Bilag 1 Forslag til ændringer af eksisterende opslag og udkast til nye opslag
Læsevejledning:
Ændringer i eksisterende opslag fremstår med rød skrift og slettet tekst med rød overstregning.
Nye opslag er markeret med Nyt opslag.

Forside
Vejledning til virksomheder
Når du som virksomhed skal bygge nyt eller foretage ændringer i produktionen, skal du i
mange tilfælde søge om miljøgodkendelse. Afsnittet Ny godkendelse eller tillæg beskriver,
hvordan du skal gøre i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse.
Som støtte til at komme hurtigt i gang kan du bruge tjeklisten her LINK
Derudover kan du se mere i opslagene Ny godkendelse eller tillæg, der beskriver, hvordan
du skal gøre i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse.

Kommenterede [MLS1]: Link til 1.
https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/1ny-godkendelse-eller-tillaeg/

Hvis du er i tvivl om en godkendelse er nødvendig, kan du med fordel læse mere i Afklaring
af listepunkt og myndighed.
På andre tidspunkter kan det ske, at myndigheden tager virksomhedens miljøgodkendelse op
til revurdering for at sikre, at dens vilkår stadig er relevante og tidssvarende. Dette kan du
læse mere om i afsnittet Revurdering af godkendelse.
Du kan også finde uddybende information i opslagsdelen af vejledningen.

1.1 Før du skriver ansøgningen

Når du skal vurdere indplacering i forhold til listepunkt A 205 ”Virksomheder i øvrigt,
der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet
produktionsareal på 1.000 m2 eller derover”, regnes produktionsareal som den del af
virksomheden, der rent faktisk anvendes til produktionen. Det vil sige, at råvarelagre,
frokoststue, administrationskontorer og kontrolrum ikke skal regnes med. Derimod kan
et færdigvarelager medregnes, hvis det bidrager til forurening fra virksomheden, f.eks. i
form af afdampning.
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Når du skal vurdere indplaceringen af dit projekt på godkendelsesbekendtgørelsens bilag
1 og bilag 2 kan du finde hjælp til dette i Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag. Du skal
være opmærksom på, at dit projekt kan være omfattet af flere listepunkter.
Du kan læse mere om godkendelsespligt her
https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/53-godkendelsespligt/
Find fortolkningsbidrag her https://mst.dk/erhverv/industri/miljoegodkendelse-aflistevirksomheder/miljoegodkendelser/hjaelp-til-listepunkter/

Du kan finde hjælp til hvordan virksomhedens kapacitet skal opgøres her
https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/53-godkendelsespligt/531-godkendelsespligthvornaar/

Du kan finde en tjekliste til hvilke problemstillinger du skal forholde dig til i forbindelse
med ansøgning om miljøgodkendelse her LINK til 1.1.9 Nyt opslag

1.1.9 Tjekliste til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse - Nyt opslag
Egne
bemærkninger

Ja

Nej

Henvisning til

Lovgrundlag

Godkendelsesvejledningen 1 GBK: nr. 1317af 20/11/2018
(Godk.vejl.) og anden
vejledning

Kontakt din
1.
myndighed i god
tid og bed eventuel
om en
forhåndsdialog
Før mødet med din
2.
myndighed skal du
have klarlagt, hvor
stor kapaciteten er
for den virksomhed
eller udvidelse,
som du ønsker
godkendt er.

1.1 Før du skriver

Kap. 3

ansøgningen

1.1.5 Indledende drøftelse
med myndigheden

Du kan finde hjælp til
opgørelse af kapacitet her
5.3.1 Hvornår er der
godkendelsespligt?

3.

1

Planforhold
I kommuneplanen

1.1.3 Planer for området

Mbl. 34, stk. 6

Miljøstyrelsens miljøgodkendelsesvejledning findes på http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
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eller i lokalplanen
kan der fx være
bestemmelser om,
hvor der må ligge
forurenende
virksomheder, og
hvor langt
forskellige typer af
virksomheder skal
ligge fra
boligområder eller
naturområder.
Er det ansøgte
4.
omfattet af bilag 1
eller bilag 2 til
miljøvurderingslov
en?
Hvis
virksomheden/
projektet skal
miljøvurderes, kan
du forvente en
sagsbehandlingstid
på et år.
Kan det ansøgte
berøre Natura
2000-områder,
naturbeskyttelsesområder (§3)
og/eller bilag IVarter?

https://planinfo.erhvervss
tyrelsen.dk/nyvejledning-omlandzoneadministration
”Vejledning om
landzone-administration
Planlovens §§ 34-38”.

1.1.7 Forhold til andre reglerMiljøvurderingsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
Link til vejledning om
miljøvurdering af planer,
programmer og af
konkrete projekter
(VVM)

aspx?id=203447

Miljøvurderingsbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=206863

1.1.7 Forhold til andre regler
http://naturstyrelsen.dk/
media/nst/Attachments/v
ejledningjuni2011.pdf
Bemærk at der er en ny
vejledning på vej

Risiko

1.1.7 Forhold til andre regler
Godk. Vejl 5.9
Risikovirksomheder
Risikohåndbogen
http://mst.dk/erhverv/industr
i/risikovirksomheder/

Beskyttelseslinjer

1.1.7 Forhold til andre regler
Miljøstyrelsens
hjemmeside om Byggeog beskyttelseslinjer:
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http://mst.dk/naturvand/natur/nationalnaturbeskyttelse/bygge-ogbeskyttelseslinjer/
Spildevand

Spildevandsvejledningen til
bekendtgørelse



Direkte
udledning til
recipient er en
del af
miljøgodkende
lsen



Tilslutning til
offentligt
renseanlæg
kræver
tilladelse hos
kommunen.

Særlovgivning, det
kan eksempelvis
være nedenstående
bekendtgørelser:
VOCbekendtgørelsen
Bek. om
mellemstore
fyringsanlæg
Bek. om
affaldsforbrænding
Bek. om store
fyringsanlæg
Bek. om
maskinværksteder
Bek. om
deponeringsanlæg
Bek. om
affaldshåndtering

om
Bekendtgørelse om krav til udledning af visse
mv.
forurenende stoffer til vandløb,
efter miljøbeskyttelseslovens
søer, overgangsvande, kystvande og
kapitel 3 og 4
havområder1) § 4
https://mst.dk/service/publik
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?
ationer/publikationsarkiv/20
id=194607
18/jun/spildevandsvejlednin
spildevandstilladelser

gen-til-bekendtgoerelse-omBekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.
spildevandstilladelser-mvefter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
efter1https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.
miljoebeskyttelseslovensaspx?id=194212
kapitel-3-og-4/

Miljøstyrelsens hjemmeside
Lovgrundlag
https://mst.dk/erhverv/indust
ri/miljoegodkendelse-aflistevirksomheder/lovgrundl
ag/

4

1.2.1 Indhold i miljøansøgning
Indholdet i en ansøgning om miljøgodkendelse af noget nyt eller af udvidelser og ændringer
af eksisterende afhænger af, om ansøgningen vedrører en virksomhed eller aktivitet som
omfattes af bilag 1 eller bilag 2. Det er derfor vigtigt at have afklaret hvilket listepunkt, din
virksomhed dit projekt er eller bliver omfattet af. Listepunktet er betydende for hvilke
oplysningskrav, der gælder.
Du kan se de forskellige listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2, der
omfatter en række virksomhedstyper og aktiviteter, som kan give anledning til væsentlig
forurening.

Oplysningskrav
Afhængig af, hvilke listepunkter din virksomhed dit projekt er omfattet af, beskriver
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, og bekendtgørelsen om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed, hvilke oplysninger du skal fremsende i forbindelse med
miljøansøgningen.
En række særbekendtgørelser, eksempelvis affaldsforbrændingsbekendtgørelsen,
bekendtgørelse om store fyringsanlæg, bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg og
deponeringsbekendtgørelsen indeholder også oplysningskrav. En ansøgning om
miljøgodkendelse skal suppleres med de særlige oplysninger, hvis det ansøgte omhandler de
særlige aktiviteter. Endvidere indeholder VOC-bekendtgørelsen et redegørelseskrav, hvor
der i ansøgningen skal redegøres for, hvordan virksomheden vil leve op til en række
bestemmeler i VOC-bekendtgørelsen.
De oplysninger, du skal give i ansøgningen, gælder for alle de aktiviteter, som er omfattet af
godkendelsespligten for det ansøgte projekt. Det indebærer, at alle aktiviteter, som er
teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten, og alle øvrige forurenende
biaktiviteter knyttet til projektet, på virksomheden omfattes af oplysningskravet. Er
listeaktiviteten en biaktivitet på en virksomhed, der reguleres efter miljøbeskyttelseslovens
§ 42, omfatter oplysningskravet kun listeaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og
forureningsmæssigt forbundet hermed. Dette kan medføre et større oplysningskrav, end det
ansøgte i sig selv ville give anledning til.
Læs mere om "teknisk og forureningsmæssigt forbundet".
Fra 1. januar 2016 skal alle Alle virksomheder skal søge om miljøgodkendelse via den
digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. I Byg og Miljø bliver du guidet igennem
ansøgningen trin for trin, men for at sikre, at du mødes af de rigtige oplysningskrav, er det
vigtigt, at du har angivet de for ansøgningen korrekte listepunkter. Du kan i Byg og Miljø
angive, om der er tale om en ny virksomhed eller om en ændring eller udvidelse på en
eksisterende virksomhed.
Du har mulighed for at overdrage arbejdet med at søge om miljøgodkendelse til en rådgiver
ved at tilknytte rådgiveren til dit projekt i Byg og Miljø. Du kan læse mere om tilknytning af
rådgiver i Miljøstyrelsens trin for trin Guide til Byg og Miljø.
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Ansøgninger kan inddeles i:
Ansøgninger vedrørende en virksomhed eller aktivitet omfattet af bilag 1 i
godkendelsesbekendtgørelsen (uden standardvilkår)
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed uden standardvilkår, skal ansøgningen
indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Ansøgninger vedrørende en virksomhed eller aktivitet omfattet af bilag 2 i
godkendelsesbekendtgørelsen (uden standardvilkår)
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der ikke er omfattet af standardvilkår,
skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af i bilag 4 i
godkendelsesbekendtgørelsen.
Ansøgninger vedrørende en virksomhed eller aktivitet omfattet af bilag 1 eller 2 i
godkendelsesbekendtgørelsen (med standardvilkår)
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1 eller bilag 2-virksomhed, der er omfattet af
bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal ansøgningen
indeholde de oplysninger, der fremgår af hhv. bilag 3 eller bilag 4 i
godkendelsesbekendtgørelsen med de ændringer, der fremgår af det eller de relevante afsnit
i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
Du kan finde aktiviteter omfattet af standardvilkår i bekendtgørelsen om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed.
Ansøgninger vedrørende en virksomhed eller aktiviteter omfattet af forskellige bilag
både bilag 1 og bilag 2
Hvis ansøgningen vedrører aktiviteter, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2,
indsendes en samlet ansøgning ledsaget af de i bilag 3 angivne oplysninger. Hvis det er
teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan du, for så vidt angår de
aktiviteter, der vedrører bilag 2-aktiviteten, vælge kun at indsende de oplysninger, der
fremgår af bilag 4.
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, hvor en del af aktiviteterne er omfattet af
bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, og hvor en del af de
samlede aktiviteter på virksomheden er omfattet af bilag 2, indsendes en samlet ansøgning
for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 4 angivne oplysninger med fravigelser eller
supplerende oplysningskrav i det relevante afsnit i standardvilkårsbekendtgørelsen. Hvis det
er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, skal du indsende de
oplysninger, der fremgår af oplysningskravene i det eller de relevante afsnit i bilaget til
bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, for den del af
virksomheden, der er omfattet af bilaget til nævnte bekendtgørelse.
Du kan finde aktiviteter omfattet af standardvilkår i bekendtgørelsen om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed.
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Hvis din virksomhed er omfattet af standardvilkår, skal du bidrage med de specifikke
oplysninger, som efterspørges i denne sammenhæng Byg og Miljø vil sørge for at det sker.
Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed med aktiviteter, der er omfattet af listerne i både
bilag 1 og bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de
i bilag 3 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille
aktiviteterne, kan ansøgeren, for så vidt angår de aktiviteter, der er omfattet
af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, vælge kun at
indsende de oplysninger, der fremgår af denne.
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, hvor en del af aktiviteterne er omfattet af
bilaget i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, og hvor en del
af de samlede aktiviteter på virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens
bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag
4 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille
aktiviteterne, skal ansøgeren indsende de oplysninger, der fremgår bilaget i
bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelser af listevirksomhed, for den del af
virksomheden, der er omfattet af bilaget.
Ansøgninger om udvidelse og ændringer på eksisterende virksomheder
Hvis det ansøgte projekt i sig selv giver anledning til den aktivitet, du ønsker at etablere
eller ændre, giver anledning til forøget forurening og er beliggende på en listevirksomhed,
skal du søge om miljøgodkendelse – også når aktiviteten ikke i sig selv er
godkendelsespligtig, hvilket vil sige hverken er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 til
godkendelsesbekendtgørelsen. Det kan for eksempel være, hvis du ønsker at opstille en
kølecontainer, som giver anledning til øget støj, og som er teknisk og forureningsmæssigt
forbundet med din allerede godkendte listevirksomhed.

Kommenterede [MLS2]: Ny drop down

Læs mere om "Hvornår er der godkendelsespligt?"
Det er vigtigt, at du i Byg og Miljø angiver præcist, hvad ændringerne er, og hvilke
miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på, for at blive mødt af de relevante
oplysningskrav og undgå en række ikke relevante oplysningskrav. Der er i Byg og Miljø et
oplysningskrav med overskriften ’Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har
indflydelse på’, her skal du med ”flueben” markere de relevante miljøforhold.

