
Eksempler, miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens, mellemstore fyringsanlæg 
Indgår i Miljøstyrelsens miljøtilsynsvejledning, 1. november 2020 

 

 
 

Eksempel 1  
 
Nyt fyringsanlæg på 7 MW, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 2 til 

godkendelsesbekendtgørelsen    

 

Et fyringsanlæg på 7 MW er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en korn- og foderstofvirksomhed omfattet af 

listepunkt E 207 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Fyringsanlægget er sat i drift i 2019, dvs. der er tale om et nyt anlæg i 

henhold til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Anlægget er omfattet af bekendtgørelse om mellemstore 

fyringsanlæg. 

 

Miljørisikovurdering af fastsættelse af tilsynsfrekvensen 

Fyringsanlægget er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, og § 5, stk. 5. Tilsynsmyndigheden udfører én samlet 

miljørisikovurdering for korn- og foderstofvirksomheden og det tilknyttede fyringsanlæg, og fastsætter én fælles tilsynsfrekvens 

for både korn- og foderstofvirksomheden og fyringsanlægget. Virksomheden inkl. fyringsanlægget er omfattet af 

tilsynsfrekvensen for kategori 1b.  

 

 Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen 

Fra idriftsættelsestidspunktet i 2019 

Nyt fyringsanlæg på 7 MW, som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed 

omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 

Samlet miljørisikovurdering og samlet tilsynsfrekvens for kategori 1b  

 

 

Eksempel 2 

 
Bestående fyringsanlæg på 7 MW, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomhed omfattet af bilag 2 til 

godkendelsesbekendtgørelsen    

 

Et fyringsanlæg på 7 MW er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en korn- og foderstofvirksomhed omfattet af 

listepunkt E 207 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Anlægget er sat i drift i 2009, dvs. der er tale om et bestående anlæg i 

henhold til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Anlægget, der er en biaktivitet til virksomhedens 

hovedaktivitet, er indtil 1. januar 2025 omfattet af listepunkt G 201. Anlægget bliver omfattet af bekendtgørelse om mellemstore 

fyringsanlæg fra den 1. januar 2025.  

 

Miljørisikovurdering af fastsættelse af tilsynsfrekvensen indtil 1. januar 2025 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder ikke en udtrykkelig regel om, at anlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

med en anden virksomhed, som er omfattet kravet om regelmæssige tilsyn, følger denne virksomheds tilsynsfrekvens. Det 

Faktaboks - teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

 

For at være ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” med en anden virksomhed eller 

husdyrbrug m.v., skal følgende tre kriterier som udgangspunkt alle være opfyldt:  

1) Aktiviteterne skal være nært forbundet i en direkte operationel forstand, således at den ene 

aktivitet ikke kan udføres uden den anden 

2) Mellemstore fyringsanlæg skal være integreret i et teknisk forløb med den virksomhed eller 

det husdyrbrug m.v., som er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn 

3) Mellemstore fyringsanlæg skal bidrage til den samlede forurening. Det er ikke en 

forudsætning, at der er tale om det samme stof eller forurening 

Du kan læse mere om, hvad der forstås ved ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” i 

Miljøstyrelsens godkendelsesvejledning (https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/53-

godkendelsespligt/539-godkendelsespligtens-udstraekning/). 
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fremgår dog af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at tilsynsmyndigheden fastsætter en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert 

husdyrbrug m.v. Tilsynsmyndigheden udfører én samlet miljørisikovurdering for korn- og foderstofvirksomheden og det 

tilknyttede fyringsanlæg, og fastsætter én fælles tilsynsfrekvens for både korn- og foderstofvirksomheden og fyringsanlægget. 

Virksomheden er omfattet tilsynsfrekvensen for kategori 1b. 

 

Miljørisikovurdering af fastsættelse af tilsynsfrekvensen efter1. januar 2025 

Anlægget er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 og § 5, stk. 5. Tilsynsmyndigheden udfører én samlet 

miljørisikovurdering for korn- og foderstofvirksomheden og det tilknyttede fyringsanlæg, og fastsætter én fælles tilsynsfrekvens  

for både korn- og foderstofvirksomheden og fyringsanlægget. Virksomheden er omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 1b.  

