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Miljøteknologi 

J.nr. MST-221-00012 

Ref. EVNST/ANNJE 

Den 23. marts 2018 

 

Til høringsparterne   

   

  

 

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav for 
mellemstore fyringsanlæg 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav 

for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen) i ekstern høring. 

 

Høringen gennemføres i perioden 23. marts – 26. april 2018 kl. 12.00.  

 

 

Ændringer i bekendtgørelsen 

Ændringerne i bekendtgørelsen er vist med track changes.  

 

Ændring af § 2, stk. 2, om anvendelsesområde 

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at det ikke fremgår entydigt af 

bekendtgørelsen, om mellemstore fyringsanlæg, som i dag er omfattet af listepunkt 

G201 eller G202, men ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med anden 

godkendelsespligtig virksomhed (f.eks. fjernvarmeværker), bliver omfattet af 

bekendtgørelsens anmeldeordning eller de særlige regler for listevirksomheder. 

Desuden fremgår det ikke, om etablering af et nyt mellemstort fyringsanlæg på en 

sådan virksomhed er omfattet af anmeldeordningen eller de særlige regler for 

listevirksomhed. 

 

Intentionen har hele tiden været, at sådanne mellemstore fyringsanlæg skal være 

omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, hvilket også fremgår af afsnit 4.1 i 

høringsbrev af 22. august 2017. 

 

Denne mangel er der rettet op på med tilføjelsen i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 

1. 

 

Det skal understreges, at denne tilføjelse ikke medfører ændringer i forhold til den 

tiltænkte reguleringsform for disse fyringsanlæg. 

 

Ændringer i § 38 om støj 

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at bestemmelsen i § 38, stk. 4 er 

vanskeligt administrerbar i praksis, da den forudsætter, at det samlede anlæg, 

herunder det bestående fyringsanlæg, skal leve op til støjgrænserne fra det 

tidspunkt, hvor et nyt fyringsanlæg sættes i drift. Det vil ikke altid være 

umiddelbart muligt i praksis.   
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Miljøstyrelsen foreslår derfor, at § 38, stk. 4 slettes og erstattes af et nyt stk. 4 og 5. 

I disse to nye stykker foreslås, at nye mellemstore fyringsanlæg, der i perioden 

frem til hhv. 2025 og 2030 etableres i tilknytning til bestående fyringsanlæg, skal 

overholde støjkravene i § 36 fra starten, men at tilsynsmyndigheden kan meddele 

påbud med skærpede støjkrav til det anmeldte anlæg, jf. § 49, hvis driften af det 

nye anlæg vil betyde, at det samlede anlæg ikke kan overholde støjvilkårene i 

virksomhedens miljøgodkendelse.  

 

Bestemmelserne i § 38, stk. 4 og 5 er kun aktuelle indtil hhv. 2025 og 2030, hvor 

godkendelserne for disse fyringsanlæg bortfalder. Herefter gælder støjkravene i § 

36 for det samlede anlæg, jf. § 38, stk. 1-3. 

 

Tydeliggørelse af proceduren ved indberetning af bestående anlæg på 

listevirksomhed i §§ 82 og 83 

 

Miljøstyrelsen foreslår, at proceduren i forbindelse med indberetningspligten for 

bestående fyringsanlæg på listevirksomheder tydeliggøres. Der er dog ikke 

tilstræbt nogen materielle ændringer i forhold til de tilsvarende bestemmelser i 

den gældende bekendtgørelse.  

 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke lægges op til en revurdering af de 

gældende godkendelser i forbindelse med indberetningen, men at 

tilsynsmyndigheden alene skal tage stilling til, om anlægget vil kunne overholde 

bekendtgørelsens krav, samt om der er behov for at skærpe kravene eller fastsætte 

supplerende vilkår. I den forbindelse går Miljøstyrelsen ud fra som givet, at 

tilsynsmyndigheden underretter virksomheden om, hvilke vilkår der fra hhv. 2025 

og 2030 falder bort. Miljøstyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt at 

præcisere dette i bekendtgørelsen. 

  

Øvrige ændringer 

Miljøstyrelsen foreslår herudover en række præciseringer, som primært har 

sproglig karakter. 

 

Frist for bemærkninger 

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til 

ændringerne (til de markerede ændringer) til bekendtgørelse senest den 26. 

april 2018 kl. 12.00.  Senere indkomne høringssvar vil ikke blive taget i 

betragtning. 

 

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

evnst@mst.dk.  

 

I høringssvar angives i e-mailens emnefelt: 

’Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav for 

mellemstore fyringsanlæg, jr. nr. MST-221-00012’. 

 

Miljøstyrelsen beder høringsparter, som ønsker at give høringssvar om, at de ikke 

har bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet om at angive dette i emnefeltet 

sammen med ovenstående. 
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Eventuelle spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Anne Jensen, annje@mst.dk 

eller Eva Stejn Nissen, evnst@mst.dk.  

 

Offentliggørelse på høringsportalen 

Nærværende udkast til ny bekendtgørelse 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 udover offentliggørelsen på høringsportalen sendt i 

høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Eva Stejn Nissen 

evnst@mst.dk 

 


