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Omfattet af LCP BATC:

4 større fjernvarmeværker > 50 MW – reserve/spidslast –

gasoliefyret. Bilag 1 listevirk. 1.1.b

Derudover omfattet af Store Fyr bekendtgørelse.

Ikke omfattet af LCP BATC:

1 fjernvarmeværk > 50 MW – reserve/spidslast –

gasoliefyret. Bilag 1 listevirk. 1.1.b men IKKE omfattet af 

LCP BATC, da hver kedel < 15 MW.

Omfattet af Mellemstore Fyr bekendtgørelse. 

OMFATTEDE VIRKSOMHEDER I AARHUS K.

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune



Processen / orientering / sagsforløb



2015 Første orientering til omfattede virksomheder om 

BATC på vej.

2016 Omfattede virksomheder påbegynder egen for-

undersøgelse/redegørelse

2017 BAT-konklusion om store fyringsanlæg (Large 

Combustion Plants, LCP

Offentliggjort 17. august 2017 i  Den 

Europæiske Unions Tidende - L212

BREF 2017.

PROCESSEN / ORIENTERING / SAGSFORLØB

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune



2017 August: 

Omfattede virksomheder orienteres om ny BATC for LCP 

med oplysning om: 

• Hvornår revurdering senest skal være påbegyndt (jf. alm. 

regler om revurdering af eksisterende bilag 1 virksomheder, 

som alligevel var nært forestående)

• Oplysning om udarbejdelse af basistilstandsrapport, hvor 

dette ikke allerede var udført

• Oplysning  om hvornår krav til BAT (BATC) senest skal være 

implementeret på virksomhederne

• Bemærkninger – herunder om virksomheden er omfattet af 

LCP bekendtgørelsen eller om virksomheden er omfattet af 

MCP bekendtgørelsen. (Sidstnævnte er ikke omfattet af 

BATC – selvom der er tale om en bilag 1 virksomhed jf. 

godkendelsesbekendtgørelsen).

PROCESSEN / ORIENTERING / SAGSFORLØB

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune



2018 Afklarende møder med virksomhed

2018 Virksomheder får udarbejdet samlet rapport af 

rådgiver med gennemgang af alle anlæg og herunder 

gennemgang BAT-tjekliste mv. af hvad der kræves og 

hvilke ændringer som er nødvendige for at leve op til 

BAT-krav.

2018 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, får afklaret en 

række juridiske spørgsmål hos MST – både mht. 

BATC og mht. Store Fyr Bekendtgørelsen. 

Virksomheden bliver løbende orienteret.

2018 efterår + 2019 forår: 

Revurderings afgørelse for 2 virksomheden omfattet af 

BATC meddelt. 

2019 efterår / 2020 forår: 

Revurderingsafgørelse for 2 virksomheder omfattet af 

BATC forventes meddelt.

PROCESSEN / ORIENTERING / SAGSFORLØB

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune



Juridiske og 
fortolkningsmæssige

udfordringer



Ved revurdering skal der mindst tages hensyn til følgende:

• BATC om LCP af 17. august 2017 (Den Europæiske Unions 

Tidende - L212)

• Store Fyr Bekendtgørelse (LCP Bekendtgørelse om 

begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store 

fyringsanlæg)

• (Mellemstore Fyr Bekendtgørelsen - MCP kunne i princippet 

også være i spil)

• Godkendelsesbekendtgørelsen

Herunder eksisterende miljøgodkendelser + 

basistilstandsrapport 

JURIDISKE / FORTOLKNINGSMÆSSIGE 

UDFORDRINGER

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune



Forhold som har krævet nærmere afklaring / 

begrebsafklaring

• Hvordan opgøres ”timer i drift” i relation til BAT-

konklusion, når der er tale om flere forskellige 

kedler/anlæg på samme varmeværk?

• Hvad forstås ved et ”nødanlæg”? Typisk anvendt 

terminologi i varmeværksbranchen er spidslast / 

reservelast. 

• Emissionsgrænseværdier fastsat i overensstemmelse 

med BAT-AEL og bekendtgørelse om store fyringsanlæg

• Sammenlægningsregel for flere kedelanlæg

JURIDISKE / FORTOLKNINGSMÆSSIGE 

UDFORDRINGER

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune



Råd
Vejledning

Hjælp



God kontakt til Miljøstyrelsen og konstruktiv dialog

MST spørgsmål og svar om BATC for store fyr
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/store-

fyringsanlaeg/spoergsmaal-og-svar-store-fyringsanlaeg/

Meget udbytterigt seminar hos Miljøstyrelsen om 

drøftelse af spørgsmål relateret til BATC – Store Fyr 

LCP og Mellemstore Fyr MCP bek. 

