigt for fisk             
Fisk, LC50: >100 mg/l (96h)                                          
Alger, EC50: 3,1 mg/l (72 h)                                          
Krebs, LC50: 109 mg/l (48 h)

Moderat H302, H315, H318 1, 10

Ammonium hydrogensulfit 
(30-60%) 233-469-7 10192-30-0

Svovldioxid 
(<1%) 231-195-2 744609-05

DISTILLATER (PETROLEUM)
(60-100%)                                  265-149-8 64742-47-8

Væske
 Dispergerer (opløselighed)
Vægtfylde: 0.82 g/cm3

Ingen data Ingen data
Fisk, LC50: >2700 mg/l (96 h)                                       
Alger, EC50: >2700 mg/l (72 h)                                     
Krebs, LC50: >2700 mg/l (48 h)

Lav

ETHOXYLATED FEDE 
ESTERE (7,5-10 %)     Overfladeaktivt stof Forventes ikke at være 

bionedbrydeligt Ingen data
Fisk, LC50: >160 mg/l (96 h)                                         
Alger, EC50: >13 mg/l (72 h)                                         
Krebs, LC50: >46 mg/l (48 h)

Moderat H304 1, 10

ALKYL FEDE SYRER (5-7,5 
%)

Forventes ikke at være 
bionedbrydeligt Ingen data

Fisk, LC50: >1000 mg/l (96 h)                                       
Alger, EC50: >705 mg/l (72 h)                                       
Krebs, LC50: >1000 mg/l (48 h)

Lav

Sodium Bicarbonate‡

(pH regulering)
1-10 2.000-20.000 <0,9 % Sodium bicarbonate

(60-100 %) NaHCO3 205-633-8 144-55-8
Pulver
Vandopløseligt (78 g/l5)
pH: 8,6 (fortyndet 50g/l, 20 ̊ C)
BD: >2 16 g/cm3

Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant 
(Uorganisk forbindelse)

Rotte, LD50:4220 mg/kg
Fisk, LC50: 7100 mg/l (96 h)
Dafnie og aquatiske inverterbrater:
LC50: 1640-4100 mg/l (48 h)

Lav Ingen PLONOR
1, 2, 3, 7

Citron syre‡

(pH regulering)
0,5-5 1.000-10.000 < 0,4 %

2-hydroxypropane-1,2,3-
tricarboxylic acid
(60-100%)

C6H8O7 201-069-1 77-92-9

Pulver
Vandopløseligt (576 mg/l)
smeltepunkt 153 ̊ C
pH 2,3 (10 g/l H2O);LogPow =-
1,72

Bionedbrydeligt (97% på 28 d)
Forventes ikke at 
bioakkumulerer

Rotte, LD50: 3000 mg/kg
Fisk, LC50: 440-1516 mg/l (96 h)
Alger, NOEC: 425 mg/l (192 h)
Dafnie og andre aquatiske invertebrater:
LC50: 1535 (24 h)

Lav Ferskvand : 0,44 mg/l (1000)
Marint vand: 0,044 mg/l  (10000) H319 PLONOR

1,2,3

Soda Ash‡

(pH regulering)
0,2-1 400-2.000 <0,1 % Sodium carbonate

(60-100 %)
Na2CO3 207-838-8 497-19-8

Pulver
Vandopløseligt (215 g/l)
Smetepunkt : 851 ̊ C; pH: 11,6

Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant 
(Uorganisk forbindelse)

Rotte, LD50: 2800 mg/kg 

Jvf. 1) er produktet ikke toksisk overfor fisk
Fisk, LC50: 300-740 mg/l (96 h)
Aquatiske invertebrater- LC50: 227 mg/l (48 h) Lav Ingen PLONOR

1,3

G-seal ‡

(forseglings
kemikalie)

a a a Grafitt
(60-100%)

C 231-955-3 7782-42-5 Fast stof
Uopløseligt i vand Ingen data Rotte, LD50: >2000 mg/kg 

Jvf. 1) er produktet ikke toksisk overfor fisk
Fisk, LC50: >100 mg/l (96 h)
Fisk, NOEC50: >100 mg/l (96 h)
Alger, LC50: >100 mg/l (96 h)

Lav Ingen PLONOR

1,3

Coke (petroleum), kalsineret
(60-100 %) 265-210-9 64743-05-1 Ingen data

Kiselalge, EC50: >932 mg/l (72 h)
Vandloppe, LC50: >1000 mg/l (48 h)
Fisk, LC50: >20 mg/l (96 h)
Sediment krebs, LC50: >1000 mg/ kg TS (10 d)