Samtidighed i ansøgning og i afgørelser
For virksomheder omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er det muligt
samtidig at indsende ansøgning om godkendelse, ansøgning om en evt. spildevandstilladelse
efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 eller 28, stk. 3, og anmeldelse ansøgning om
vurdering af et anlægs væsentlige miljøpåvirkning (VVM-screening) iht. reglerne herom
med den virkning, at der opstår krav om samtidighed i afgørelserne. For at opnå dette skal
indsendelsen ske samtidigt via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø.
Såfremt virksomheden indsender de respektive ansøgninger samtidigt, forpligtes
myndigheden/ myndighederne til at meddele afgørelse om miljøgodkendelse, om
spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt.
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Vær dog opmærksom på, at afgørelsen efter VVM-bekendtgørelsen miljøvurderingsloven
skal meddeles senest samtidig med godkendelsen.
Læs mere under opslaget om samtidighed.

Senest opdateret d. xx-xx-2019
Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

2.4.1 Gennemgang
Når miljømyndigheden er færdig med sagsbehandlingen, sender den udkast til afgørelse om
revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering hos virksomheden.
Når du som virksomhed får udkast til revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering,
er det vigtigt, at du nøje gennemgår udkastet med hensyn til indhold og stillede vilkår,
herunder tidsfrister for efterlevelse af kravene.
Idet revurderingen vil blive offentliggjort via den elektroniske miljøportal, Digital Miljø
Administration (DMA), er det vigtigt, at du i forbindelse med kommenteringen også
vurderer, om der er oplysninger, du mener, der skal undtages offentliggørelse efter
miljøoplysningsloven eller – hvis der er tale om personhenførbare oplysninger –
databeskyttelsesreglernepersondataforordningen. I givet fald bør du i dit høringssvar angive,
hvilke oplysninger i miljøgodkendelsen der ønskes undtaget, samt hvorfor oplysningerne
efter din opfattelse skal undtages, f.eks. af hensyn til forretningshemmeligheder eller af
konkurrencemæssige årsager.
Hvis du gør indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger, afgør myndigheden, hvad
der kan undtages fra offentliggørelse. Der er som udgangspunkt offentlighed omkring de
oplysninger myndigheden ligger inde med, og det er myndigheden, som på baggrund af en
konkret vurdering bestemmertræffer afgørelse om, om hvorvidt de oplysninger, som du
ønsker undtaget, opfylder betingelserne for at kunne undtages offentliggørelse. Du kan læse
om partshøring og offentliggørelse af afgørelsen under pkt. 5.5.

3.2 Før ansøgningen modtages
Allerede før virksomheden sender en ansøgning om miljøgodkendelse til jer, kan det være
relevant for virksomheden at have en drøftelse med jer.
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Det er virksomhedens ansvar at søge om miljøgodkendelse - og det bør også være
virksomheden, der tager initiativ til drøftelser med jer som myndighed på det tidlige
tidspunkt. Men det er ikke alle virksomheder, der er opmærksomme på værdien af en sådan
tidlig drøftelse. Nogle gange kan det derfor blive aktuelt, at du som myndighed er
opmærksom på om en ansøgning er på vej.
Som støtte til en hensigtsmæssig sagsgang kan du hente hjælp i Tjekliste for gennemgang af
ansøgninger LINK til 3.3.11

Forhåndsdialog
Efter forvaltningslovens § 7 har myndighederne pligt til at vejlede virksomheder, som
henvender sig med spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Du skal som myndighed således give virksomheden en målrettet forhåndsdialog med
vejledning om regler m.v., der gælder for virksomheden, inden den etablerer sig, og hvordan
virksomheden anvender den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø, med henblik på,
at virksomhedens anmeldelser og ansøgninger bliver så fyldestgørende som muligt. Som
myndighed skal du i den sammenhæng have fokus på at drøfte:








Hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af.
Om virksomheden udover at søge om miljøgodkendelse også skal anmelde sig i forhold til
VVM-reglerne og/eller søge om spildevandstilladelse - og hvordan virksomheden opnår
samtidighed, hvis den ønsker det.
Om der er særlige planbestemmelser, der kan hindre fremtidige udviklingsmuligheder, således
at virksomheden har klare rammer.
Hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis flere myndigheder skal inddrages. Det kan være
tilfældet, hvor den godkendende myndighed er Miljøstyrelsen, og virksomheden også skal søge
om spildevandstilladelse hos kommunen.
Skitse til tidsplan for godkendelsesprocessen og oplyse om det ansøgte er omfattet af
servicemålaftalen fra december 2015 mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Vejledning forud for ansøgning/anmeldelse
I Byg og Miljø vil virksomheden blive præsenteret for en række objektive miljøkrav, som
den skal be- eller afkræfte, om den kan leve op til. I Byg og Miljø guides virksomhederne
til at komme med præcis de oplysninger, som myndighederne har behov for. Oplysninger
der er målrettet virksomhedens listepunkt(er). Præcise ansøgninger styrker kvaliteten af
ansøgningsmaterialet og mindsker sandsynligheden for, at myndigheden skal indhente
supplerende oplysninger. Det betyder, at sagsbehandlingsprocessen bliver kortere.
Dog gælder officialmaksimen fortsat, det vil sige, at myndighederne stadig har ansvaret for,
at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der træffes en afgørelse. Myndighederne vil derfor i de
tilfælde, hvor en ansøgning ikke er tilstrækkelig oplyst, skulle indhente supplerende
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oplysninger. Dette kan ofte blive aktuelt, fordi Byg og Miljø ikke stiller krav til kvaliteten af
de oplysninger, som virksomhederne indleverer med ansøgningen.
For at sikre kvaliteten af oplysningerne og for at minimere unødig efterfølgende
sagsbehandling og indhentning af supplerende oplysninger er det derfor vigtigt, at du som
myndighed har fokus på at vejlede virksomheden med henblik på, at en ansøgning bliver så
fyldestgørende som muligt.
Det kan også have værdi at få forklaret virksomheden, at de oplysningskrav, den
præsenteres for i Byg og Miljø, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen og / eller
standardvilkårs-bekendtgørelsen



Fra godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, hvis virksomheden skal have miljøgodkendelse
efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.
Fra godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, hvis virksomheden skal have miljøgodkendelse
efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.
Supplerende / ændrede oplysningskrav fra bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse
af listevirksomhed, hvis virksomheden er omfattet af denne. På nuværende tidspunkt
indeholder Byg og Miljø ikke de oplysningskrav, som fremgår af deponeringsbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om store
fyringsanlæg.
Hvis virksomheden følger retningslinjerne i Byg og Miljø og i bekendtgørelsernes bilag om,
hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse, er
der større sandsynlighed for, at virksomheden kan fremsende en ansøgning, som indeholder
alle relevante oplysninger, så sagen kan behandles på den mest optimale måde.
I afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag kan du læse mere om, hvordan du sikrer
proportionalitet i de informationer, du efterspørger.
En indledende afklaring af projektet samt en målrettet ansøgning fra virksomheden er med
til at sikre, at der både hos virksomheden og myndigheden kan spares ressourcer og tid i
godkendelsesprocessen. I vejledningen til virksomheder om ansøgning kan du i
afsnittet indledende drøftelse med myndigheden læse mere om, hvilke emner du kan
inddrage i drøftelsen.
Senest opdateret d. xx-xx-2019
Klik her for at se den tidligere gældende version af vejledningstekst

3.3 Gennemgang af ansøgningen
Når du modtager en ansøgning om miljøgodkendelse, skal du sikre dig, at ansøgningen er
tilstrækkelig oplyst, og at ansøgningen indeholder alle de nødvendige oplysninger, du skal
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bruge i sagsbehandlingen. Hvis du vurderer, at der mangler oplysninger i ansøgningen, eller
hvis oplysningerne ikke er tilstrækkeligt detaljerede, skal du anmode virksomheden om
supplerende oplysninger. Se mere under opslaget om tilstrækkelig oplyst sag og i afsnittet
om modtagelse af ansøgningen.
Ved gennemgangen skal du indledningsvist kontrollere, om listepunkt(er) (i forhold til bilag
1 eller bilag 2) er korrekt.
Du kan finde en tjekliste til din gennemgang af ansøgningen her LINK til 3.3.11
Myndigheden skal desuden bl.a. være opmærksom på, at behandling af personoplysninger
skal ske under iagttagelse af persondataloven persondataforordningen og den supplerende
databeskyttelseslov ogsamt sikkerhedsbekendtgørelsen.
Efter persondatalovens § 3, nr. 1persondataforordningens artikel 4 (1), er personoplysninger
defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk
person. Det betyder, at oplysninger om juridiske personer, såsom aktieselskaber,
anpartsselskaber mv., falder uden for lovens almindelige regulering, hvorimod oplysninger
om bl.a. enkeltmandsejede virksomheder er omfattet af definitionen.
Behandling af personlige oplysninger skal bl.a. overholde betingelserne i persondatalovens
persondataforordningens artikel §§ 5-85. 6-11 og reglerne om de registreredes personers
rettigheder i kapitel 8-10artikel 12-22, herunder retten til indsigt efter § 31artikel 15.
Der henvises generelt til persondataforordningen, den supplerende databeskyttelseslov
persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen samt til Datatilsynets hjemmeside.
Senest opdateret d. xx-x-2019

3.3.1 Modtagelse af ansøgningen
Virksomheden skal altid indgive ansøgning om miljøgodkendelse via den digitale
selvbetjening, Byg og Miljø, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 7 , stk. 2. Ansøgningen
modtages i myndighedens/ myndighedernes dokumenthåndteringssystem eller fagsystem,
hvis det er integreret til Byg og Miljø. I de tilfælde, hvor Miljøstyrelsen skal behandle
ansøgningen om miljøgodkendelse, skal kommunen, hvori virksomheden ønsker at etablere
sig i eller allerede er etableret i, udarbejde en udtalelse i sagen. Kommunalbestyrelsen
sender udtalelsen til virksomheden via Byg og Miljø snarest muligt efter modtagelse af
ansøgningen og sender samtidig en kopi af udtalelsen til Miljøstyrelsen.
Læs mere om kommunens udtalelse.
Ansøgning om godkendelse af fyringsanlæg på platforme på havet, jf. bilag 1, listepunkt 1.1
c, og af havbrug, beliggende længere end 1 sømil fra kysten, jf. bilag 2, listepunkt I 205,
skal dog indgives direkte til Miljøstyrelsen ved anvendelse af den digitale
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selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø, da en kommune ingen opgaver har for disse sager, jf.
godkendelsesbekendtgørelsen § 7, stk. 8.
Vær opmærksom på, at virksomhederne har mulighed for at søge om en miljøgodkendelse
efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og samtidig søge om en evt. spildevandstilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 eller § 28, stk. 3, og anmelde ansøge efter VVMreglerne. Du vil i så fald modtage ansøgningerne og anmeldelsen samlet i et dokument.
Såfremt en bilag 2-virksomhed, som samtidig er omfattet af VVM-bekendtgørelsens
miljøvurderingslovens bilag 2, benytter sig af denne mulighed, er myndighederne forpligtet
til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er
muligt VVM-screenings afgørelse samtidigt.
Læs mere om samtidighed.
Inden du går i gang med at sagsbehandle ansøgningen, skal du vurdere, om du er inhabil i
forhold til den konkrete sag.

Vurdering af ansøgningsmateriale
Vurdér om ansøgningsmaterialet er tilstrækkeligt oplyst, eller om der mangler oplysninger
til den efterfølgende sagsbehandling. Til brug for vurdering af ansøgningsmaterialet kan du
med fordel tage udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4 samt
bekendtgørelse om standardvilkår, afhængigt af listepunkter.
Vurdér om der er behov for at inddrage andre myndigheder - f.eks. i forbindelse med
spildevandstilladelse (udlednings- eller tilslutningstilladelse), byggetilladelser, tilladelser
efter vejloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, VVM m.v.
Vurdér om der er behov for andre tilladelser eller dispensationer, som skal bruges i
forbindelse med det ansøgte projekt. Der kan i forbindelse med godkendelsesprocessen
skulle ske sagsbehandling vedrørende f.eks. risikobekendtgørelsen, grænseoverskridende
forurening, basistilstandsrapport og forholdet til VVM eller andre lokaliseringsafhængige
forhold som f.eks. natur- og fortidsminder m.v.
Hvis virksomheden ikke ejer ejendom eller lokaler, hvor aktiviteten skal etableres, skal
virksomheden redegøre for, at denne har ret til at bruge ejendommen eller lokalerne.

Miljøansvarlighedsregisteret
Det kan endvidere være relevant at undersøge, om virksomheden (person eller selskab) er
registreret i miljøansvarlighedsregisteret i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 40 b. Du kan
henvende dig til Miljøstyrelsen Jura for at få oplyst, om en virksomhed (person eller
selskab) er registreret. Du kan i det webbaserede miljøansvarlighedsregister via
Miljøportalen få adgang til oplysninger, om ansøger eller andre i den ansvarlige personkreds
har mistet deres miljøansvarlighed. Hvis du ikke har adgang til miljøportalen, skal du bede
om hjælp hos din egen forvaltnings it-afdeling. Læs mere om miljøansvarlighed i vejledning
om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven.

