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Høring af to bekendtgørelsesændringer i anledning af implemente-
ringen af servicedirektivet 
 
 
Miljøstyrelsen udsender hermed to ændringsbekendtgørelser i anledning af implemente-
ring af servicedirektivet. Den ene bekendtgørelse vedrører autoværkstedsbekendtgørel-
sen1, den anden er en ændring til miljøaktivitetsbekendtgørelsen2. 
 
Udgangspunktet for begge bekendtgørelser er en anmeldeordning, hvor den pågælden-
de kommunalbestyrelse skal have underretning om, at aktiviteten påbegyndes inden en 
nærmere angiven frist før aktiviteten ønskes påbegyndt. Kommunalbestyrelsen har her-
efter den fastsatte frist til at forlange forureningsbegrænsende foranstaltninger gennem-
ført. 
 
Hvor autoværkstedsbekendtgørelsen allerede indeholder bestemmelser om retsvirknin-
gen af en manglende tilbagemelding fra kommunalbestyrelsens side (stiltiende samtyk-
ke til aktiviteten), fremgår dette ikke i dag af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Dette præ-
ciseres i det fremsendte udkast. 
 
Der er ikke forudsat ændringer i kommunalbestyrelsernes muligheder for regulering 
med den ændrede formulering af bestemmelserne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, kun 
en præcisering af retsvirkningen af kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke. 
 
Da der er tale om en relativt begrænset og formel ændring af de to bekendtgørelser, har 
Miljøstyrelsen fundet det forsvarligt at udsende udkastene til høring med frist 

mandag, den 30. november 2009, 
men styrelsen beklager den korte frist. 
 
Bemærkninger bedes fremsendt til intr@mst.dk, mærket ”serviceændring”. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Skou 
(Ingen underskrift - sendt elektronisk) 

                                                        
1 Bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af 
autoværksteder m.v. 
2 Bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter 
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Udsendelsesliste 
 

92-gruppen for bære-
dygtig udvikling 

92-gruppen@dn.dk 

Advokatrådet / Advo-
katsamfundet 

samfund@advocom.dk 

Akademiet for de Tek-
niske Videnskaber 

atvmail@atv.dk 

Amtsrådsforeningen arf@arf.dk 
Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd 

ae@aeraadet.dk 

Arbejdstilsynet at@at.dk 
Asfaltindustrien ai@asfaltindustrien.dk 
Beredskabsstyrelsen brs@beredskabsstyrelsen.dk 
CO Industri keh@co-industri.dk 
Centralforeningen af 
Autoreparatører i Dan-
mark 

cad@cad.dk 

Cowi cowi@cowi.dk 
Danmarks Motorunion dmu@dmusport.dk 
Danmarks Natur-
fredningsforening 

dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfisker-
forbund 

post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Statistik dst@dst.dk 
Dansk Arbejdsgiver-
forening 

da@da.dk 

Dansk Automobilfor-
handlerforening 

daf@daf.dk 

Dansk Bilforhandlerun-
ion 

info@dbfu.dk 

Dansk Byggeri info@danskbyggeri.dk 
Dansk Byplanlaborato-
rium 

db@byplanlab.dk 

Dansk Center for 
Byøkologi 

bs@dcue.dk 

Dansk Energi de@danskenergi.dk 
Dansk Metal metal@danskmetal.dk 
Dansk Standard dansk.standard@ds.dk 
Dansk Transport og 
Logistik 

dtl@dtl-dk.dk 

Dansk Fjernvarme mail@danskfjernvarme.dk 
Danske Havne bgi@danskehavne.dk 
Danske Regioner regioner@regioner.dk 
Danske Vognmænd dtl@dtl-dk.dk 
Det Økologiske Råd info@ecocouncil.dk 
DMU DMU@dmu.dk 
DTC = Dansk Toksiko- dtc@dtc.dk 
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logi Center 
Embedslægeforeningen, 
att.: Niels Jespersen 

frb@frb.eli.dk 

Energi E2 e2@e2.dk 
Energinet.dk energinet.dk@energinet.dk 
Energistyrelsen ens@ens.dk 
Erhvervs- og Byggesty-
relsen 

ebst@ebst.dk 

Erhvervs- og Selskab-
sstyrelsen 

eogs@eogs.dk 

Eurofins eurofins@eurofins.dk 
Finansministeriet fm@fm.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk 
FORCE Technology force@force.dk 
Foreningen af Auto- og 
Industrilakerere 

fai@fai.dk 

Foreningen af danske 
kraftvarmeværker 

mail@fdkv.dk 

Foreningen af danske 
Privathavne 

pgf@e2.dk 

Foreningen af mil-
jøakkrediterede mil-
jøcertifikatorer 

fsr@fsr.dk 

Foreningen af miljøme-
darbejdere i kommu-
nerne 

fmk@postkasse.org 

Foreningen af Registre-
rede Revisorer 

frr@frr.dk 

Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører 

fri@frinet.dk 

Foreningen af 
Statsautoriserede Revi-
sorer 

fsr@fsr.dk 

Forskningscenter for 
Skov & Land 

sl@kvl.dk 

Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk 
Frederiksberg Kom-
mune 

raadhuset@frederiksberg.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Green Network sekretariatet@greennetwork.dk 
Greenpeace Danmark info@nordic.greenpeace.org 
Grønne familier gronne.familier@mail.dk 
Horesta horesta@horesta.dk 
HTS, Handel, Transport 
og Serviceerhvervene 

hts@hts.dk 

HUR hur@hur.dk 
Håndværksrådet hvr@hvr.dk 
Indenrigs- og Sund- im@im.dk 
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hedsministeriet 
Ingeniørforeningen i 
Danmark 

ida@ida.dk 

KL kl@kl.dk 
Kommunalteknisk Chef-
forening 

ktc@ktc.dk 

Københavns Havn cphport@cphport.dk 
Københavns Kommune info@okf.kk.dk 
LO lo@lo.dk 
Miljøklagenævnet MKN@MKN.dk 
Miljøkontrollen miljoe@mff.kk.dk 
Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 

fvm@fvm.dk 

Mærsk Olie & Gas A/S cphinfo@maersk.com 
NOAH noah@noah.dk 
Oliebranchens Fælles-
repræsentation  

ofr@oliebranchen.dk 

Sammenslutningen af 
Karrosseribyggere og 
Autooprettere i Danmark

skad@skad.dk 

Skatteministeriet skm@skm.dk 
Skov og Naturstyrelsen sns@sns.dk 
Teknologirådet tekno@tekno.dk 
Teknologisk Institut info@teknologisk.dk 
Transport- og Ener-
giministeriet 

trm@trm.dk 

Verdensnaturfonden wwf@wwf.dk 
Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet 

oem@oem.dk 
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