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Til høringsparterne    
   
  
 

Høring om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg  
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i bekendtgørelse om 
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (store fyr 
bekendtgørelse) i høring. 
 
Ændringerne vedrører indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg. 
Parallelt hermed sender Miljøstyrelsen udkast til ændringer i bekendtgørelse om et 
register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) i høring. 
  
Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk. 
 
Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og 
andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 26. 
november 2020.  
 
Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer MST-2020-6017 i emnefeltet, og med kopi til 
hehus@mst.dk 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af 
høringslisten, som er lagt på høringsportalen.dk. 
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til: 
 
• Specialkonsulent, jurist Helle Husum, hehus@mst.dk, 23 63 73 04 
 
Baggrunden for ændringen af bekendtgørelsen  
Fra EU side har man i mange år arbejdet på at lave en ny og bedre struktur for 
indberetning af miljøoplysninger, bl.a. emissioner fra IED-aktiviteter, herunder 
store fyringsanlæg og i henhold til E-PRTR-forordningen, end der er tilstede i dag.  
En fælles indberetning for store fyringsanlæg og indberetning om udledning af 
forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende 
stoffer (PRTR) fra medlemsstaterne er første skridt og skal ske fra 2021. 
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Danmark og de øvrige EU-medlemsstater skal i henhold til artikel 72, stk. 3 og 4, i 
direktivet om industrielle emissioner, indberette en række informationer om bl.a. 
emissioner fra og brændselsforbrug på store fyringsanlæg.  
 
Oplysningerne, der skal indberettes, falder i to kategorier af data, administrative 
data (oplysninger om virksomheden) og tematiske data (miljøoplysninger). De 
administrative data har karakter af stamdata, så som identifikationsnummer, navn 
på anlæg, status anlægsstørrelse og –type mv. Tematiske data er oplysninger om 
energiinput, brændselstype, emissioner og driftstimer mv. for de enkelte store 
fyringsanlæg. 
 
EU anvender de indberettede oplysninger til bl.a. en samlet emissionsopgørelse for 
EU og til brug for EU´s BAT-BREF arbejde m.m.   
 
Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse 
Virksomhederne indberetter allerede data for de store fyringsanlæg til 
myndighederne, men ikke digitalt. Kravene til virksomhedernes indberetning til 
synsmyndighederne er i dag fastsat som et vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
I dag sker indberetningen til Miljøstyrelsen ved, at Miljøstyrelsen sender et 
regneark til tilsynsmyndighederne og beder dem om at udfylde regnearket med 
oplysningerne. Miljøstyrelsen indtaster herefter oplysningerne i EU 
indberetningssystem. 
 
Der foreslås med bekendtgørelsesudkastet en ny to-delt model for digital 
indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg, hvor tilsynsmyndigheden hvert 
år skal indberette og opdatere stamdata, herunder anlægskapacitet, anlægstypen 
og eventuelle dispensationer i den digitale miljøadministration (DMA). Det er 
oplysninger, som tilsynsmyndigheden har fra fyringsanlæggets miljøgodkendelse.  
 
Virksomheden skal indberettes en række miljøoplysninger om bl.a. emissioner af 
støv, NOx og SO2 til luften, samt om energiinput fordelt på brændselstyper, og 
antal driftstimer. Det bemærkes, at det er en forudsætning for at virksomheden 
kan indberette miljøoplysningerne om anlægget på virk.dk, at anlægget er oprettet 
i DMA-en af tilsynsmyndigheden. 
 
Konkret betyder det at § 14, stk. 2, §15, stk. 2, § 16. stk. 2, § 17, stk. 2 og 3 samt § 
18, stk. 1. nr. 5 ophæves. Der foreslås et nyt kapitel 7 om indberetning af 
miljøoplysninger om store for fyringsanlæg, hvor der i §§ 18 – 22 fastsættes 
bestemmelser om: 
 hvilke oplysninger virksomhederne skal indberette digitalt via virk.dk, og at 

det skal ske senest den 1. marts hvert år.  
 hvilke oplysninger tilsynsmyndigheden skal indberette og ajourføre digitalt 

via DMA, og at det skal ske senest den 1. februar hvert år. 
 tilsynsmyndighedens pligt til at kvalitetssikre virksomhedernes indberettede 

oplysninger, og at det skal ske senest den 1. april hvert år. 
 at indberetningen skal være endelig afsluttet senest den 1. juni hvert år. 
 at virksomheden kan anmode om fortroligholdelse af oplysningerne, og at 

Miljøstyrelsens afgørelse herom kan påklages til miljøministeren. 
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 at Miljøstyrelsen fører tilsyn med at tidsfristen den 1. marts overholdes, og at 
Miljøstyrelsen kan udstede tvangsbøder ved manglende overholdelse af 
tidfristen mv. 