Særlige krav
12

Du skal være opmærksom på, at der er særlige krav til offentlighed i forbindelse med
virksomheder omfattet af bilag 1 efter godkendelsesbekendtgørelsen og for alle
affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg.
Offentlighedsloven, forvaltningsloven og loven om aktindsigt i miljøoplysninger kan
begrænse omfanget af det materiale, som offentligheden har ret til at se. Hvis der er tale om
fortrolige oplysninger som f.eks. anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages,
hvis du som myndighed træffer afgørelse herom. Det øvrige indhold i materialet er ikke
undtaget.
Du skal være opmærksom på, at der er særlige krav til sagsbehandlingen af visse
virksomheder som følge af servicedirektivet.
Når du har gennemgået det fremsendte ansøgningsmateriale, anbefales det, at du fremsender
en kvitteringsskrivelse til virksomheden.
Hvis du anmoder virksomheden om supplerende oplysninger, skal din anmodning være
fagligt begrundet, og der skal være proportionalitet mellem omfanget og detaljeringsgraden
af oplysningerne og den forventede miljøeffekt af de oplyste forhold. Der skal være balance
mellem mål og midler. En tilstrækkelig oplyst ansøgning vil kunne fremme en hurtigere
afgørelse. Det er miljømyndigheden, der afgør, om og hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst.
Hvis en myndighed indhenter oplysninger fra en virksomhed, som mistænkes for at have
begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, og som er eller påregnes politianmeldt,
skal myndigheden være opmærksom på reglerne om selvinkriminering i
Retssikkerhedsloven.
Læs mere om oplysninger og proportionalitetsprincippet her.
Du kan læse mere om retssikkerhedsloven i vejledningen om anvendelse af
retssikkerhedsloven på miljøområdet.
Senest opdateret d. xx-xx-2019
Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Særligt for store fyringsanlæg på platforme på havet og havbrug
Du skal være opmærksom på, at virksomheder der ansøger ansøgninger om godkendelse af
fyringsanlæg på platforme på havet, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 1.1.c,
og havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten jf. bekendtgørelsens bilag 2,- punkt I
205, skal indsendes til Miljøstyrelsen via Byg og Miljø selv skal sørge for at sende
ansøgningen direkte til Miljøstyrelsen.
13

Myndigheder/3 Ny godkendelse eller tillæg/3.3 Gennemgang af ansøgningen

3.3.2 Forudgående offentlighed i forbindelse med ansøgning om
godkendelse af bilag 1-virksomhed og affaldsforbrændingsanlæg
Du skal være opmærksom på, at godkendelsesbekendtgørelsen indeholder en regel om, at
ansøgninger om godkendelse af bilag 1-virksomheder skal offentliggøres, således at
offentligheden får mulighed for at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse, inden
der træffes afgørelse om godkendelse.
Kravet om forudgående offentlighed af ansøgning om miljøgodkendelse er obligatorisk for
ansøgninger om etablering af en ny bilag 1-virksomhed. Hvis ansøgningen vedrører en
bilag 1-virksomhed, der udføres som en biaktivitet på en ikke-listevirksomhed, omfatter
kravet kun biaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet
hermed.
Desuden skal ansøgninger om væsentlige ændringer eller udvidelser af eksisterende bilag 1virksomheder offentliggøres. Med ”væsentlige ændringer eller udvidelser” forstås
driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og
betydelig påvirkning af mennesker eller miljø. Det er myndigheden, der vurderer, om
ændringen eller udvidelsen skal annonceres. Der skal med andre ord foretages en
kvalificeret vurdering af, om det ansøgte kan have en negativ og betydelig påvirkning af
mennesker eller miljø. I så fald har offentligheden krav på at blive orienteret om
ansøgningen, inden du træffer afgørelse om miljøgodkendelse.
Det er altså ikke enhver ansøgning om godkendelsespligtig ændring eller udvidelse, der skal
annonceres.
at du ikke må træffe afgørelse om etablering, væsentlige ændringer eller udvidelser af en
bilag 1-virksomhed, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og
udkast til afgørelse. Når du har modtaget en ansøgning fra en bilag 1-virksomhed, skal du
derfor offentliggøre det. Offentliggørelsen skal ske digitalt og skal som minimum indeholde
de oplysninger, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 9, § 16, stk. 4.
Du kan undlade at offentliggøre ansøgningsmaterialet, hvis der skal ske offentliggørelse jf.
VVM-proceduren.
Du kan læse mere i afsnittet om forudgående offentlighed.
Når du fremsender udkast til afgørelse til dem, der har bedt om det, skal du oplyse
modtageren om relevant materiale, du har fået efter offentliggørelsen.
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Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende
materiale, begrænses af undtagelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om
aktindsigt i miljøoplysninger.
Hvis der er tale om fortrolige oplysninger som f.eks. oplysninger om tekniske indretninger
eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det
er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår
anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages, hvis du som myndighed træffer
afgørelse herom. Det øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.
Du skal desuden være opmærksom på reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven.
Særligt for affaldsforbrændingsanlæg ikke omfattet af bilag 1
Du skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen om affaldsforbrændingsanlæg indeholder
en lignende regel om, at ansøgninger om godkendelse af affaldsforbrændings- og
affaldsmedforbrændingsanlæg på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, skal
offentliggøres, således at offentligheden får mulighed for at udtale sig om ansøgningen og
udkast til afgørelse, inden der træffes afgørelse om godkendelse.
Kravet om forudgående offentlighed er obligatorisk for ansøgninger om etablering af nye
affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg.
Desuden skal ansøgninger om væsentlige ændringer eller udvidelser af affaldsforbrændingsog affaldsmedforbrændingsanlæg offentliggøres. Med ”væsentlige ændringer eller
udvidelser” forstås for anlæg omfattet af bilag 2 ændringer eller udvidelser af et anlæg, der
forbrænder eller medforbrænder ikke-farligt affald, som indebærer, at anlægget fremover
kan behandle farligt affald.
Senest opdateret d. xx-xx-2019

3.3.11 Tjekliste ved gennemgang af ansøgninger om miljøgodkendelser Nyt opslag
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JA

NEJ

Egne

”Uddybning”

bemærkninger

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden
1. Er kommunen
myndighed?

Hvis listepunktet
er mærket med
(s), er staten
myndighed.
Hvis staten er
myndighed,
kontakt
Miljøstyrelsen
f.eks. på
mst@mst.dk

2. Er der
godkendelsespligt?
-hvis nej, så stop her.

vejledning
hjemmeside
http://mst.dk/
erhverv/indus
tri/miljoegod
kendelse-aflistevirksomh
eder/miljoego
dkendelser/
Godk. Vejl
5.7

Er projektet
Godk. Vejl.
omfattet af et
5.3.1
listepunkt på
godkendelsesbek
endtgørelsens
bilag 1 eller bilag
2?

Kapitel 2

Er der tale om
”forøget”
forurening?
3. Er ansøger registreret i
miljøansvarlighedsregist
ret?

4. Afklaring af listepunkt.

Miljøstyrelsen,
Jura kan oplyse om
virksomheden
(person eller
selskab) er
registreret i
miljøansvarligheds
registeret i henhold
til
miljøbeskyttelseslo
ven § 40 b.

Godk. Vejl.
3.3.1

Mbl. § 40 b

Listepunktsno § 5, stk.1-3
tater på
Miljøstyrelse Bilag 1
ns
Bilag 2
hjemmeside
https://mst.dk
/erhverv/indu
stri/miljoegod
kendelse-aflistevirksomh
eder/miljoego

2

Miljøstyrelsens miljøgodkendelsesvejledning findes på http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
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JA

NEJ

Egne

”Uddybning”

bemærkninger

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden
vejledning
dkendelser/hj
aelp-tillistepunkter/
5. Er det ansøgte omfattet
af bilag 1 i
godkendelsesbekendtgør
elsen?

1. Afgør om der
skal ske
forudgående
offentlighed
2. Skal der
udarbejdes
basistilstandsrapport eller
tillæg til
eksisterende?

Ad 1: Godk.
Vejl 3.3.2

Kapitel 2
Bilag 1

Ad 2:
Godk.vejl
3.3.10 samt
5.12.1 og
5.12.1.1 til
5.12.1.4

Se også nedenfor
om
Grundvandshens
yn.

6. Er det ansøgte omfattet
af bilag 2 i
godkendelsesbekendtgør
elsen?

Vær opmærksom Godk. Vejl
på
5.12.7
samtidighedsbest
emmelse.

Kapitel 2
Bilag 2

Er der ansøgt om
VVM screening
og/eller
tilslutningstillade
lse/nedsivning?
7. Overvej om der er
behov for møde eller
anden dialog med
ansøger
8. Har ansøger adkomst til
ejendommen?
9. Er virksomheden
omfattet af særlige
sagsbehandlingsregler
som følge af
servicedirektivet

Få inspiration
i Godk. Vejl
3.2 om
Forhåndsdial
og

Følgende
listepunkter:
5.1, 5.2, 5.3, 5.5,
6.5, C 201, D
201, H 201, J
201, J 205,

Godk.vejl.
3.3.3

§ 9, stk. 1-2
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JA

NEJ

Egne

”Uddybning”

bemærkninger

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden

10. Grænseoverskridende
projekt?

11. Landsplandirektiv –
overensstemmelse?
12. Kommuneplan –
overensstemmelse?
13. Lokalplan –
overensstemmelse?
14. Åbent land –
landzonetilladelse

15. Er det ansøgte omfattet
af bilag 1 eller bilag 2 til
miljøvurderingsloven?

vejledning
K 201-K206*,
K209-K 218*
Hvis ja, så er der
krav om hurtigst
muligt at sende
kvittering for
modtagelse af
ansøgning med
kravspecifikt
indhold.
Afklar om
Godk.vejl.
§ 12, stk. 1-2
forureningen kan 3.3.9
gå over
landegrænser.
Hvis ja, skal
Miljøstyrelsen og
ansøger
underrettes straks
Godk.vejl.
5.1
Godk.vejl.
Mbl. 34, stk. 6
5.1
Godk.vejl.
Mbl. 34, stk. 6
5.1
Skal der
Godk.vejl.
meddeles
5.1
landzonetilladels ”Vejledning
e?
om landzoneadministratio
n Planlovens
§§ 34-38”.
https://planinf
o.erhvervssty
relsen.dk/nyvejledningomlandzoneadmi
nistration
Vær opmærksom
på at bilag 1
udløser direkte
krav om
miljøvurdering

Link til
vejledning
om
miljøvurderin
g af planer,
programmer
og af
konkrete
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JA

NEJ

Egne
bemærkninger

”Uddybning”

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden
vejledning
projekter
(VVM)
Godk. Vejl
5.2
16. Kan det ansøgte berøre
Natura 2000-områder,
naturbeskyttelsesområde
r (§3) og/eller bilag IVarter?

17. Kan det ansøgte berøre
strand-, skov- eller
andre bygge- og
beskyttelseslinjer?

18. Er virksomheden en
risikovirksomhed?

19. Vil det ansøgte medføre
direkte udledning til et
vandområde
(særskilt udledning)

http://natursty
relsen.dk/med
ia/nst/Attach
ments/vejledn
ingjuni2011.p
df
og Godk.
Vejl 5.4
Godk. Vejl.
3.3.8
Og
Miljøstyrelse
ns
hjemmeside
om Byggeog
beskyttelsesli
njer:
http://mst.dk/
naturvand/natur/na
tionalnaturbeskyttel
se/bygge-ogbeskyttelsesli
njer/
Eller bliver
Godk. Vejl
virksomheden en 5.9
risikovirksomhed
?
Risikohåndbo
gen
http://mst.dk/
erhverv/indus
tri/risikovirks
omheder/
Direkte
Godk. Vejl
udledning er en
Opslag 3.4.2
del af
Fastsættelse
miljøgodkendels af vilkår,
en.
vilkår om
spildevand.
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JA

NEJ

Egne
bemærkninger

”Uddybning”

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden
vejledning

20. Hvis ja ovenfor: Er der
tale om miljøfarlige
forurenende stoffer, for
hvilke der ikke er fastsat
et miljøkvalitetskrav i
bilag 2 til
bekendtgørelse
om fastlæggelse af
miljømål for vandløb,
søer, overgangsvande,
kystvande og
grundvand?
Er der tale om
udledning af 22 tons
kvælstof eller 7,5 tons
fosfor eller derover til
vandløb, søer eller
havet?
Ved meddelelse af
udledningstilladelse skal
det sikres, at faslagte
miljømål for
vandområder og
grundvandsforekomster
ikke hindres opfyldt.

Vurder om
udledningen kan
ske i overensstemmelse med § 8
i bek. om indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter.

Godk. Vejl
Se vejledning til Opslag 3.4.2
indsatsbekendtgø Fastsættelse
relsen
af vilkår,
vilkår om
https://mst.dk/ser spildevand.
vice/publikatione Desuden
r/publikationsark opslag 5.7
iv/2017/jul/vejle
Kan der ikke
dning-tiltillades udledning bekendtgoerelseaf kvælstof eller
omfosfor, kan mynindsatsprogramm
digheden indbringe er-forsagen for miljø- og vandomraadedist
fødevareministeren rikter/
, jf.
bekendtgørelsens §
8, stk. 4.

Bekendtgørelse om krav til
udledning af visse forurenende
stoffer til vandløb,
søer, overgangsvande, kystvande
og havområder1) § 4
https://www.retsinformation.dk/p
dfPrint.aspx?id=194607
Se spildevandsbekendtgørelsens
kapitel 11
https://www.retsinformation.dk/p
dfPrint.aspx?id=194212
Bekendtgørelse om
indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter, og særligt
kap. 8
https://www.retsinformation.dk/p
dfPrint.aspx?id=208641

Ministeren
kan i særlige
tilfælde og efter
en konkret
vurdering tillade,
at myndigheden
meddeler tilladelse
til den
pågældende
udledning.
Miljøstyrelsen
anmodes om
miljøkvalitetskrav,
hvis det ikke kan
konkluderes, at
stofkoncentrationen i
udledningen er så
lav, at den er uden
betydning for
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JA

NEJ

Egne

”Uddybning”

bemærkninger

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden
vejledning
vandmiljøet, jf.
bekendtgørelse om
krav til udledning
af visse
forurenende
stoffer, § 4, stk. 1.

