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Høringsnotat – udkast til ændring af Store fyr bekendtgørelsen 
 

 

Store fyr bekendtgørelsen blev i udkast sendt i ekstern høring den 30. oktober 

2020 med frist for afgivelse af høringssvar den 26. november 2020. 

 

Miljøstyrelsen har modtaget meget få høringssvar til bekendtgørelsesudkastet fra 

private virksomheder og organisationer– i alt fire, hvor to har fremsendt 

bemærkninger. 

 

Følgende organisationer har fremsendt bemærkninger til udkast til ændring af 

Store fyr bekendtgørelsen: 

 

Shell og HOFOR 

  

Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkast til 

ændring af Store fyr bekendtgørelsen: 

 

Dansk Arbejdsgiverforening og KL 

Høringssvarene har berørt følgende punkter: 

1. Indberetningspligtige oplysninger  

2. Tidsfrister og tvangsbøder  
 

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. Miljøstyrelsens 

kommentarer hertil er anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i 

hovedtræk. Ønskes mere detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, 

henvises der til høringsportalen, hvor høringssvarene er offentliggjort i deres 

helhed.  

 

Ad. 1 Indberetningspligtige oplysninger (miljøoplysninger og 

stamdata) 

Shell stiller spørgsmål ved relevansen af, at der stilles krav om opgørelsen af 

emissioner fordeles på hvert delanlæg (§ 18, jf. bilag 5, nr.1), i og med at de enkelte 

røggasser opblandes inden udledning gennem det fælles afkast. Ligeledes stiller 

Shell spørgsmålstegn ved, at opgørelse af energiinput skal opgøres på de særskilte 
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anlæg (§ 18, jf. bilag 5, nr.3). Endelig bemærker Shell, at indberetning om hvorvidt 

fyringsanlægget indgår i et raffinaderi bør være en del af indberetningen af 

stamdata om virksomheden i henhold til bilag 6, som indberettes af 

tilsynsmyndigheden - og ikke som en del af miljøoplysningerne i henhold til bilag 

5, der skal indberettes af virksomheder.  Shell finder, at det er uvist hvad formålet 

med denne afrapportering skal være, da det er svært at forestille sig et skift i denne 

status. Hvis fyringsanlægget indgår i et raffinaderi, vil Miljøstyrelsen allerede være 

klar over dette med baggrund i virksomhedens grunddata.  

 
Miljøstyrelsens bemærkninger 

Det er en utilsigtet formuleringsfejl, at der er krav om indberetning for de 

særskilte anlæg. Det er rettet i bekendtgørelsen (bilag 5, nr. 1 og 3), således at: 

 

1. […] Emissioner opgøres samlet for alle særskilte anlæg, der udgør en del af et 

samlet stort fyringsanlæg, inkl. evt. særkiltes anlæg mindre end 15 MW.  

 

3.  […] Energi input opgøres samlet for alle særskilte anlæg, der udgør en del af 

et samlet stort fyringsanlæg, inkl. evt. særkiltes anlæg mindre end 15 MW. 

 

Ved indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg sondrer EU-

Kommissionen mellem tematiske oplysninger og stamdata. EU-Kommissionen 

har besluttet, at oplysningen om, hvorvidt et fyringsanlæg er på et raffinaderi, 

indgår som en del af de tematiske oplysninger. Den model Miljøstyrelsen har 

valgt for indberetning betyder, at tilsynsmyndigheden indberetter stamdata og 

virksomhederne indberetter tematiske data. Dermed bliver det virksomhederne, 

som indberetter den tematiske oplysning om, hvorvidt et fyringsanlæg er på et 

raffinaderi. Miljøstyrelsen ønsker en skarp adskillelse mellem tematiske data og 

stamdata gennem hele indberetningsforløbet fra 

virksomheders/tilsynsmyndigheders indberetning frem til Miljøstyrelsens 

endelige indberetning til EU-Kommissionen, og ønsker derfor ikke, at 

tilsynsmyndigheden skal indberette en enkelt tematisk oplysning. Bemærkningen 

giver derfor ikke anledning til ændringer. Det bemærkes i øvrigt, at indberetning 

af om et fyringsanlæg er på et raffinaderi, sker nemt ved at sætte et flueben. 

 

 

Ad. 2 Tidsfrister og tvangsbøder  

HOFOR opfordrer til, at fristerne for indberetning forlænges med 1 måned, dvs. til 

1. april i stedet for 1. marts. HOFOR begrunder det med, at det udgør et praktisk 

problem at indberette kvalitetssikrede data vedrørende emissioner fra store 

fyringsanlæg inden 1. april for det foregående kalenderår. CO2-verifikation udgør 

den væsentligste sikring af myndighedsgodkendte brændselsforbrugsdata og 

emissionsdata. Processen med verifikation af disse data indebærer, at der sent i 

forløbet kan ske rettelser i opgørelse af brændselsforbrug. Deadline for verificering 

af CO2-udledningsrapport og aktivitetsrapport, som danner det 

myndighedsgodkendte grundlag for returnering af CO2-kvoter til EU’s CO2-

kvoteregister er 30. marts. 

 

Endvidere bemærker HOFOR, at det synes ubegrundet, at der indføres mulighed 

for at Miljøstyrelsen kan pålægge virksomhederne tvangsbøder. Dette synes ikke at 

stå mål med den overtrædelse af reglerne, som for sen indberetning af data udgør. 
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Miljøstyrelsens bemærkninger 
For så vidt angår tidsfristen for indberetninger, er den fastsat til 1. marts for at 
sikre at Miljøstyrelsen rettidigt kan indberette oplysninger til EU-Kommissionen. 
Det er samme frist, der er fastsat for indberetning i henhold til PRTR-
forordningen og PRTR-bekendtgørelsen. 
 
Endvidere bemærkes det, at fristen for virksomheders årlige indberetning af 
miljøoplysninger i den nuværende store fyr bekendtgørelse er den 1. februar (jf. § 
14, stk. 2). 
 
Vedr. bemærkningen om tvangsbøder, er det Miljøstyrelsens vurdering, at det er 
væsentligt at have en effektiv håndhævelsesmulighed ved eventuel manglende 
indberetning. Den mulige anvendelse af tvangsbøder er en videreførelses fra 
PRTR-indberetning (jf. den gældende PRTR-bekendtgørelsen § 14 og den nye 
PRTR-bekendtgørelse § 12). 
 
En eventuel iværksættelse af tvangsbøder vil først ske efter at Miljøstyrelsen har 
indskærpet overfor selskabet mv., at lovgivningen skal overholdes, og at 
selskabet til trods herfor og efter udløbet af en fastsat frist fortsat ikke har 
opfyldt sine forpligtelser 
 

Bemærkningerne vurderes derfor ikke at give anledning til ændringer. 


