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 Til høringsparterne 

    

   

  

Erhverv 

J.nr. MST-1200-00086 

Ref. krrst 

Den 014. oktober 2015 

Høring om branchebekendtgørelse for maskinværksteder, der følger 

op på lov om anmeldeordning for mindre miljøbelastende 

virksomheder (L 126 vedtaget d. 21. april 2015). 

 

 

Med baggrund i ovenstående sender Miljøstyrelsen hermed følgende 

bekendtgørelse i høring: 

 

”Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager 

forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller”. 

 

Miljøstyrelsen skal hermed anmode berørte virksomheder, myndigheder, 

organisationer eller andre om at indsende bemærkninger til høringsudkastet.  

 
Frist for høringssvar er den 16.11  2015. 

 
 
Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk  
og med angivelse af journalnummer MST-1200-00086 i emnefeltet og med kopi til 
krrst@mst.dk.  
 
Høringssvar kan alternativt sendes med almindelig post til Miljøstyrelsen, 
Strandgade 29, 1401 København K med angivelse af journalnummer MST-1200-
00086. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:  
 
Kristine R. Stubdrup, krrst@mst.dk, tlf. 72 54 43 34 eller 
Susan Popelsky, supop@mst.dk, tlf. 72 54 45 12. 

 

 

Baggrund for bekendtgørelsen 

Med aftalerne om en vækstpakke og om vækstplan for Fødevarer blev 

forligsparterne enige om at gennemføre enklere og hurtigere miljøgodkendelser for 

fødevare- og andre industrivirksomheder. Det skal være lettere og enklere for 

virksomhederne at udbygge og omstille produktionen.  

I aftalen om vækstplan for Fødevarer fremgår det, at dette bl.a. skal ske ved 

anvendelse af generelle standarder frem for individuelle krav. Der skal derfor 

udarbejdes standardiserede miljøkrav for specifikke brancher, herunder for 

maskinværksteder.  

Med vedtagelsen af L 126 d. 21. april 2015 er lovgrundlaget sikret. 
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Udarbejdelsen af denne branchebekendtgørelse er sket med bidrag fra en 

arbejdsgruppe med deltagelse af 2 kommuner på vegne KL samt Dansk Industri og 

Landbrug & Fødevarer.  

 
Digital anmeldelse 

Den nye digitale anmeldeordning, der træder i kraft i 2016, skaber grundlag for en 

transparent og hurtigere sagsbehandling. Virksomhederne, der omfattes af denne 

branchebekendtgørelse, skal også benytte den digitale anmeldeordning. 

 

 

Kort fortalt 

De ca. 900 virksomheder, der bliver omfattet af den nye branchebekendtgørelse, 

vil herefter som udgangspunkt kunne starte den anmeldte etablering, ændring 

eller udvidelse efter udløbet af en 4 ugers frist. Kommunalbestyrelsen skal ikke 

træffe en afgørelse, hvis der fuldt ud leves op til bekendtgørelsens krav, og der ikke 

er behov for fravigelser. 

  

Bekendtgørelsens bestemmelser sikrer, at alle maskinværksteder som 

udgangspunkt er reguleret med de samme krav. Der vil dog være mulighed for at 

fastsætte skærpede eller supplerende krav eller at give dispensation for 

overholdelse af nogle af kravene. I så fald træffer kommunen en afgørelse herom, 

som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). 

 

Der er alene tale om nationale regler. Der er ikke EU regulering på området. 

 
Erhvervsstyrelsen, TER har foreløbig vurderet, at udkastet medfører 
administrative lettelser for erhvervslivet. Disse vil være i størrelsesorden under 4 
mio. kr. på samfundsniveau årligt. 
 

Uddybende kommentarer 

Anvendelsesområdet 

Maskinværksteder over 1000 m2 produktionsareal er i dag omfattet af 

Godkendelsesbekendtgørelsens regler om miljøgodkendelse.  

 

Branchebekendtgørelsen viderefører den nedre grænse på 1000 m2 

produktionsareal. Virksomheder over denne grænse er i fremtiden reguleret i 

branchebekendtgørelsen. 

 

Bortfald af godkendelsespligt, men pligt til at anmelde 

Med en branchebekendtgørelse vil de samme virksomheder dermed ikke længere 

være godkendelsespligtige, og nye virksomheder vil derfor ikke få en 

miljøgodkendelse.  

 

Med en branchebekendtgørelse vil virksomhederne i stedet for en ansøgning om 

miljøgodkendelse i stedet skulle anmelde sig, når de starter en virksomhed, eller 

når virksomheden ønsker en udvidelse eller ændring af deres eksisterende 

virksomhed.  