21. Grundvandshensyn –
herunder relevante
vilkår i indsatsplaner for
grundvand?

Se også punktet
om eventuel
Basistilstandsrap
port

22. Er der jordforurening –
V1 eller V2
kortlægning?

Skal der
meddeles §8tilladelse til
anvendelsen?

Godk. Vejl.
3.4.2,
overskrift om
jord og
grundvand
Miljøstyrelse
ns
hjemmeside
om
forurenede og
muligt
forurenede
grunde
http://mst.dk/
affaldjord/jordforur
ening/foruren
ede-ogmuligtforurenedegrunde/

Bekendtgørelse om
indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter
https://www.retsinformation.dk/p
dfPrint.aspx?id=208641
Bekendtgørelse af lov om
forurenet jord
https://www.retsinformation.dk/F
orms/R0710.aspx?id=188394

23. Er det ansøgte omfattet
af særbekendtgørelser
f.eks.
VOC-bekendtgørelsen
Bek. om mellemstore
fyringsanlæg
Bek. om
affaldsforbrænding
Bek. om store
fyringsanlæg
Bek. om
maskinværksteder
Bek. om
deponeringsanlæg
Bek. om
affaldshåndstering
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JA

NEJ

Egne
bemærkninger

”Uddybning”

Henvisning

Lovgrundlag

til

GBK: nr. 1317 af 20/11/2018

Godkendelses
vejledningen2
(Godk.vejl.)
og anden
24. Er der mangler i
ansøgningen?

25. Tilgodeser ansøgningen
en rummelig
miljøgodkendelse?
26. Sikkerhedsstillelse?

Vær opmærksom
på at særbekendtgørelser, jf. punkt
25, typisk
indeholder særlige
oplysningskrav.

vejledning
Myndigheden
Godk. Vejl.
skal sikre, at
3.1
sagen er
tilstrækkeligt
belyst, jf.
officialprincippet
(officialmaksimen)
Godk.Vejl.
5.10
Mbl. § 39a

3.4.2 Fastsættelse af vilkår
Standardvilkår

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for en række virksomhedstyper og aktiviteter.
Standardvilkårene fremgår af bekendtgørelsen om standardvilkår.
Se desuden reglerne om anvendelse af standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens § 31.
Hvis der er fastsat standardvilkår for en eller flere af virksomhedens aktiviteter, skal de
indsættes i miljøgodkendelsen.
Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse, hvor de ophæver en afgørelse, fordi der ikke var
anvendt standardvilkår, kan du se her LINK
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/e413fbc3-1e13-42b8-bf4a85879b95e2f0?highlight=10-00351
Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i standardvilkår,
skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav.
Hvis det kun er en del af virksomhedens aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, gælder
følgende:


Hvis aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af
virksomheden, gælder standardvilkårene for disse aktiviteter
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Hvis aktiviteterne ikke kan adskilles teknisk og forureningsmæssigt fra den øvrige del af
virksomheden, kan standardvilkårene fraviges og erstattes af individuelt fastsatte vilkår.



Det er muligt at fravige standardvilkårene, såfremt den ansøgte virksomhed er atypisk i
forhold til bilagets beskrivelse, f.eks. fordi virksomheden anvender en anden
produktionsteknologi end beskrevet eller giver anledning til andre typer forurening. I disse
tilfælde kan standardvilkårene helt eller delvist fraviges, suppleres eller erstattes af
individuelt fastsatte vilkår. Det er også muligt at fravige standardvilkår, hvor der er behov
herfor af hensyn til områdets særlige sårbarhed eller vigtighed i forhold til miljø- eller
naturinteresser.
Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser i sager, hvor der blev stillet supplerende vilkår
til et en asfaltfabrik, fordi de hhv. er beliggende oven på sårbart grundvandsmagasin og i et
område med særlige drikkevandsinteresser kan du se her Link
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/4682acd3-74a0-4050-9e6ad3b6ff0c5aeb?highlight=NMK-10-00335
Vilkårene skal fraviges i de tilfælde, hvor de stiller krav til indretninger og anlæg, som ikke
etableres på virksomheden. Der skal f.eks. ikke stilles vilkår til en vaskeplads på en
motorsportsbane, hvis banen ikke etablerer en vaskeplads, eller vilkår til en gasfakkel på et
biogasanlæg, hvis der ikke etableres en gasfakkel på anlægget.



3.5 Afgørelsen
Når sagen er tilstrækkelig belyst, og du har foretaget de nødvendige miljøtekniske
vurderinger, skal du træffe en afgørelse om miljøgodkendelse eller afslag på ansøgningen.
Læs mere om tilstrækkelig oplyst sag
Læs mere om miljøteknisk vurdering
Afgørelsen skal indeholde følgende:






En vurdering af det ansøgte projekt,
En begrundelse for afgørelsen,
Vurderingen af projektet i forhold til habitat og beskyttede arter
Vilkår, hvis der meddeles godkendelse samt
Klagevejledning
Læs mere om hvem der skal underrettes om afgørelsen
https://mst.dk/service/lovstof/underretning-om-afgoerelser/
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Læs mere om klageregler
Her kan du få hjælp til at beregne klagefristen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202265

Begrundelse for afgørelsen
Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, dvs. en forklaring på, hvorfor myndigheden
træffer den pågældende afgørelse. Begrundelsen skal indeholde følgende:




En redegørelse for de oplysninger, som har haft væsentlig betydning for sagens udfald.
En henvisning til den lovhjemmel, som afgørelsen er truffet på grundlag af.
En vurdering af eventuelle vilkår, herunder hvorvidt vilkårene i tilstrækkelig grad sikrer, at
forurening forebygges og begrænses.
Hvis der i forbindelse med godkendelsen af en virksomhed, der er omfattet af bilag 1, er
fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, skal det
også være begrundet.

Miljøbeskyttelseslovens § 33
Uanset om en afgørelse kan meddeles som en miljøgodkendelse med vilkår eller som et
afslag, er der en række krav til behandlingen af sagen i godkendelsesbekendtgørelsen, som
myndigheden skal opfylde.
Læs mere om afslag på det ansøgte
Læs mere om registrering af data og offentliggørelse af miljøgodkendelse m.v.

Samtidighed
Hvis en bilag 2-virksomhed via Byg og Miljø har ansøgt om miljøgodkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 33 og samtidig eventuelt har søgt om en spildevandstilladelse
efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 eller § 28, stk. 3, og om VVM-screening efter
regler herom, er myndighederne forpligtet til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse,
om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke-VVM-pligt samtidigt.
Dog vil der være situationer, hvor ansøger ønsker, at der træffes afgørelse om ikke VVMpligt, før der er meddelt afgørelser om miljøgodkendelse og evt. om spildevandstilladelse.
Du skal som myndighed også træffe afgørelse om ikke VVM-pligt på et tidligt tidspunkt,
hvis virksomheden søger om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er
meddelt miljøgodkendelse, og betingelserne for at meddele en sådan er til stede jf.
godkendelsesbekendtgørelsens § 38.
Reglerne om samtidighed giver ikke virksomheden et retskrav på at modtage de respektive
afgørelser samtidigt. Reglerne har alene karakter af procesforskrifter, der er rettet mod
myndighederne.
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Det er godkendelsesmyndigheden, der har det overordnede ansvar for at koordinere
sagsbehandlingen af de respektive ansøgninger med henblik på, at afgørelserne kan
meddeles samtidigt.
Læs mere om samtidighed

Pligt til at meddele igangsætning af drift
Bilag 2-virksomheder har pligt til i forbindelse med nyetablering at give skriftlig meddelelse
om driftsstart senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, jf.
godkendelsesbekendtgørelsens § 39. Det bør du meddele virksomheden, når du meddeler
miljøgodkendelse. Det skal ikke være et vilkår, da kravet følger direkte af bekendtgørelsen.
Læs mere om igangsætning af drift
Senest opdateret d. xx-xx-2019
Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

4.1.2 Grundlaget for en revurdering - bilag 1-virksomhed
Der er en handlepligt for tilsynsmyndigheden i forhold til revurdering af bilag 1virksomheders miljøgodkendelser.
Tilsynsmyndigheden skal tage bilag 1-virksomheders miljøgodkendelser op til revurdering:
1. Enten når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der
vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1.
2. Eller regelmæssigt og mindst hvert 10 år, hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er
omfattet af en BAT-konklusion. Miljøgodkendelsen skal om nødvendigt ændres i lyset
af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal gennemføres,
når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang,
jf., godkendelsesbekendtgørelsens § 41.
Påbegyndelse af regelmæssig revurdering kan ikke afvente offentliggørelsen af BATkonklusioner for hovedlistepunktet. Revurderingen bør dog ikke afsluttes, før offentliggjorte
BAT-konklusioner for hovedlistepunktet er inddraget, medmindre der er konkrete forhold i
sagen, der gør, at revurderingen bør afsluttes, eksempelvis hvis der er anden lovgivning, der
gør, at vilkår skal revurderes. Går der længere tid end f.eks. 2 år fra påbegyndelsen af
revurderingen til offentliggørelsen af BAT-konklusionen bør det således overvejes, om de to
revurderingsprocesser skal adskilles.
Hvis den regelmæssige revurdering afsluttes først, bør det overvejes, om denne kan udføres
som en ”light revurdering”, dvs. at der kun foretages helt nødvendige ændringer af vilkår
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med begrundelse i, at næste samlede revurdering vil ske umiddelbart efter offentliggørelse
af BAT-konklusioner for hovedlistepunktet, jf. § 40 i godkendelsesbekendtgørelsen

Revurderingens omfang
I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelser til bilag 1-virksomheder skal
revurderingen ud over bilag 1-virksomheden omfatte eventuelle andre aktiviteter såfremt de
er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med bilag 1-aktiviteter. som hovedregel
omfatte den samlede virksomhed, se dog foregående afsnit. Myndigheden skal på baggrund
af sit kendskab til den enkelte virksomhed vurdere, i hvilket omfang revurderingen af
virksomhedens miljøgodkendelse skal resultere i ændrede eller nye vilkår. I vurderingen
skal alle kendte oplysninger om virksomhedens miljøforhold, herunder oplysninger fra
tilsyn, egenkontrol og indberetninger i øvrigt, inddrages. Det skal vurderes, om
virksomhedens gældende afgørelser, herunder vilkår, forudsætninger m.v., fortsat er
relevante, dækkende og tilstrækkelige til at regulere virksomhedens miljøforhold. Du skal
være opmærksom på om nogen af de gældende afgørelser er omfattet af retsbeskyttelse,
hvor retsbeskyttelsen kun kan gennembrydes under særlige omstændigheder, jf. § 41 a.
Revurderingen omfatter også eventuelle bilag-2 aktiviteter
Du kan læse mere om BAT i revurderingssager her.
Du kan læse mere om teknisk og forureningsmæssigt forbundet her LINK til 5.3.9
Læs om krav vedrørende basistilstandsrapporter i forbindelse med revurderinger i afsnittet
Basistilstandsrapport - revurderinger, samt i EU-kommissionens vejledning om
basistilstandsrapport.
Endelig skal du være opmærksom på, om virksomheden er helt eller delvist omfattet af
standardvilkår. Du kan læse mere om reglerne i:
Virksomheder omfattet af standardvilkår
Delaktiviteter omfattet af standardvilkår

Retsgrundlag
Af godkendelsesbekendtgørelsens §§ 40 – 41 fremgår:
§ 40. Tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til
revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende,
der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Eventuelle andre aktiviteter, der ikke er
omfattet af virksomhedens hovedlistepunkt, tages samtidigt op til revurdering, såfremt
aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med bilag 1-aktiviteter.
Revurderingen omfatter evt., den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2aktiviteter, og hvorvidt der fortsat skal være en lempelse efter § 27.
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Stk. 2. For de bilag 1-virksomheder, som ikke var (i)-mærkede på listen i bilag 1 til
bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, og som var i
drift den 7. januar 2013, skal tilsynsmyndigheden dog tage godkendelsen op til revurdering,
uanset om der foreligger en relevant BAT-konklusion for at sikre, at godkendelsen lever op
til kravene i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. I det omfang, der ikke foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i
eksisterende BREF-dokumenter, lægger tilsynsmyndigheden kriterierne i bilag 5 til grund
ved revurderingen af sager efter stk. 2.
§ 41. Godkendelser af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en
BAT-konklusion, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om
nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Revurderingen omfatter den
samlede virksomhed., herunder e Eventuelle andre aktiviteter, tages samtidigt op til
revurdering, såfremt aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med
bilag 1-aktiviteter. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når
der er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang.
Stk. 2. Afgørelsen træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. lovens § 41 b. I
afgørelsen fastsættes også et seneste tidspunkt for den næste regelmæssige revurdering.
Af miljøbeskyttelsesloven § 41a fremgår:
§ 41 a. Indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette
kapitel, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om
nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41, hvis
1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved
godkendelsens meddelelse,
3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens
meddelelse,
4) væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig
nedbringelse af emissionerne,
5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er
påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder,
der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om
sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder, eller
7) der i øvrigt er kommet nye oplysninger om behovet for afgitringer på
ferskvandsdambrug af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden ud over
de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal tage godkendelsen af bestemte listevirksomheder op
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til revurdering, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav eller andre
internationale forpligtelser, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvordan sager om
revurdering skal behandles.
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 og § 41 b, stk. 1, omtalte tidsfrist
nedsættes for bestemte listevirksomheder, dog ikke til under fire år.
Senest opdateret d. xx-xx-2019Klik her for at tidligere gældende versioner af denne
vejledningstekst

5.3.1 Godkendelsespligt hvornår

5.3.1.1 Katalog med eksempler på situationer, hvor der typisk ikke
vil være tale om godkendelsespligt Nyt opslag
Hjælp til vurdering af, om en aktivitet er godkendelsespligtig:
Det er altid en skønsmæssig vurdering, om der er tale om en ændring eller udvidelse, som
medfører forøget forurening. Nedenfor er en række eksempler på, hvornår der typisk ikke
vil være tale om forøget forurening.
Vær dog opmærksom på om ændringerne er i modstrid med vilkår i den eksisterende
miljøgodkendelse. Hvis dette er tilfældet, skal der træffes afgørelse om ændring af de
pågældende vilkår. Det sker i så fald med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41.

