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Til alle høringsparter 

   

  

 

 

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om emissionslofter for 

svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og 

ammoniak 

 

Hermed sendes vedlagte udkast til en ny bekendtgørelse om emissionslofter for 

svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak i høring. 

Bekendtgørelsen erstatter den gældende NEC-bekendtgørelse nr. 1456 af 7. 

december 2015 og udgør en implementering af overgangsbestemmelserne i det 

reviderede NEC-direktiv vedr. Miljøstyrelsens indberetningsforpligtelser. 

Ændringerne er således af teknisk karakter. 

 

Baggrund 

Den gældende bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, 

flygtige organiske forbindelser og ammoniak gennemfører direktiv 2001/81/EF af 

23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer 

(NEC-direktivet). 

 

Udstedelsen af en ny bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, 

nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak er en konsekvens af 

det reviderede NEC-direktiv, direktiv 2016/2284 af 14. december 2016, som trådte 

i kraft 31. december 2016.  

 

I det reviderede NEC-direktiv er der i artikel 21 en overgangsbestemmelse om, at 

artikel 7 og 8 og bilag III i direktiv 2001/81/EF ophæves. Samtidig indfører det 

reviderede NEC-direktiv nye indberetningsforpligtelser. Dette medfører, at den 

nuværende bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, 

flygtige organiske forbindelser og ammoniak ophæves, og en ny bekendtgørelse 

med de nye rapporteringsforpligtelser udstedes.   

 

Hvad bliver ændret? 

Nærværende ændring vedrører alene en opdatering af Miljøstyrelsens 

indberetningsforpligtelser (emissionsopgørelser, fremskrivninger og orienterende 

opgørelsesrapporter) til EU-Kommissionen, så Danmark indberetter i 

overensstemmelse med det reviderede NEC-direktiv.   

  

Ophævelsen af de hidtidige indberetningsforpligtelser fremgår af nærværende 

udkast til bekendtgørelse § 1, stk. 2. De nye indberetningsforpligtelser efter det 

reviderede NEC-direktiv (art. 10, stk. 2) er indsat i nærværende udkast til 

bekendtgørelse § 5 og 6 samt bilag 2 og 3.  
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De nye indberetningsforpligtelser under NEC-direktivet afspejler de allerede 

gældende indberetninger af emissionsopgørelser under de forskellige protokoller 

under Konventionen for langtransporteret grænseoverskridende luftforurening 

(LRTAP-konventionen), og forpligtelsen planlægges varetaget af DCE under 

Aarhus Universitet på vegne af MFVM som hidtil.  

 

Bekendtgørelsen har ingen erhvervsøkonomiske konsekvenser.  

 

Der er ikke tale om overimplementering, men en helt direktivnær tekst, der 

ophæver de hidtidige indberetningsforpligtelser i (direktiv 2001/81/EF) og 

erstatter dem med det reviderede NEC-direktivs indberetningsforpligtelser 

(direktiv 2016/2284).  

 

Nærværende bekendtgørelse forventes at træde i kraft i februar 2017. 

 

Det reviderede NEC-direktiv implementeres fuldt ud i dansk ret ved en ny 

bekendtgørelse senest den 30. juni 2018.  

 

Frist for bemærkninger 

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til 

bekendtgørelse senest den 18. januar 2017. 

 

Høringssvar skal sendes til mst@mst.dk og gerne med cc til ditkr@mst.dk og 

evnst@mst.dk og med følgende angivelse i emnefeltet:  

”Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om emissionslofter for 

svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og 

ammoniak, jr. nr. MST-5261-00042”. 

 

Eventuelle spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Ditte Kristensen, 

ditkr@mst.dk eller Eva Stejn Nissen, evnst@mst.dk. 

 

Offentliggørelse på høringsportalen 

Nærværende udkast til ny bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, 

nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak offentliggøres på 

høringsportalen – www.hoeringsportalen.dk 

 

De modtagne høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter vil blive 

offentliggjort på høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykker 

høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, mailadresse og navn 

offentliggøres på høringsportalen efter endt høring.  

 

Bekendtgørelsesudkastet er ud over offentliggørelsen på høringsportalen sendt i 

høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ditte Kristensen 

72 54 41 07  

ditkr@mst.dk 