 

Bortfald af eksisterende miljøgodkendelser 

Der er lagt op til, at eksisterende miljøgodkendelser ikke bortfalder automatisk, 

når bekendtgørelsens træder i kraft. 
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Eksisterende virksomheder bibeholder deres miljøgodkendelse, indtil 

virksomheden skal udvide eller ændre produktionen. Ændringen skal så anmeldes, 

og virksomheden vil fra det øjeblik ikke have en miljøgodkendelse, men i stedet 

skulle leve op til de generelle regler i bekendtgørelsen. Herudover skal kommunen, 

når det besluttes at revurdere en eksisterende godkendelse efter de gældende 

regler i godkendelsesbekendtgørelsen, i stedet for en revurdering lade 

virksomheden anmelde sig efter branchebekendtgørelsen. I dette tilfælde 

bortfalder virksomhedens godkendelse samtidig.  

 

Reglernes indhold og omfang 

Branchebekendtgørelsen indeholder generelle miljøregler for aktiviteter, der 

normalt finder sted på maskinværksteder. Virksomhederne skal som 

udgangspunkt overholde disse generelle regler. Aktiviteterne er dem, der nu er 

omfattet af listepunkt A 205 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.  

 

På mange maskinværksteder udføres også blæserensning, pulvermaling og 

vådmaling. Disse er omfattet af listepunkt A 203. Disse aktiviteter vil fremover 

også være omfattet af branchebekendtgørelsen, så længe de finder sted på et 

maskinværksted. Virksomheder, der alene udfører overfladebehandling, vil ikke 

overgå til de nye regler.  

 

Udgangspunktet for fastsættelse af de nye bestemmelser er de eksisterende 

standardvilkår for A 205 og for A 203.  

 

Standardvilkårene er gennemgået og rettet til. Alle emissionsgrænser og rensekrav 

til filtre er bibeholdt. Der er således ikke tale om en stramning af krav til 

virksomhederne. Flere standardvilkår er ikke videreført i deres helhed, dels for at 

skabe mere rummelighed i forhold til valg af rense- og kontrolforanstaltninger.  

 

Oplysningskrav 

En anmeldelse om ny-etablering eller ændring skal indeholde de oplysninger, der 

fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Disse nye oplysningskrav tager 

udgangspunkt i de tidligere oplysningskrav fra standardvilkårsbekendtgørelsen 

under liste punkt A 205 og til dels A 203. Oplysningskravene er tilpasset den nye 

situation, hvor noget dokumentation ikke er nødvendig, da der er generelle krav, 

som virksomheden skal leve op til. Virksomheden skal i højere grad ved 

anmeldelsen gøre sig klart, hvad der skal til, for at de kan overholde de generelle 

regler.  

 

Faste støjkrav 

Støjvilkår for maskinværksteder fastsættes i dag med udgangspunkt i 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra Virksomheder”, som 

sædvanligvis benævnes ”støjvejledningen”. De grænseværdier, som er fastsat i 

vejledningen, er i sagens natur kun vejledende, og myndighederne kan lempe eller 

skærpe dem i enkelte afgørelser, hvis særlige forhold taler for det.  

 

For at undgå, at der skal fastsættes individuelle vilkår og træffes en særskilt 

afgørelse om støj ved hver anmeldelse, er der fastsat støjgrænser i 

bekendtgørelsen, der er baseret på støjgrænserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1984, ”Ekstern støj fra Virksomheder”.   

I praksis sker det kun undtagelsesvis, at de vejledende støjgrænser fraviges i 

miljøgodkendelser for maskinværksteder.  
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Virksomheder, der i deres eksisterende miljøgodkendelse har lempede støjkrav, vil 

kunne bibeholde disse. 

 

Hurtigere i gang 

Virksomheden kan efter en fuldstændig anmeldelse sætte projektet i gang efter 4 

uger, medmindre kommunen kommer med en indsigelse. 

 

Fravigelse af bekendtgørelsens regler 

Virksomheden kan i forbindelse med anmeldelsen søge dispensation fra et eller 

flere krav i bekendtgørelsen.  Dette gælder også for fravigelser af støjkrav.  

 

Klageadgang 

Når kommunen træffer afgørelse om, at en virksomhed kan fravige 

bekendtgørelsens faste krav, kan denne afgørelse påklages til NMKN.    

 

Ved anmeldelser, hvor myndigheden ikke har gjort indsigelse, er der ikke 

klageadgang som ved meddelelse af en miljøgodkendelse.  Tilsvarende vil der ikke 

ske offentliggørelse efter reglen i miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2, da der ikke 

meddeles en miljøgodkendelse.  

 

Yderligere oplysninger 

Anmeldelsen skal indgives via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø. Her vil 

anmelder blive præsenteret for et samlet sæt af oplysningskrav i en logisk 

rækkefølge med vejledende tekster. Dette vil støtte anmelder, således at der findes 

forklaringer på, hvilket indhold der vil være nødvendigt ved hvert oplysningskrav.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kristine Raunkjær Stubdrup  

72 54 43 34  

krrst@mst.dk  

 