Eksempler
1. Øget produktionsmængde
Et ostemejeri (listevirksomhed) oplyser, at man vil i gang med at udvide produktionen af
gulost fra 60.000 tons/år til 75.000 tons/år.
Den øgede produktion kan ske på det eksisterende anlæg, dels ved at producere i de
nuværende pauser og dels ved at indføre renere teknologi.
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Virksomheden oplyser, at den ikke forventer forøget forurening.
Den eksisterende miljøgodkendelse omfatter et projekt, hvor produktionen af gulost er
godkendt til 75.000 tons/år, men produktionen har hidtil ikke været over 60.000 tons/år.
Der er ingen ændringer/nyt projekt, idet miljøgodkendelsen, som er givet for tre år siden,
allerede omfatter et projekt, der angiver en produktion på 75.000 tons/år. Forholdet er derfor
allerede godkendt, og de ændrede produktionsforhold kan tages til efterretning.

2. Øget oplag af miljøfarligt stof

En listevirksomhed ønsker at øge størrelsen på sine 2 reaktionsbeholdere fra 4 m3 til 8 m3.
Beholderne står indendørs og indeholder miljøfarlige stoffer.
Virksomheden bør gøre rede for, om de større tanke og øgede stofoplag vil medføre forøget
forurening. Det kan f.eks. være i form af større mængder fortrængningsluft og øget trafikstøj
i forbindelse med påfyldning, eller mere indirekte i form af større affaldsmængder m.v.
andre steder på virksomheden som følge af en øget produktion.
Hvis dette ikke er tilfældet, er der ikke godkendelsespligt, idet det antages, at stofferne i
tankene i forvejen er omfattet og reguleret af den eksisterende miljøgodkendelse. Det skal
dog undersøges, om det øgede oplag er i strid med eksisterende vilkår, herunder om
opsamlingskapacitet, da disse i givet fald så skal ændres.

3. Ny køleunit (støj)
En listevirksomhed ønsker at opsætte en ny, udendørs køleunit. Kølemaskinen placeres i en
trappeskakt nord for en bygning. Trappeskakten er afskærmet mod omgivelserne med en
min. 1 m høj betonvæg over terræn.
Den udvendige køleunit har en kildestyrke på 49 dB(A), og det er beregnet, at den nye unit
vil bidrage med mindre end 20 dB(A) i nærmeste skel. I forhold til de nærmeste
boligområder er bidraget fra den nye unit beregnet til 0 dB(A).
Den nye køleunit er en ny støjkilde, der isoleret set dermed vil give anledning til mere støj.
Det vurderes imidlertid, at støjbidraget fra virksomheden beregningsmæssigt ikke vil
bidrage med mere støj ved nærmeste boligområde. køleuniten er derfor ikke
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godkendelsespligt. Du skal være opmærksom på, at der kan være andre forhold der kan
udløse godkendelsespligt f.eks. oplag af kølemiddel.

4. Etablering af sprinkleranlæg
En listevirksomhed har fået miljøgodkendelse til etablering af et biomassefyret anlæg med
et indendørs halmlager. Der skal nu i forbindelse med halmlageret etableres et
sprinkleranlæg til bekæmpelse af eventuel brand.
Sprinkleranlægget består af:
 Nedgravet vandtank på 1000 m3
 2 pumper af 245 kW og to dieseltanke på ca 400 L
eller
 3 pumper af 145 kW og tre dieseltanke på ca 200 L
Pumper og tanke placeres i et pumperum under jorden med afkast til det fri. De placeres i en
metalbakke med påbygget alarm – alternativt bliver dieseltankene dobbeltvæggede med
alarm.
Alarmer tilsluttes øvrige fejlovervågninger i anlæggets vagtcentral.
Virksomheden oplyser derudover, at sprinkleranlægget kun vil blive anvendt i forbindelse
med eventuel brand samt efter gældende regler. Anlægget skal testes en gang ugentligt (ca
15 minutter) samt to gange årligt (30 min) i forbindelse med akkrediteret inspektion og
teknisk inspektion. Der kommer ikke mere støj, og den eneste potentielt forøgede forurening
er luftemission ved afprøvning/drift af sprinkleranlægget.
Emissionen vil kun forekomme i et begrænset omfang; 15 minutter/uge samt 2 x 30
minutter/årligt, svarende til op til 14 timer/år. Det er oplyst, at der ikke er Natura 2000
områder i nærheden, og da der er tale om en beskeden emission i tid og omfang, skønnes
det, at emissionen ikke udgør en forøget forurening.
Der kan argumenteres for, at den øgede forurening er så lille, at der ikke er behov for at
godkende og vilkårsfastsætte sprinkleranlægget. Da sagen ligger i en gråzone, hvor der kan
rejses tvivl om, hvorvidt der er forøget forurening eller ej, foreslås det, at der meddeles
afgørelse om ikke-godkendelsespligt. Dette gælder især, hvis der er der er naboer eller andre
med en væsentlig individuel interesse i sagen tæt på virksomheden.
5. Tankanlæg – øget oplag
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En listevirksomhed ønsker at øge størrelsen på sine to eksisterende reaktionsbeholdere fra 4
m3 til 8 m3. Beholderne står indendørs og indeholder miljøfarlige stoffer. De nye
reaktionsbeholdere skal indeholde samme miljøfarlige stoffer. Det forudsættes at oplaget af
miljøfarlige stoffer er omfattet af den eksisterende godkendelse.
Virksomheden bør gøre rede for, om de større tanke og øgede stofoplag vil medføre forøget
forurening eller risiko herfor. Det kan f.eks. være i form af større mængder
fortrængningsluft og øget trafikstøj i forbindelse med påfyldning, eller mere indirekte i form
af større affaldsmængder mv. andre steder på virksomheden som følge af en øget
produktion.
Er dette ikke tilfældet, kan sagen tages til efterretning, idet det antages at stofferne i tankene
i forvejen er omfattet og reguleret af den eksisterende miljøgodkendelse.
Det bør undersøge, om det øgede oplag er i strid med eksisterende vilkår, herunder om
opsamlingskapacitet, da disse i givet fald så skal ændres. Eventuelle ændringer af
eksisterende vilkår vil skulle ske efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

6. Substitution af hjælpestof
En virksomhed ønsker at udskifte opløsningsmiddel A med opløsningsmiddel B i
produktionen. Opløsningsmidlerne er placeret i samme hovedgruppe, jf. luftvejledningen,
og har ens B-værdier, og med samme farlige egenskaber, såvel i forhold til luft, jord,
spildevand og risiko. Det vurderes, at substitutionen af stof A med stof B ikke giver
anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår.
Det ansøgte giver ikke anledning til forøget forurening og dermed ikke godkendelsespligt.

5.3.1 Godkendelsespligt hvornår

5.3.1 Hvornår er der godkendelsespligt?
Sådan gør du, når du skal vurdere, om en aktivitet er
godkendelsespligtig:
Når du modtager en ansøgning om miljøgodkendelse, skal du som sagsbehandler tage
stilling til, om aktiviteten er godkendelsespligtig.
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De nedenfor anførte situationer ("Anlægge eller påbegynde", "Udvide eller ændre" og "Ikke
godkendelsespligtig") handler alle om en ansøgningssituation. En virksomhed, der alene
sonderer mulighederne eller spørger om godkendelsespligt, bør ikke mødes med et svar i
afgørelsesform.
Hvis en virksomhed søger om godkendelse til en aktivitet, som åbenbart ikke er omfattet af
godkendelsespligt, bør henvendelsen heller ikke besvares med en afgørelse.
Er der derimod tvivl om godkendelsespligten, bør du træffe en afgørelse, hvis der ikke er
godkendelsespligt. Hvor der er tale om en bilag 1-virksomhed eller -aktivitet, kan en
afgørelse om ikke-godkendelsespligt påklages.

Anlægge eller påbegynde
Der er godkendelsespligt, hvis ansøgningen handler om at anlægge eller påbegynde en
virksomhed, et anlæg eller en indretning, der er optaget på bilag 1 eller 2 til
godkendelsesbekendtgørelsen.
Du må foretage en helhedsvurdering af virksomhedens anlæg, indretninger, produktion m.v.
Selv om den samlede virksomhed ikke kan anses som en listevirksomhed, kan en del af
virksomheden godt være omfattet af godkendelsespligt, hvis den isoleret betragtet er
omfattet af listen. Det kan f.eks. være et vognmandsfirma som har et dyrekrematorie.
Vognmandsfirmaet er ikke godkendelsespligt, men dyrekrematoriet er det med listepunkt J
202 Krematorier.
Det er dig som godkendelsesmyndighed, der afgør virksomhedens eller aktivitetens
indplacering på listerne.

Tærskelværdier eller produktionskapaciteter på bilag 1 og bilag 2
For mange listepunkter på bilag 1 og bilag 2 er der angivet en nedre produktionskapacitet.
Produktionskapaciteten skal forstås som det, virksomheden er designet til maksimalt at
kunne producere under optimale forhold. Kapaciteten vil ikke ændres fra dag til dag eller fra
år til år, medmindre at anlægget ændres.
Kapaciteten afhænger ikke af den produktion, der aktuelt realiseres på virksomheden.
Kapaciteten er således ikke afhængig af, om der kun produceres lejlighedsvist eller med
meget svingende produktionsmængder.
Kapaciteten under optimale forhold betyder, at et anlæg er købt til at kunne behandle x ton
råvarer om dagen eller producere y ton produkt, men de optimale forhold for produktionen
og det, der reelt kan produceres med den ønskede kvalitet, med andre ord det teknisk
mulige, kan være lavere end den designede produktionskapacitet.
Derfor er det vigtigt, at produktionskapaciteter bedømmes i forhold til det, der faktisk kan
produceres under optimale forhold.

Udvide eller ændre
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Der er godkendelsespligt, hvis en listevirksomhed ønsker at udvide eller foretage bygningseller driftsmæssige ændringer, som indebærer forøget forurening i forhold til det allerede
godkendte projekt og de modsvarende vilkår, eller hvis det ansøgte i sig selv har et
selvstændigt listepunkt på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller bilag 2.
Læs mere om udarbejdelse af miljøgodkendelse
Det gælder, uanset om virksomheden gennemfører foranstaltninger til at imødegå øget
forurening denne. Det er fordi, det er godkendelsesmyndigheden og ikke virksomheden, der
skal tage stilling til, i hvilket omfang og på hvilke vilkår en udvidelse eller ændring kan
godkendes.
Ændringer, der medfører, at en form for forurening reduceres, mens en anden øges, udløser
også godkendelsespligt. Som eksempler kan nævnes etablering af en bedre renseteknik, som
indebærer en øget mængde spildevand, eller udskiftning af én type brændsel med en anden,
som indebærer udledning af andre forurenende stoffer.
Du skal tage stilling til, om forureningen fra den nye aktivitet udvidelsen eller ændringen
kan rummes inden for den eksisterende miljøgodkendelse. Det er, fordi vilkår og
grænseværdier for forurening af det godkendte projekt i den eksisterende miljøgodkendelse
udgør rammerne for virksomhedens lovlige drift. Vær opmærksom på, at der bør være
overensstemmelse mellem det ansøgte og de fastsatte vilkår. Om der er forøget forurening,
og dermed godkendelsespligt, vurderes på baggrund af ændringen eller udvidelsen ”i sig
selv” giver anledning til øget forurening, og hvis det ansøgte indgår i det allerede godkendte
projekt, kan man vurdere i forhold til den forurening, projektet har tilladelse til i
godkendelsen. Indgår det ansøgte ikke i det allerede godkendte projekt, kan forurening fra
det ansøgte ikke rummes i den gældende godkendelse, da der så er tale om et nyt projekt
eller en helt ny etablering.

Forureningen kan f.eks. ikke rummes inden for miljøgodkendelsen hvis:










Der udsendes nye stoffer,
Affaldsmængden øges,
Der sker en forøgelse af den godkendte produktionstid
En gennemførelse af ændringerne gør det nødvendigt at foretage ændringer i det allerede
godkendte projekt, eller
Vilkårene i den eksisterende godkendelse ikke er dækkende for regulering af den forøgede
forurening.
Enhver overskridelse af produktionskapaciteten, hvis virksomheden dermed flytter listepunkt
eller bliver godkendelsespligtig
Etablering af nye støjkilder
Etablering af nyt forurenende anlæg
Ændring/ udvidelse medfører forøget risiko, jf. risikobekendtgørelsen
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Vær opmærksom på, at miljøbeskyttelsesloven ikke indeholder nogen nedre grænse for den
forureningsforøgelse, som kan begrunde en godkendelsespligt, hvilket vil sige, at der altid
skal foretages en konkret vurdering.