 
Endvidere ophæves enkelte overgangsbestemmelser og det foreslås, at 
tilsynsmyndigheden ved førstkommende revurdering af virksomhedens 
miljøgodkendelse skal ophæve vilkår om at virksomheden skal indsende 
miljøoplysningerne til tilsynsmyndigheden senest den 1. februar hvert år. 
Det er ikke hensigten, at der i den mellemliggende periode skal ske dobbelt 
indberetning efter § 18 i den nye bekendtgørelse og efter vilkår fastsat i 
miljøgodkendelsen. Indberetningen skal alenen ske efter § 18. 
 
Øvrige mindre ændringer 
Henvisningen til bemyndigelsesbestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 7, stk. 1 
nr. 8 om anmeldeordninger slettes i præamblen til bekendtgørelsen. 
Bekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om anmeldelse af den i nr. 8 
omhandlede art.  
 
Desuden indeholder den nye bekendtgørelse enkelte sproglige og redaktionelle 
ændringer. 
 
Konsekvensændring i Brugerbetalingsbekendtgørelsen 
Endelig foreslås en mindre konsekvensændring i brugerbetalingsbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelse nr. 1475 af 12/12/2017). Det præciseres således i 
brugerbetalingsbekendtgørelsen, at tilsynsmyndighedens ressourceanvendelse ved 
udarbejdelse af udtalelser om virksomheders indberetning af miljøoplysninger for 
store fyringsanlæg medregnes i tilsynsarbejdet. 
 
Høring af udkast til ændringer i brugerbetalingsbekendtgørelsen sker samtidig 
med høring af store fyringsanlægsbekendtgørelsen. 
 
Miljømæssige konsekvenser 
Ændringen af store fyr bekendtgørelsen vil ikke have miljø-, natur- og 
sundhedsmæssige konsekvenser. 
 
Væsentlige administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at tilsynsmyndighedens tidsforbrug til 
opgavevaretagelsen efter den nye bekendtgørelse svarer til det tidsforbruget, som 
tilsynsmyndigheden hidtil har anvendt på at indsamle, kvalitetssikre og indberette 
oplysninger om store fyringsanlæg til Miljøstyrelsen. Det med bekendtgørelsen 
foreslåede nye digitale indberetningssystem vurderes derfor ikke at give anledning 
til meromkostninger for tilsynsmyndigheder i forhold til tidligere. 
 
Virksomhederne for de 74 store fyringsanlæg (2019-tal), hvor nogle virksomheder 
har flere end et stort fyringsanlæg, får til opgave at indberette oplysninger om 
energiforbrug, emissioner og driftstimer på virk.dk, samt tilretning af 
indberetningen, hvis tilsynsmyndigheden har sendt en udtalelse med 
bemærkninger. 
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomhedernes tidsforbrug til denne opgave 
er den samme som den tid, de hidtil har anvendt til at bestemme energiinput 
fordelt på brændsler og emissioner, samt at kvalitetssikre og indberette data til 
tilsynsmyndigheden. Det med bekendtgørelsen foreslåede nye digitale 
indberetningssystem vurderes derfor ikke at give anledning til meromkostninger 
for virksomhederne i forhold til tidligere. 
 
Ændringen af brugerbetalingsbekendtgørelsen betyder at virksomhederne 
fremover skal betale brugerbetaling for tilsynsmyndighedens kvalitetssikring af 
virksomhedernes indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg på virk.dk. 
Med ændringen af brugerbetalingsbekendtgørelsen foreslås en ny timesats på 
427,00 kr. 
 
Ikrafttrædelse 
Det forventes, at de ændrede regler i store fyr bekendtgørelsen træder i kraft den 1. 
januar 2021.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Helle Husum 
Specialkonsulent, jurist  

hehus@mst.dk 
 