Moderat H335 1Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant 
(Uorganisk forbindelse)

Pulver
Uopløseligt i vand

Boremudder-
blanding 2-2

Boremudder-
blanding 2-1

Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant
(uorganisk forbindelse)

Fast stof
pH 7 (fort. opløsning1%)
Vandopløseligt
Selvantændelsestem.>200˚C

Barite
(visositetsdanner)

2.5 (0-3)Duotec NS‡

(viscositetsdanner)
750

160 00080 (80-150)

0,2%

7,1%

UltraHibNS
(shale inhibition)

60 00030(30 - 40)

a

G-seal plus coarse

(forseglings a a

2,7%

NULLFOAM
(antiskummiddel) 1 2000 0,1%

2 2000 0,10%

Uopløseligt i vand. 
Smeltepunkt 1580˚C
pH 7

Er beskrevet ovenfor

Biologisk nedbrydeligt 
Bioakkumuleres ikke 

Jvf. 1) er produktet ikke toksisk overfor fisk

Væske
Vandopløseligt
Kogepunkt: 100 C
pH: 9,12

-

Ingen

Boremudder-
blanding 1

CMC‡

(viskositetsdanner)
0,2 (0-3) 60 0,02%

Pulver 
pH 7-10 
Vandopløseligt 
Selvantændes ved 280°C

1SAFE-SCAV† NA
(korrosionshæmmer)

Væske
pH: 4.5 - 5.5
Blandbar med vand

Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant (Uorganisk 
mineral forbindelse) 

Ingen data - -

Produktet vurderers ikke at være giftigt for fisk, 
inverterbrater eller alger. 

H319 PLONOR



Dybde m 
u.t.

Produktnavn
(Funktion)

Konc. (Range) 
kg/m3

 
Mængde

(kg)
Mængde 
(vægt%)

Produkt
sammensætning

Struktur
formel Reach # CAS # Fysisk-kemiske data Fordeling og nedbrydning

TOX 
(Akut oral)

TOX                                
Effektvurdering

ØKO tox
Effekt data

Effekt 
vurderingξ

ØKO tox
PNEC 
(Sikkerhedsfaktor)††

Fare
identifikation€ PLONOR† Ref.

Grafitt
(10-30 %)

C 231-955-3 7782-42-5 Rotte, LD50: >2000 mg/kg Effekt data for grafitt er angivet ovenfor Ingen PLONOR 1, 3

POTASSIUM 
CHLORIDE
(shale inhibitor)

a a a Kaliumklorid
(60-100%) 231-211-8 7447-40-7 Pulver

Vandopløseligt Ingen data Rotte, LD50 : 2600 mg/kg
Fisk, LC50: 1060 mg/l (96 h)
Daphnia, EC50: 825 mg/l (48 h)
Aquatic plants, EC50: 2500 mg/l (72 h)

Lav Ingen PLONOR 1

Nut Shell
(vægtmateriale) a a a

Krystallinsk silicium (<1%). 
Resten af produktet er 
nøddeskaller

238-878-4 14808-60-7
Pulver
Uopløseligt i vand
Vægtfylde: 1200 - 1400 kg/m3

Ingen data Rotte, LD50: 500 mg/kg for 
krystallinsk silicium

Produktet ikke toksisk overfor fisk, inverterbrater eller 
alger. H373 PLONOR 1, 10

Mica
(Vægtmateriale) a a a Mica (60-100%)                         

krystallinsk silicium (5-10%) 234-426-5 12003-38-2
Pulver
Uopløseligt i vand
vægtfylde: ~2,65 g/cm³

Ingen data Ingen data Produktet forventes ikke at medføre risiko for miljøet. Ingen PLONOR 1

STARCH
(1-5%) 232-679-6 9005-25-8 Ingen data Ingen data PLONOR

Natrium
carboxymethylcellulose
(1-5%)

- 9004-32-4 Ingen data Rotte, LD50: 27000 mg/kg PLONOR

Xanthan gummi
(1-5%) Ingen data Ingen data PLONOR

Calcium Natrium
Borat
(60-100%)

- 1319-33-1 Ingen data Ingen data
Fish, LC50: >500 mg/l (96 h)
Crustacean, EC50: >1000 mg/l (48 h)
Algae, EC50: >1000 mg/l (72 h)