 

 Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen  

Indtil d. 1 januar 2025 Fra d. 1. januar 2025 

Bestående fyringsanlæg på 7 MW, som er teknisk 

og forureningsmæssigt forbundet med en 

virksomhed omfattet af bilag 2 til 

godkendelsesbekendtgørelsen 

 Samlet miljørisikovurdering 

og samlet tilsynsfrekvens for 

kategori 1b 

 Samlet 

miljørisikovurdering og 

samlet tilsynsfrekvens  for 

kategori 1b 

 

Eksempel 3 

 

Virksomhed godkendt efter listepunkt G 201 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 med bestående fyringsanlæg på 1-5 

MW og bestående fyringsanlæg på 5-50 MW 

 

Et offentligt fjernvarmeværk har to fyringsanlæg på hhv. 3 og 7 MW, som begge er sat i drift i 2009, dvs. der er tale om bestående 

anlæg i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Fjernvarmeværket er godkendt efter listepunkt G 

201 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Fyringsanlægget på 7 MW bliver omfattet af bekendtgørelse om mellemstore 

fyringsanlæg fra d. 1. januar 2025. Fyringsanlægget på 3 MW bliver omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg fra 

d. 1. januar 2030. 

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen inden d. 1. januar 2030 

Fjernvarmeværket er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 5, stk. 6. Det betyder, at fjernvarmeværket indtil d. 1. januar 2030 

er omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 1b, tilsynsfrekvens 1-3 år. 

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvens fra d. 1. januar 2030 

Anlæggene er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 4, stk. 3. Tilsynsmyndigheden udfører én samlet miljørisikovurdering 

(3.3) af fyringsanlæggene. Fra den 1. januar 2030 bliver fjernvarmeværket omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2, 

tilsynsfrekvens 1-6 år.  

 

  Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen 

Indtil d. 1 januar 2030 Fra d. 1. januar 2030 

Virksomhed godkendt efter listepunkt G 201 på 

godkendelsesbekendtgørelsens med bestående 

fyringsanlæg på 1-5 MW og bestående 

fyringsanlæg på 5-50 MW 

 Samlet miljørisikovurdering  

og samlet tilsynsfrekvens 

kategori 1b (1-3 år) 

 Samlet 

miljørisikovurdering og 

samlet tilsynsfrekvens 

kategori 2 (1-6 år) 

 

 

Eksempel 4 

 

Virksomhed optaget på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen med bestående fyringsanlæg på 1-5 MW og 5-50 MW, 

som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheden 

 

En virksomhed med hovedaktivitet optaget på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen har to fyringsanlæg på hhv. 1 og 6 MW, 

som begge blev sat i drift i 2009, dvs. der er tale om bestående anlæg i henhold til bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore 

fyringsanlæg. Fyringsanlæggene er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheden og er biaktiviteter til 

virksomhedens hovedaktivitet. Fyringsanlægget på 6 MW bliver omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg fra den 

1. januar 2025. Fyringsanlægget på 1 MW bliver omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030.  

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen inden d. 1. januar 2025 

Fyringsanlægget på 6 MW er indtil 1. januar 2025 omfattet af listepunkt G 201. Da anlægget er teknisk og forureningsmæssigt 

forbundet med en listevirksomhed, er anlægget omfattet af virksomhedens samlede miljøgodkendelse jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Fyringsanlægget på 1 MW er indtil 1. januar 2030 omfattet af listepunkt G 201. Da 



anlægget er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, er anlægget ligeledes omfattet af virksomhedens 

samlede miljøgodkendelse. 

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder ikke en udtrykkelig regel om, at anlæg, indretninger og aktiviteter, fx et fyringsanlæg 

omfattet af listepunkt G 201, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden virksomhed, som er omfattet kravet 

om regelmæssige tilsyn, følger denne virksomheds tilsynsfrekvens. Det fremgår dog af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at 

tilsynsmyndigheden fastsætter en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. Det følger heraf, at både 

fyringsanlæg på 6 MW og fyringsanlæg på 1 MW indgår i tilsynsmyndighedens samlede miljørisikovurdering af virksomheden, 

og er omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 1a. 