RÅD – VEJLEDNING - HJÆLP

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/store-fyringsanlaeg/spoergsmaal-og-svar-store-fyringsanlaeg/


Øvrige relevante vejledningssider på www.mst.dk

Store fyringsanlæg LCP (Bør nok opdateres lidt).
https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/saadan-regulerer-vi-

virksomheders-luftforurening/store-fyringsanlaeg/

Vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg: 
(Rigtig fin side)
https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledende-udtalelser-om-

mellemstore-fyringsanlaeg/

Mellemstore fyringsanlæg MCP 
(bør absolut opdateres – eller alternativt slettes)
https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/saadan-regulerer-vi-

virksomheders-luftforurening/mellemstore-fyringsanlaeg-mcp/

(OBS – der mangler et eksempel hvor der på en virksomhed er 

2 separate fyringsanlæg med hver sin skorsten med indfyrede

effekter på fx anlæg A: 60 MW + fx anlæg B: 10 MW

Hvad gælder her? 

Her har vi formodentligt både bilag 1 godk.pligt (anlæg A+B); 

LCP BATC (anlæg A); Store Fyr bek. (anlæg A)  samt 

Mellemstore Fyr bek. (anlæg B) i spil! 

RÅD – VEJLEDNING - HJÆLP

BATC LCP – processen i Aarhus Kommune

https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/saadan-regulerer-vi-virksomheders-luftforurening/store-fyringsanlaeg/
https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledende-udtalelser-om-mellemstore-fyringsanlaeg/
https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/saadan-regulerer-vi-virksomheders-luftforurening/mellemstore-fyringsanlaeg-mcp/


Gode råd til andre kommuner,
MST (som godkendelsesmyndighed)

og MST (som vejleder)



Råd til godkendelsesmyndigheden:

• Følg med i hvilke BATC / BREF revisioner som er meddelt 

eller undervejs på MST hjemmeside: 
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/

og/eller på EU Kommissionens hjemmeside:
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

• Orienter alle relevante virksomheder så snart du er vidende 

om at en BAT konklusion er på vej og især så snart den er 

meddelt i EU-tidende (abonnér på nyhedsbreve fra MST)

• Vær opmærksom på at din kommune og virksomheder i din 

kommune er velkommen til at deltage i MST BREF-

partnerskab når processen igangsættes vedr. revision af en 

BREF – som udmønter sig i en BAT-konklusion.
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-

partnerskaber/

GODE RÅD TIL ANDRE

Råd til godkendelsesmyndigheder:

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/saadan-faar-du-indflydelse-paa-bat/bref-partnerskaber/


• Ved spørgsmål i relation til ny BAT-konklusion så tøv ikke med 

at spørge kollegaer i andre kommuner til råds (fx igennem 

ENVINA) – og tøv heller ikke med at spørge MST.

• Inddrag altid virksomheden – også i din eventuelle tvivl – det er 

ingen skam at stille relevante spørgsmål. 

• Opfordr virksomheden til hurtigt at igangsætte egen udredning 

på basis af BAT-tjekliste, som MST normalt får udarbejdet i 

forbindelse med ny BAT-konklusion. Nogle virksomheder kan 

gøre dette selv – mens andre med fordel kan benytte en privat 

rådgiver.

• Hvor revurderingen har opsæt i både branchespecifikke 

bekendtgørelser (som for fx LCP) foruden godkendelses 

bekendtgørelsen + BAT konklusionen er det vigtigt, at det 

hurtigst muligt udredes, hvordan disse regler fletter sammen –

hvad gælder – og at virksomheden orienteres derom.

GODE RÅD TIL ANDRE

Råd til godkendelsesmyndigheder:



Råd til Miljøstyrelsen

• Miljøstyrelsen (som vejleder) opfordres til at fortsat at søge og 

invitere til dialog med godkendelsesmyndighederne – herunder 

at både kommuner såvel som MST (som godkendelses myn-

dighed) deltager i seminarer mv. Det giver mulighed for erfa-

udveksling og derudover giver det MST (som vejleder) 

mulighed for at udforme gode og relevante spørgsmål – svar 

sider på www.mst.dk 

• Miljøstyrelsen opfodres til at der på hjemmesiden udarbejdes 

en advis ordning, som man kan tilmelde sig, så man kan se, når 

der kommer ny vejledning om et bestemt emne, eksisterende 

vejledning ændres, og især også ved dedikerede spørgsmål-

svar sider, når der sker tilføjelser eller ændringer. 

Det kan i dag være en udfordring at følge med og have overblik 

over nyheder om relevant vejledning. Det vil være særdeles 

relevant for både virksomheder og myndigheder.

GODE RÅD TIL ANDRE

Råd til Miljøstyrelsen



TAK 
for opmærksomheden!

Email: hih@aarhus.dk

mailto:hih@aarhus.dk