Lav

Lime
(pH kontrol) a a a CALCIUM HYDROXIDE

(60-100%) CaH2O2 215-137-3 1305-62-0
Pulver
Svagt vandopløseligt
Vægtfylde: 400 kg/m3

Ikke relevant  - uorganisk 
kemikalie. Rotte, LD50: 2000 mg/kg Fish, LC50: 160 mg/L (96 h) Lav H315 PLONOR 1

Kvarts
(<1%) SiO2 238-878-4 14808-60-7 1

Jernoxider 
(60-100%)

Not classified Not classified 1

Calcium Carbonate‡

(vægtmateriale)
a a a   Calcium carbonate CaCO3 207-439-9 471-34-1

Pulver; Uopløseligt i vand
pH: 8-9 (10g/l H20)
Smeltepunkt 1340 ̊ C

Biologisk nedbrydelighed 
ikke relevant 
(Uorganisk forbindelse)

Rotte, LD50: > 5000 mg/kg Jvf. 1) er produktet ikke miljøfarligt
Fisk, LC50: >200 mg/l (96 h); >5600 mg/l (96 h) Lav Ingen PLONOR

1, 2

Ultrafree NS
(smøremiddel) 8-24 16.000-48.000 < 2%

Alkenes (C14–C18), Alpha
(60-100%) 272-493-2 68855-59-4

Flydende, uopløseligt i vand
kogepunkt: >250 C
Damptryk: <1,5 Pa 20 C
Selvantændelsetem: 220 C
Pow: 8,8

Bionedbrydeligt (73%, 28 dage)
Bioakkumulerer ikke 

Rotte, LD50: >2000 mg/kg 
Fisk, LC50: >1000 mg/l (96 h)
Vandloppe, LC50: 41223 mg/l (48 h)
Kiselalge, EC50: 31722 mg/l (72 h)
Sedimentkrebs, LC50: 470 mg/kg TS (10 d)

Lav H315

1

Referencer Noter
1) Sikkerhedsdatablade, samt supplerende data oplyst af producenten ‡ Energi styrelsen har tidligere givet tilladelse til at disse produkter kan anvendes i boremudder i Danmark. 

2) ESIS - Database JRC database (http://esis.jrc.ec.europa.eu) ξ   På baggrund af de indsamlede data er stoffernes økotoksikologiske effekt vurderet til at være enten høj, moderate eller lav jvf klassificeringskriterier angivet i bilag 7.2.  
3) REACH - databasen (www://echa.europa.eu) ††Predicted No Effect Concentration (PNEC) fra REACH-databsen. Den anvendte sikkerhedsfaktor er angivet i parentes
4) Handbook of Green Chemicals & Environmental Science data, https://scienceinthebox.com/en-UK/Assets/PDF/Glossary/CMC_2004.pdf € Fareidentifikation jvf. CLP forordning 1272/2008. Eventuelle farer forbundet med det pågældne stof indikeres med en given fareklassification (H314: Svære hudforbrænding og øjenskader;
5) http://www.prevent.se/sv/kemiskaamnen/ (Sveksk database for Kemiske Ämner)  H315: Hudirritation; H319: Alvorlig øjenirritation; H335: Irritation af luftveje; H373:Organskader ved længere tids påvirkning; H225: brandfare, H302: Skadligt at indtage

6-8) Sikkerhedsdatablad fra henholdsvis Rotex(6), GlaxoSmithKline (7) og Guidechem (8) † Stoffer der jvf. OSPAR udgør ingen eller lille risiko for miljøet (Pose Little or No Risk to the Environment - PLONOR)

9) ECHA 2012: Guidance for Annex V Exemption from the obligation to register (http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf)* Dette gælder for hele produktet 
a  For disse produkter er det vanskeligt på forhånd at estimere de tilsatte mændgder, idet det afhænger af de geologiske forhold man finder i den dybe ende af boringen. 
   Anvendt mængde af G-seal Plus Coarse forventes ifølge Total ikke at overstige 1% af den samlede mængde

H373Ikke relevant  - uorganisk 
kemikalie.

Produktet ikke toksisk overfor fisk, inverterbrater eller 
alger. 

Ingen data
Ironite Sponge
(H2S-produktions 
hæmmer )

a a a
Pulver                                              
Uopløseligt i vand
vægtfylde: 2,0 g/cm3

1, 10H315Form A plug II
(vægtmateriale) a a a Pulver

Svagt vandopløseligt

(Uorganisk forbindelse)

Produkter til 
brug i 

nødsituationer

kemikalie)
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