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen fra d. 1. januar 2025 til d. 31. december 2024 

Efter d. 1. januar 2025 bliver anlægget på 6 MW omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 5, stk. 5, og skal betragtes som en del 

af bilag 1-virksomheden og følge den tilsynsfrekvens, som virksomheden har, dvs. tilsynsfrekvensen for kategori 1a. år. Anlægget 

på 1 MW indgår ligeledes i tilsynsmyndighedens samlede miljørisikovurdering af virksomheden, og er omfattet af 

tilsynsfrekvensen for kategori 1a. 

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen fra d. 1. januar 2030 

Efter d. 1. januar 2030 bliver også anlægget på 1 MW omfattet miljøtilsynsbekendtgørelsens § 5, stk. 5, og skal betragtes som en 

del af bilag 1-virksomheden og følge den tilsynsfrekvens, som virksomheden har, dvs. tilsynsfrekvensen for kategori 1.a 

 

Særreglen i § 5, stk. 6, finder således ikke anvendelse for virksomhedens to fyringsanlæg. 

 

  Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen 

 Indtil d. 1 januar 2025 Indtil d. 1. januar 2030 Fra d. 1. januar 2030 

Virksomhed optaget på bilag 1 til 

godkendelsesbekendtgørelsen 

med bestående fyringsanlæg på 

1-5 MW og 5-50 MW, som er 

teknisk og forureningsmæssigt 

forbundet med virksomheden 

 Samlet 

miljørisikovurdering 

og samlet 

tilsynsfrekvens 

kategori 1a (1-3 år) 

 Samlet 

miljørisikovurdering 

og samlet 

tilsynsfrekvens  

kategori 1a (1-3 år) 

 Samlet 

miljørisikovurdering 

og samlet 

tilsynsfrekvens 

kategori 1a (1-3 år) 

 

 

Eksempel 5 

 

Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 med bestående fyringsanlæg på 5-50 MW, som er 

teknisk og forureningsmæssigt med virksomheden 

 

En virksomhed optaget på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen har et fyringsanlæg på 6 MW, som er sat i drift i 2009, dvs. 

der er tale om bestående anlæg i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Fyringsanlægget er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheden og er godkendt efter listepunkt G 201 på 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Anlægget bliver omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 

2025.  

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen indtil d. 1. januar 2025 

Fyringsanlægget på 6 MW er indtil 1. januar 2025 omfattet af listepunkt G 201. Godkendelsespligten omfatter, jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listevirksomheden. 

Det følger heraf, at virksomhedens aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med fyringsanlægget på 6 MW, er 

omfattet af godkendelsespligten og indgår i virksomhedens samlede miljøgodkendelse.  

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder ikke en udtrykkelig regel om, at anlæg, indretninger og aktiviteter, fx aktiviteter optaget 

på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelen, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden virksomhed, som er 

omfattet kravet om regelmæssige tilsyn, følger denne virksomheds tilsynsfrekvens. Det fremgår dog af bekendtgørelsens § 5, stk. 

1, at tilsynsmyndigheden fastsætter en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. Det følger heraf, at både 

fyringsanlæg og aktiviteter omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen indgår i tilsynsmyndighedens samlede 

miljørisikovurdering af virksomheden, og er omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 1b. 

 

Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen fra d. 1. januar 2025 

Fra den 1. januar 2025 bliver fyringsanlægget på 6 MW omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. 

Fyringsanlægget er forbundet med en virksomhed optaget på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (omfattet af reglerne om 

regelmæssig tilsyn )) og skal betragtes som en del af denne virksomhed og følge den tilsynsfrekvens, som denne har, jf. § 5, stk. 5. 

Da fyringsanlægget ikke længere er godkendelsespligtig, er virksomhedens øvrige aktiviteter ikke længere omfattet af 

godkendelsespligten, da de ikke længere er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed.  

 



Fyringsanlægget følger virksomhedens tilsynsfrekvens for kategori 2 virksomhed, jf. § 2, nr. 6: tilsynsfrekvens 1-6 år. 

 

 Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvensen 

 Indtil d. 1 januar 2025 Fra d. 1. januar 2025 

Virksomhed omfattet af 

brugerbetalingsbekendtgørelsens 

bilag 1 med bestående fyringsanlæg 

på 5-50 MW, som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med 

virksomheden 

 Samlet miljørisikovurdering og samlet 

tilsynsfrekvens  kategori 1b (1-3 år) 

 Samlet miljørisikovurdering og 

samlet tilsynsfrekvens kategori 2 

(1-6 år) 

 

 