Ikke godkendelsespligt
For nye virksomheder indebærer en afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter
miljøbeskyttelseslovens § 33, at du har vurderet, at virksomheden ikke er omfattet af bilag 1
eller 2.
For udvidelser og ændringer af eksisterende virksomheder er kravet om miljøgodkendelse i
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 knyttet til, om der isoleret set kommer en forøget
forurening. Ved udvidelser og ændringer, som ikke medfører forøget forurening i forhold til
det, der er godkendt, kan du træffe afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt, men det
er ikke nødvendigt, hvis det er helt åbenlyst, at der ikke er tale om forurening.
Det gælder f.eks. i følgende tilfælde, under forudsætning af at udvidelsen eller ændringen
ikke medfører forøget forurening, jf. ovenfor:















Ændringer, der handler om at indføre renere teknologi og ellers intet andet, f.eks. substitution
af et stof til et andet med mindre eller samme farlige egenskaber, medmindre det giver
anledning til ændring af vilkår om grænseværdier og egenkontrol, se eksempel 6
Ændringer, der handler om at erstatte et stof med et andet stof med samme eller mindre farlige
egenskaber (substitution), medmindre det giver anledning til ændring af vilkår om
grænseværdier og egenkontrol
Ændringer, der alene består i etablering af forureningsbegrænsende foranstaltninger, forudsat
det ikke giver øget affaldsfrembringelse, og uden at der derved opstår ændrede typer af
emissioner (forøget forurening)
Øget produktionsmængde inden for det allerede godkendte, dvs. udnyttelse af en aktivitet, der i
forvejen er beskrevet og miljøgodkendt, se eksempel 1
Substitution af råvare, som ikke medfører øget forurening eller risiko for øget forurening
Et øget oplag af et stof med samme placering, der er omfattet og reguleret af den eksisterende
miljøgodkendelse uden mængdebegrænsning, skal ikke udløse godkendelsespligt, hvis
forureningen i øvrigt ikke øges, se eksempel 2
Øget udsendelse af stoffer med genevirkning for mennesker, f.eks. lugt og støj på et niveau,
hvor ændringen ikke kan registreres beregningsmæssigt i omgivelserne, se eksempel 3
Udskiftning af eksisterende tank med en større med samme indhold, se eksempel 5
1:1 udskiftning af gamle maskiner med nye
Flytning af maskiner, uden at produktionskapaciteten øges, skal normalt ikke godkendes. Men
flytningen skal godkendes, hvis der flyttes rundt på aktiviteter inden for virksomhedens
område, så nogle naboer påvirkes mere. Det kan f.eks. være aktuelt, hvis virksomheden flytter
støjkilder tættere på naboboliger
Link til eksempler (Nyt opslag 5.3.1.1)
Du kan træffe afgørelse om ikke-godkendelsespligt når:
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1. Virksomheden ikke er omfattet af bilag 1 eller 2, eller
2. Aktiviteten ikke giver anledning til forøget forurening.
3. Hvis projektet kan rummes indenfor den eksisterende miljøgodkendelse, og den ikke
strider mod vilkår heri.
Læs mere om udarbejdelse af miljøgodkendelse
Vær opmærksom på, at der ikke er behov for en formel afgørelse i alle situationer: En
virksomhed, der alene sonderer mulighederne eller spørger om godkendelsespligt, bør ikke
mødes med et svar i afgørelsesform. Det samme gælder, hvis en virksomhed søger om
godkendelse til en aktivitet, som åbenbart ikke er omfattet af godkendelsespligt.
Kan der derimod være tvivl om godkendelsespligten, eller kræver afgørelsen en konkret
vurdering, bør du træffe en afgørelse, hvis du vurderer, at der ikke er godkendelsespligt.
Hvor der er tale om en bilag 1-virksomhed eller -aktivitet, kan en afgørelse om ikkegodkendelsespligt påklages.
Hvis der er behov for at fastsætte nye eller ændrede vilkår, vil det bero på en konkret
vurdering, om det kan ske efter miljøbeskyttelseslovens § 41, eller det kræver en
miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal
anvendes, hvis ændringen medfører forøget forurening, jf. ovenfor, mens
miljøbeskyttelseslovens § 41 anvendes til vilkårsændringer, hvis der ikke er tale om forøget
forurening.

Sådan gør du, før du etablerer en virksomhed, eller før du gennemfører
en ændring eller udvidelse på en eksisterende virksomhed:
Når du overvejer at etablere en virksomhed eller at gennemføre en ændring eller udvidelse
på en eksisterende virksomhed, er det en god ide at tage kontakt til
godkendelsesmyndigheden i god tid, så det kan afklares, om der er godkendelsespligt. Ikke
mindst i lyset af de alvorlige konsekvenser, det kan have for dig og din virksomhed, hvis
myndigheden efterfølgende vurderer, at en gennemført ændring skulle have været godkendt.
Det er strafbart at påbegynde en aktivitet, der er godkendelsespligtig, uden forudgående
godkendelse.
Det er også en god ide, fordi lovgivningen kan indeholde krav om at projektet skal igennem
særlige procedurer, som tager tid, før du kan få en godkendelse. Det gælder eksempelvis
risikoreglerne og VVM-reglerne.
Læs mere om ansøgning om miljøgodkendelse.
Læs mere om samarbejde mellem ansøger og myndighed.

Anlægge eller påbegynde
Du skal have en miljøgodkendelse, før du må anlægge eller påbegynde en virksomhed, et
anlæg eller en indretning, der er optaget på bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.
Oftest er kommunen godkendelsesmyndighed, men det kan også være Miljøstyrelsen. Det er
godkendelsesmyndigheden, som afgør indplaceringen af din virksomhed på bilagene.
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Udvide eller ændre
Du skal også have en miljøgodkendelse, før du må udvide eller foretage bygnings- eller
driftsmæssige ændringer, som i sig selv indebærer forøget forurening. i forhold til det, der
kan rummes i den miljøgodkendelse, din virksomhed allerede har.
Det gælder, uanset om du samtidig gennemfører foranstaltninger til at imødegå den
forøgede forurening. Det er, fordi det er godkendelsesmyndighedens opgave at tage stilling
til, i hvilket omfang og på hvilke vilkår en udvidelse eller ændring kan godkendes.
Ændringer, der medfører, at en form for forurening reduceres, mens en anden øges, udløser
også godkendelsespligt.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring eller udvidelse vil medføre en forøget forurening,
bør du tage kontakt til godkendelsesmyndigheden.
Gode råd:











Husk, at du som virksomhed selv har ansvaret for at søge om godkendelse både ved nyanlæg
og ved ændringer og udvidelser (det sidste hvis forøget forurening).
Hvis du kun installerer nye forureningsbegrænsende foranstaltninger, f.eks. renere teknologi,
skal det ikke godkendes på forhånd, medmindre ændringerne kan medføre forøget forurening
på et andet område, f.eks. mere affald.
Udskiftning af ældre maskiner med nye maskiner, der forurener mindre end de gamle, skal
ikke godkendes.
Flytning af maskiner, uden at produktionskapaciteten øges, skal normalt ikke godkendes. Men
hvis du flytter rundt på aktiviteter inden for virksomhedens område, så nogle naboer påvirkes
mere, skal flytningen godkendes. Det kan f.eks. være aktuelt, hvis virksomheden flytter
støjkilder tættere på naboboliger.
Overgang fra et-holdsdrift til to-holdsdrift skal som udgangspunkt godkendes.
Hvis du forøger affaldsmængden eller ændrer affaldets indhold af forurenende stoffer, skal det
godkendes.
Hvis du øger spildevandsmængden eller ændre sammensætningen af spildevandet, der udledes
til recipient, skal det godkendes.
Du skal også søge om godkendelse af ændringer eller udvidelser, der isoleret set ville medføre
forøget forurening, selvom du på eget initiativ installerer rensningsudstyr eller lignende, der
gør, at de gældende vilkår kan overholdes.

Retsgrundlag
Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 fremgår:
§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste
(listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse
heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller
driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer
forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
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Af godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, 4 og 8 fremgår:
§ 3, stk. 3. Godkendelsespligten omfatter de virksomheder, anlæg, indretninger eller
aktiviteter, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og
forureningsmæssigt er forbundet hermed. Hvis der på en listevirksomhed herudover udføres
en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter
godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden.
Stk. 4. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er
optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de
aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.
Stk. 8. Hvis der i bilag 1 eller 2 er fastsat en nedre grænse for godkendelsespligt, må en
virksomhed ikke gennemføre en ændring eller udvidelse, der vil medføre en overskridelse af
grænsen, før den samlede virksomhed er godkendt.

Vil du vide mere
Den samlede liste over godkendelsespligtige virksomheder findes i
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Listen omfatter en række virksomhedstyper og
aktiviteter, som kan give anledning til væsentlig forurening.
Godkendelsespligtens omfang
Godkendelsespligten omfatter alle aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt
forbundet med den aktivitet, der udløser godkendelsespligten, og den omfatter øvrige
forurenende aktiviteter på virksomheden, uanset om de isoleret set ikke er omfattet af
listerne, jf. § 3, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Er kun en biaktivitet omfattet af listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten alene
biaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. I
princippet kan det indebære, at en godkendelsespligtig biaktivitet kan udløse krav om
godkendelse for hele virksomheden, hvis biaktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt
forbundet med resten af virksomheden. Det vil altid beror på en konkret vurdering om en
virksomhed, hvor anlæg er forbundet med en rørledning er teknisk og forureningsmæssigt
forbundne og dermed er omfattet af godkendelsespligten, jf. godkendelsesbekendtgørelsens
§ 3.
Det betyder eksempelvis for en virksomhed, hvor to anlæg er forbundet med en rørledning,
at godkendelsespligten uanset afstand omfatter begge anlæg og rørføring.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelse fra august 2017 anført, at
godkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 1, definerer listevirksomhed som de virksomheder,
anlæg, aktiviteter og indretninger, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2., og
godkendelsesordningen omfatter listevirksomhed tilknyttet fast ejendom og dermed også
virksomhed tilknyttet en bestemt lokalitet. Godkendelsespligten omfatter herefter som
anført de aktiviteter, der er knyttet til virksomheden på det sted, hvor virksomheden er
beliggende. Miljø- og Fødevareklagenævnet antager herefter, at den enkelte virksomhed må
afgrænses geografisk konkret under hensyn til bedømmelsen af forureningen fra
virksomheden og ofte forholdsvist snævert. To virksomheder med samme ejer, men
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beliggende på forskellige adresse kan derfor i miljøbeskyttelseslovens og
godkendelsesbekendtgørelsens forstand være to forskellige virksomheder, og skal reguleres
som sådanne, se afgørelse i genoptaget sag NMK-10-01023 af 10. august 2017.
Da godkendelsesmyndighederne ikke kan stille krav til virksomheden uden for
virksomhedens areal, kan denne situation kræve, at virksomheden dokumenterer den
fornødne rådighed også over det areal, hvor ledningen er placeret.
Spildevand
Har en listevirksomhed direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet,
omfatter godkendelsespligten spørgsmålet om udledningstilladelse, og de vilkår, som
handler om udledningen, behandles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det indebærer
bl.a., at vilkårene meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, er omfattet af retsbeskyttelse
jf. § 41a, og er undergivet krav om revurdering, når resten af godkendelsen skal revurderes.
Godkendelsespligten omfatter ikke tilladelse til, at spildevandet tilsluttes et
spildevandsanlæg. Tilslutningstilladelse er altid kommunens kompetence. For s-mærkede
virksomheder, hvor spildevandet skal tilsluttes kloak, er det derfor nødvendigt med et
samarbejde mellem kommune og Miljøstyrelsen. Læs mere under myndighed i
godkendelsessager samt under samarbejde mellem ansøger og myndighed.
Minimumsgrænser i bilagene
For virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige som følge af listernes
minimumsgrænser, indtræder der godkendelsespligt for hele virksomheden forud for en
ændring, som vil medføre en overskridelse af minimumsgrænsen.
Ved vurdering i forhold til en minimumsgrænse på listerne er det anlæggets eller det
ansøgtes kapacitet, der skal lægges til grund, og ikke den aktuelle eller ansøgte drift.
Er der en bagatelgrænse?
En ny aktivitet er godkendelsespligtig, hvis den er omfattet af bilag 1 eller 2. En ændring
eller udvidelse af en listevirksomhed er godkendelsespligtig, hvis den indebærer forøget
forurening.
Der er ikke fastsat nogen nedre grænse i miljøbeskyttelsesloven for den
forureningsforøgelse, der kan begrunde en godkendelsespligt. Loven har med andre ord ikke
indført hjemmel til, at der kan anvendes en bagatelgrænse. En sådan indgår derfor ikke i
vurderingen af, om der er godkendelsespligt.
Det er dog utvivlsomt sådan, at en lang række ændringer hos virksomhederne ikke udløser
godkendelse, da de ikke er forureningsforøgende i sig selv, dvs. før eventuelle
forureningsbegrænsende foranstaltninger.
Læs mere om de følgende emner:



Ubetydelig forurening
Godkendelsespligt ved forsøgs- og udviklingsaktiviteter
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Hoved- og biaktiviteter
Hovedlistepunkt
Godkendelsespligtens udstrækning og begrebet “teknisk og forureningsmæssigt forbundet"
Bortfald af godkendelsen og genoptagelse af driften
En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den konkrete frist, normalt ikke
over 2 år, der er fastsat for udnyttelse af godkendelsen, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §
32, stk. 1. For at godkendelsen kan anses for udnyttet, skal driften være påbegyndt inden for
fristen. Det er ikke tilstrækkeligt efter miljøbeskyttelsesloven, at byggeriet er påbegyndt.
En godkendelse bortfalder også, hvis der opstår kontinuitetsbrud, dvs. når driften er
indstillet, og godkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 78a. Det gælder kun i forhold til det fuldstændige ophør af en
virksomhed eller en aktivitet, og f.eks. ikke i forhold til produktionsudsving, som en
virksomhed kan have inden for rammerne af en miljøgodkendelse.
For at undgå kontinuitetsbrud skal der udøves aktivitet, som er omfattet af godkendelsen. Et
eksempel findes i MAD 2002.572Ø, hvor der var godkendelse til maskinel metalraffinering,
men driften skete i en længere periode alene på baggrund af manuel oparbejdning.
Godkendelsen var bortfaldet på grund af kontinuitetsbrud. Kontinuitetsbrud kan indtræde
både i retsbeskyttelsesperioden og efter denne periodes udløb.
Tidsbegrænsede godkendelser bortfalder på det tidspunkt, der er fastsat i
miljøgodkendelsen, medmindre der er søgt om og opnået fristforlængelse inden
godkendelsens udløb. Fristforlængelsen er en ny afgørelse, som kan påklages.
Ønsker virksomheden at genoptage driften, efter at godkendelsen er bortfaldet, er der i
miljøbeskyttelseslovens forstand tale om en ny aktivitet, som kræver miljøgodkendelse,
inden driften kan igangsættes.
Forholdet til miljøbeskyttelseslovens § 19
Der kan indimellem opstå tvivl om, hvorvidt et projekt er godkendelsespligtigt eller kan
tillades efter § 19. Du finder mere om snitfladen mellem de to bestemmelser i
afsnittet "Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33"
Forholdet til VVM- og habitatreglerne
Vær opmærksom på, at VVM-regler og habitatregler kan finde sideløbende anvendelse.
Anvendelsen af VVM-reglerne er uafhængig af, om der er godkendelsespligt eller ej. Er der
VVM-pligt, skal VVM-processen være afsluttet, før der kan meddeles en miljøgodkendelse.
Anvendelsen af habitatreglerne er knyttet sammen med om der efter habitatreglerne er tale
om et projekt. sammen med godkendelsespligten, det fremgår af bekendtgørelse om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter § 6, stk. 1 jf. § 7, stk. 7, nr. 6. Habitatbekendtgørelsen indeholder en liste over
love hvor habitatbekendtgørelsens krav til sagsbehandling udtrykkeligt skal anvendes.
Herudover er myndigheden forpligtet til at efterleve direktivets krav om konsekvensvurdering, også selv om den relevante bestemmelse måtte mangle i bekendtgørelsen, da
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myndigheden i mangel af præcise nationale regler vil være direkte bundet af
habitatdirektivet. Hvis der er godkendelsespligt, skal det vurderes, hvilke konsekvenser den
ansøgte aktivitet har for eventuelle beskyttede naturområder og arter, herunder i kumulation
med andre planer og projekter. Resultatet af vurderingen er afgørende for, om der kan
meddeles miljøgodkendelse eller ej.



Læs mere om Forholdet til VVM.
Læs mere om Forholdet til habitatreglerne.

Senest opdateret d. xx-xx-2019
Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Dette er boksen til højre

Godkendelsespligt
Der er godkendelsespligt for nye virksomheder, anlæg og aktiviteter der er omfattet af bilag
1 eller 2, og for ændringer og udvidelser af eksisterende listevirksomheder, når det i sig selv
medfører forøget forurening. i forhold til det, der allerede er godkendt. Det er ikke relevant
at overveje om den forøgede forurening er væsentlig.

5.5 Partshøring og offentliggørelse af afgørelsen
Godkendelse og revurdering
Du skal sende udkastet til afgørelse i partshøring

Når du har lavet et udkast til afgørelse, skal du sende det til udtalelse hos virksomheden.
Virksomheden skal gøres bekendt med dens adgang til aktindsigt og retten til at udtale sig i
henhold til forvaltningsloven. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1.
Du skal samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen offentliggøres på Digital
Miljøadministration (DMA), jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2. Hvis en
virksomhed gør indsigelser mod, at dele af miljøgodkendelsen offentliggøres, skal der
træffes en afgørelse, og virksomheden vil have partstatus, jf. godkendelsesbekendtgørelsens
§ 55, stk. 3.
Du kan se mere om registrering af data og offentliggørelse af data her
Andre identificerbare parter end virksomheden skal høres om oplysninger vedrørende
sagens faktiske omstændigheder eller eksterne faglige vurderinger, som parten ikke kan
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antages at være bekendt med, hvis oplysningerne er til ugunst for parten og af væsentlig
betydning for sagens afgørelse. Det følger af § 19 i forvaltningsloven. Høringen kan
gennemføres ved at sende udkastet til afgørelsen i partshøring.
Tidsfrist for svar
Du skal selv fastsætte en frist for svar fra virksomheden, andre parter og andre
myndigheder. Ved fastlæggelsen bør du give rimelig tid til, at den hørte kan sætte sig ind i
oplysningerne og overveje svaret.
Du kan tage hensyn til oplysningernes omfang og til sagens karakter, herunder om parten
tidligere har haft lejlighed til at udtale sig i sagen, og om parten har behov for sagkyndig
bistand. Du kan også tage hensyn til andre privates eller det offentliges interesse i en hurtig
sagsbehandling. Hvis en part anmoder om, at fristen forlænges, bør det normalt
imødekommes.
Du skal offentliggøre afgørelsen om godkendelse og om revurdering
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 53, stk. 6 skal du offentliggøre afgørelsen digitalt
sammen med de oplysninger, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 1 og
stk. 3.
Oplysningerne, der skal offentliggøres, udgør således følgende:
a) Angivelse af myndighed.
b) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden.
c) Dato for afgørelsen.
d) For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden
endvidere i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller som følge af revurdering
oplyse:




Om der er udarbejdet en basistilstandsrapport, jf. § 14.
Om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som
følger af BAT-konklusioner, jf. § 27.
Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier
med henblik på at afprøve ny teknik, jf. § 29.
Oplysningerne skal offentliggøres via den digitale platform, Digital miljøadministration
(DMA).
Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal offentliggøre, hvis en afgørelse bliver
påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, skal
godkendelses- eller tilsynsmyndigheden endvidere offentliggøre resultatet heraf.
Offentliggørelsen af oplysninger omfatter ikke fysiske personers personoplysninger, som de
er defineret i persondataforordningens artikel 4 (1) eller de oplysninger om virksomheden,
der vil kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven.
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Læs mere om Registrering af data og offentliggørelse af data.
Meddelelse og annoncering af afgørelser
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1, skal afgørelsen meddeles skriftligt til adressaten,
til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder og til andre myndigheder, der
har været inddraget i sagens behandling.
Underretning af dem, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen
(Miljøbeskyttelsesloven § 98, stk. 1, nr. 2), kan ske ved offentlig annoncering
ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2. Bestemmelsen er møntet på eventuelle
klageberettigede, som ikke har kunnet identificeres i sagsbehandlingen, men der er pligt til
at underrette en part individuelt om afgørelsen, når der er tale om en part, som er
identificeret som part og er eller burde være partshørt.
Klagefristen er 4 uger, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 93.
Retsgrundlag
Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 fremgår
§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste
(listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse
heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller
driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer
forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
Af miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1 og 2, fremgår
§ 74. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan
påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§
98-100, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling.
Afgørelser skal dog alene meddeles de landsdækkende foreninger og organisationer, der er
nævnt i § 100, stk. 2 og 3, når de har anmodet miljø- og fødevareministeren om at modtage
underretning om afgørelserne, jf. § 76, stk. 2.
Stk. 2. Underretning til de personer, der er nævnt i § 98, stk. 1, nr. 2, kan dog finde sted
ved offentlig annoncering. Der skal altid foretages offentlig annoncering, når der meddeles
godkendelse efter kapitel 5. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, i hvilke
tilfælde der skal ske annoncering af andre tilladelser, der meddeles en listevirksomhed efter
bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at der
tillige skal ske annoncering af visse afgørelser i sager om revurdering efter § 37 b, § 41 a
og § 41 b. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om annonceringen.
Af miljøbeskyttelseslovens § 76 fremgår
§ 76. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af miljø og natur som
hovedformål, kan underrette kommunalbestyrelsen og miljø- og fødevareministeren om,
hvilke bestemte typer af afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a foreningen
ønsker underretning om, jf. § 74, stk. 1, og § 100, stk. 1. Foreningen skal samtidig
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fremsende vedtægter, der dokumenterer, at den er lokalt organiseret, og at dens
hovedformål er beskyttelse af miljøet. Tilsvarende gælder lokale foreninger og
organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelserne berører sådanne interesser.
Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan underrette miljø- og fødevareministeren
om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a foreningen
eller organisationen ønsker underretning om, jf. § 74, stk. 1, hvorefter ministeren inden 14
dage underretter vedkommende kommunalbestyrelse. Tilsvarende gælder landsdækkende
foreninger og organisationer, der efter
deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne
berører sådanne interesser.
Stk. 3. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger og organisationer er ikke omfattet
af bestemmelserne i stk. l og 2.
Af miljøbeskyttelseslovens § 93 fremgår
§ 93. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er
afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen.
Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
følgende hverdag.
Af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 - 100 fremgår
§ 98. Kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser kan påklages af
1) afgørelsens adressat og
2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage ministerens afgørelser.
Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan påklage afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5.
Sundhedsstyrelsen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af § 16.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at afgørelser
efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.
§ 99. Danmarks Fiskeriforening kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens
afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening
af vandløb, søer eller havet.
Stk. 2. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage kommunalbestyrelsens og
ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om
forurening af vandløb og søer.
Stk. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og
ministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.
Stk. 4. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser i det
omfang, de er væsentlige og principielle.
§ 100. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som
hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket
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underretning om, jf. § 76, stk. 1. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller
organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne
interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser efter bestemmelserne
i kapitel 3-5 og 9 a.
Stk. 3. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til
formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser efter
bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen
har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
Stk. 4. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke
omfattet af bestemmelsen i stk. l-3.
Stk. 5. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at
foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.
Af godkendelsesbekendtgørelsens §§ 51-55 fremgår
§ 51. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgiver følgende oplysninger til
Miljøstyrelsen i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller om revurdering af en
virksomhed omfattet af bilag 1 eller bilag 2:
1) Angivelse af myndighed.
2) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden.
3) Dato for afgørelsen.
4) For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden
endvidere i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller om revurdering oplyse:
a) om der er udarbejdet en basistilstandsrapport, jf. § 14,
b) om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som
følger af BAT-konklusioner, jf. § 27, eller
c) om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier
med henblik på at afprøve ny teknik, jf. § 29.
Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der
følger af anden lovgivning.
Stk. 3. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om
det opkrævede beløb for sagsbehandling (brugerbetaling) i forbindelse med godkendelse
eller revurdering af virksomheder omfattet af bilag 1 eller 2. Oplysningerne skal afgives
efter enten hver godkendelse eller revurdering eller årligt senest den 1. april for
godkendelse eller revurdering for det forudgående kalenderår fordelt efter de grupper, der
fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse om miljøtilsyn.
§52. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgiver de i § 51, stk. 1, nævnte oplysninger til
Miljøstyrelsen senest 4 måneder efter, at en afgørelse om godkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 33 eller en afgørelse om revurdering efter §§ 41 a og 41 b er
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truffet. Afgørelsen vedlægges.
Stk. 2. Afgivelsen af de i § 51, stk. 1 og 3, nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den
digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.
§53. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af §
51, stk. 1 og 3, og afgørelsen om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller
afgørelsen om revurdering efter §§ 41 a og 41 b, jf. § 52, stk. 1.
Stk. 2. Offentliggørelse af de i § 51, stk. 1, nævnte oplysninger og afgørelsen om
godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller afgørelsen om revurdering efter §§ 41 a
og 41 b skal ske senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet.
Stk. 3. Offentliggørelse af de i § 51, stk. 3, nævnte oplysninger skal ske senest den 1. april
for det forudgående kalenderår. Oplysningerne skal offentliggøres på aggregeret form.
Stk. 4. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse om
godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller afgørelse om revurdering efter §§ 41 a
og 41 b er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse,
offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden resultatet heraf.
Stk. 5. Offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra
aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-4, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det
format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.
§ 54. Før godkendelses- eller tilsynsmyndigheden træffer afgørelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, eller § 41 skal myndigheden sende et udkast til
afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og
til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.
Stk. 2. Når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til virksomheden, jf. § 53, skal
myndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via
den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.
§ 55. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om godkendelse eller
revurdering af en bilag 1-virksomhed, offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden
digitalt godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for
godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante BATkonklusioner og BAT-referencedokumenter.
Stk. 2. Hvis der i forbindelse med godkendelsen eller afgørelsen om revurdering er fastsat
lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, offentliggøres
dette ligeledes samt begrundelsen herfor og vilkårene for lempelsen.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt information om de foranstaltninger, som
virksomheden har truffet ved definitivt driftsophør, jf. § 38 m, stk. 2, i lov om
jordforurening.
Stk. 4. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør oplysninger efter stk. 1-3,
skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger,
som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der
følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
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Senest opdateret d. xx-xx-2019

5.5.1 Forudgående offentlighed
Godkendelse
Forinden du som myndighed træffer afgørelse om etablering eller væsentlige ændringer
eller udvidelser af virksomheder og aktiviteter, som er optaget på bilag 1, skal du sørge for,
at offentligheden får lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkastet til afgørelsen.
Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Med ”væsentlige ændringer eller udvidelser” forstås driftsændringer, der efter
godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig påvirkning af
mennesker eller miljø. Det er myndigheden, der vurderer, om ændringen eller udvidelsen
skal annonceres. Der skal med andre ord foretages en kvalificeret vurdering af, om det
ansøgte kan have en negativ og betydelig påvirkning af mennesker eller miljø, så
offentligheden har krav på at blive orienteret om ansøgningen, inden du træffer afgørelse
om miljøgodkendelse. Det er altså ikke enhver godkendelsespligtig ændring eller udvidelse,
der skal annonceres.
Det er altid en skønsmæssig vurdering, om der er tale om en væsentlig ændring eller
udvidelse, som skal annonceres. Nedenfor er en række eksempler på, hvornår der kan være
tale om ændringen/ udvidelsen ikke er væsentlig.
 Midlertidigt oplag i hal i forbindelse med akut opståede situation
 Opstilling af nødanlæg for en kortere periode hvorefter de nedtages
 Kortere fristforlængelse af en tidbegrænset miljøgodkendelse
Du skal derfor som myndighed offentliggøre ansøgningen digitalt, når du har modtaget
ansøgningen fra virksomheden, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 4.
Kravet om offentlighed omfatter den ansøgte bilag 1-aktivitet og alt, der er teknisk og
forureningsmæssigt forbundet med denne.
Der er ikke krav om forudgående offentlighed, når det ansøgte omfatter en bilag 2-aktivitet.
Dette gælder også, når bilag 2-aktiviteten foregår på en virksomhed, som i forvejen har
bilag 1-aktiviteter, medmindre den/de ansøgte bilag 2-aktiviteter er teknisk og
forureningsmæssigt forbundet med en bilag 1-aktivitet, hvorved de bliver en del af bilag 1anlægget.
Se mere om Godkendelsespligt her
Se mere om begrebet "teknisk og forureningsmæssigt forbundet" her
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Særligt for affaldsforbrændingsanlæg
Du skal være opmærksom på, at også alle ansøgninger, der vedrører godkendelse af
affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg, der er omfattet af
affaldsforbrændings-bekendtgørelsen, skal annonceres, jf.
affaldsforbrændingsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Det vil blandt andet betyde, at ansøgninger
om godkendelse af forbrændingsanlæg omfattet af listepunkt K 215 på bilag 2 til
godkendelsesbekendtgørelsen skal annonceres.
Med modtagelse af ansøgningen menes den endelige udgave af ansøgningen. Ofte vil der
være en forhåndsdialog mellem virksomhed og myndighed, inden ansøgningen fremsendes.
Offentliggørelsen skal mindst omfatte de oplysninger, som er nævnt i
godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 4, herunder:




Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen inden for en frist på 3 til
6 uger fra offentliggørelsen samt hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.
Hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til rådighed.
Oplysning om, at enhver kan indenfor en frist på 3 - 6 uger fra offentliggørelsen anmode om at
få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere
udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.
Retten til at se ansøgningsmaterialet begrænses af reglerne i persondataforordningen og den
supplerende databeskyttelseslov samt iljøoplysningsloven, jf.
godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 7.
Du kan læse mere om registrering og offentliggørelse af data her.
Hvis det pågældende projekt er omfattet af VVM-pligt, og der er sket offentliggørelse efter
VVM-proceduren, kan offentliggørelse undlades. Offentliggørelse af udkast til godkendelse
skal ske i overensstemmelse med VVM-proceduren jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 16.
Læs mere om Forholdet til VVM.
Ved godkendelse af bilag 1-virksomheder sender myndigheden udkast til de personer og
organisationer, der som led i den forudgående offentlighedsfase har anmodet om at få
tilsendt udkast til afgørelse til kommentering, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk.1.
Der er en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet til at afgive kommentarer jf.
godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 4, nr. 6.

Revurdering af bilag 1-virksomhed
Du skal offentliggøre opstart af revurderingen ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 46,
stk. 2. Du indleder revurderingen, når du meddeler virksomheden skriftligt, at revurderingen
er igangsat, jf. § 42, stk. 1.
De oplysninger, der som minimum skal offentliggøres, fremgår af
godkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 2. Bemærk, at du skal oplyse, hvornår, hvor og
hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.
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Du skal fastsætte en frist på 2-4 uger fra offentliggørelsen, hvor enhver kan anmode om at få
tilsendt udkast til afgørelse til kommentering.
Du skal også fastsætte en frist på 2-4 uger fra modtagelsen til at kommentere det tilsendte
udkast.
Når du fremsender udkast til afgørelse, skal du informere modtageren af udkastet om
materiale, som du eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at offentliggørelsen af
revurderingens opstart blev foretaget. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 46,
stk. 3.

Retsgrundlag
Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 fremgår
§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste
(listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse
heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller
driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer
forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
Af godkendelsesbekendtgørelsens § 17 fremgår
§ 17. Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33,
stk. 1, i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af bilag 1virksomheder, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og
udkast til afgørelse.
Stk. 2. Hvis en aktivitet, der er omfattet af listen i bilag 1, udføres som en biaktivitet på en
listevirksomhed, der ikke er omfattet af listen i bilag 1, omfatter bestemmelsen i stk. 1 kun
den aktivitet, der er omfattet af listen i bilag 1, og de aktiviteter, der er teknisk og
forureningsmæssigt forbundet hermed.
Stk. 3. Ved væsentlige ændringer eller udvidelser i stk. 1 forstås dels driftsændringer, der
efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig påvirkning af
mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle
nedre grænser for godkendelsespligt i bilag 1.
Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden offentliggør digitalt, når den har modtaget ansøgningen,
mindst følgende:
1.
2.
3.
4.

Godkendelsesmyndighedens navn og adresse.
Virksomhedens navn og beliggenhed.
Oplysning om, hvad der søges godkendelse til.
Oplysning om, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, og at enhver har ret til
at kommentere ansøgningen inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra
offentliggørelsen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.
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5. Angivelse af hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til
rådighed.
6. Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra
offentliggørelsen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger,
og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger
fra modtagelsen af udkastet.
7. Hvis ansøgningen vedrører et projekt, som er omfattet af proceduren for projekter, der
indebærer risiko for grænseoverskridende følger, oplyses dette.
8. Hvis ansøgningen indebærer risiko for grænseoverskridende følger, og der skal
afholdes bilaterale konsultationer med en anden EU- eller EØS-medlemsstat, oplyses
dette.
Stk. 5. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse skal godkendelsesmyndigheden tillige
informere modtageren af udkastet om materiale, som godkendelsesmyndigheden måtte have
fået til rådighed efter offentliggørelsen.
Stk. 6. Offentliggørelse kan undlades, hvis der er sket offentliggørelse efter VVMproceduren.
Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende materiale, samt
udkast til afgørelse begrænses af reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Af godkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 1, fremgår
§ 42. Tilsynsmyndigheden meddeler virksomheden skriftligt, at revurderingen er igangsat,
og oplyser virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens
indhold, herunder anmoder om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at
tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse.
Af godkendelsesbekendtgørelsens § 46 fremgår
§ 46. I sager om revurdering må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 41, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om
tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt, når den indleder en revurdering efter
miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. lovens § 41 a og § 41 b. Offentliggørelsen skal mindst
indeholde følgende:
1. Tilsynsmyndighedens navn og adresse.
2. Virksomhedens navn og beliggenhed.
3. Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op
til revurdering.
4. Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning
om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.
5. Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.
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6. Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra
offentliggørelsen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger,
og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger
fra modtagelsen af udkastet.
Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse skal tilsynsmyndigheden tillige informere
modtageren af udkastet om materiale, som tilsynsmyndigheden eventuelt måtte have fået til
rådighed efter, at offentliggørelsen blev foretaget.
Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende
materiale, begrænses af reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 fremgår
§ 7. For de affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg, der er omfattet af denne
bekendtgørelse, og som ikke er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed, finder reglerne om forudgående offentlighed for bilag 1-virksomheder i
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ændring eller udvidelse af et anlæg, der forbrænder eller medforbrænder ikke-farligt
affald, som indebærer, at anlægget fremover kan behandle farligt affald, anses som værende
en væsentlig ændring eller udvidelse, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Senest opdateret d. 15-01-2018
Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

5.8 Mere om BAT

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen:

For hovedparten af bilag 1- virksomheder er BAT (Best Available Techniques) fastlagt i de BREF-dokumenter
eller BAT-konklusioner, der er relevante for virksomhedstypen.

BAT betyder den bedste tilgængelige teknik og handler om de teknikker, der er økonomisk og teknisk
tilgængelige for virksomheden, og som giver den bedste miljøperformance.
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Som virksomhed skal du forholde dig til, hvad der er BAT for din virksomhed. Det er dig, der har udspillet
over for myndigheden. Myndighederne fastlægger på baggrund af dine oplysninger og efter forudgående
høring kravene til dig på baggrund af BAT.

Sådan gør du, når du som bilag 1 virksomhed skal finde ud af, hvad der er BAT:

BAT-konklusionerne er en opsummering af hvert enkelt BREF-dokument og sammenfatter, hvad der er BAT
for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være
BAT. BAT-konklusioner er siden 2011 udgivet som en EU-retsakt og fremgår af
godkendelsesbekendtgørelsen Bilag 78.

BAT-konklusionerne kan omfatte:








Emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelse af BAT
Krav til miljøstyringssystemer
Ressourceeffektivitet og -forbrug
Affaldsminimering og genanvendelse
Indretning, håndtering, drift mm.
Overvågning

BAT-konklusionerne skal anvendes som grundlag for myndighedens vilkårsfastsættelse ved godkendelse og
ved revurdering af virksomheden.

I forbindelse med fastsættelsen af vilkår og emissionsgrænseværdier på baggrund af en BAT-konklusion er
det oftest nødvendigt at sætte sig ind i selve det bagvedliggende BREF-dokument. BREF-dokumentet giver
baggrunden for BAT-konklusionen med blandt andet detaljerede beskrivelser af de forskellige BATteknologier teknikker.

Virksomhederne kan selv vælge, hvordan de vil overholde de emissionsgrænseværdier, som
myndighederne fastsætter på baggrund af BAT-konklusionerne, men der skal afgives oplysninger om
hvordan.

Som virksomhed er du informeret om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under, og hvilke
listepunkter eventuelle biaktiviteter hører under. Ud fra listepunkterne forholder du dig til, hvilke BREFdokumenter der er relevant for din virksomhed
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Bemærk at hovedlistepunkt og hovedaktivitet ikke er det samme.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for din virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved redegørelse for BAT. Myndighederne fastlægger på
baggrund af dine oplysninger og efter forudgående høring kravene til dig på baggrund af BAT.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT,
medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §
25.
Særligt for affaldsbehandlingsanlæg
I forbindelse med offentliggørelse i 2018 af BAT-konklusioner for affaldsbehandling, hvor der også er
standardvilkår, har Miljøstyrelsen foreslået at ophæve standardvilkårene for at undgå, at der er to parallelle
regelsæt at skulle administrere efter. Standardvilkårene vil udgår i begyndelsen af efteråret 2019, hvorefter
det alene vil være BAT-konklusionerne, der skal anvendes.
Miljøstyrelsen vil udarbejde en række spørgsmål / svar om BAT for affaldsbehandlingsanlæg, hvor du kan
finde hjælp til udmøntning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling i godkendelser og revurderinger.
Du kan finde spørgsmål/ svarene her LINK

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen

BAT betyder den bedste tilgængelige teknik og handler om de teknologier teknikker, som giver den bedste
miljøperformance for virksomheden, samtidig med at der tages hensyn til økonomi og teknisk
gennemførlighed.

For hovedparten af bilag 2-virksomheder er der fastlagt standardvilkår, som er fastsat med baggrund i BAT.

For bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 56 i
godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT.
Vær opmærksom på at der i godkendelsesbekendtgørelsen nu er to bilag om fastlæggelse af BAT.
Bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, har fået deres eget bilag. Fremover skal BAT
fastlægges på baggrund af følgende syv kriterier:
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Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.



Anvendelse af mindre farlige stoffer.



Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i
processen, og i relevant omfang affald.



De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang.



Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og
energieffektiviteten.



Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet
til et minimum.



Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Du kan også finde inspiration til, hvad der i øvrigt kan være BAT for din virksomhed, ved at søge i
litteraturen. Nordisk Ministerråd udgiver f.eks. tekniske rapporter om hvad der kan anses for at være BAT i
de nordiske lande.
Du finder rapporterne her https://www.norden.org/da/publications

Sådan gør du, når du som myndighed skal finde ud af, hvad der er BAT

Godkendelsesmyndigheden skal sikre, at de vilkår og emissionsgrænseværdier, som bliver fastsat i
miljøgodkendelser og ved revurderinger, er baseret på den tilgængelige viden om BAT på tidspunktet for
godkendelsen eller revurderingen.

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 1

Her fastlægges BAT i de BREF-dokumenter og siden 2011 samtidigt også i BAT-konklusioner. Find dem, der
er relevant for virksomhedstypen eller listepunktet. Vær opmærksom på, at både branchespecifikke og
tværgående BREF-dokumenter kan være relevante for virksomheden.
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Ud fra listepunktet forholder du dig til, hvilke BREF-dokumenter og BAT-konklusioner der er relevante for
den enkelte virksomhed.

Som myndighed bør du informere listevirksomheden om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører
under - og hvilke listepunkter eventuelle andre aktiviteter hører under.
Begrebet ”hovedlistepunkt” vedrører kun bilag 1-virksomheder og er afgørende for, hvornår virksomheden
skal revurderes, forudsat virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af en offentliggjort BAT-konklusion.
Hovedlistepunktet er det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1virksomhed, jf. definitionen i § 2, nr. 10. Det vil sige det miljømæssigt mest betydende listepunkt, som
virksomheden er omfattet af på bilag 1.
Du kan læse mere om hovedlistepunkt her LINK til 5.3.3
Hvis ikke der er BAT-konklusioner eller BREF-dokumenter for virksomhedstypen eller dele af virksomheden,
skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 lægges til grund ved redegørelse for BAT.

Hvis virksomheden har bilag 1 aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for
BAT, medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne.

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 2

Myndighederne fastlægger på baggrund af virksomhedens oplysninger og efter forudgående høring, hvad
der skal betragtes som BAT for den enkelte virksomhed. Oplysninger og vurderinger fra virksomheden er
vigtige i denne forbindelse. Der bør derfor være et tæt samarbejde mellem myndighed og virksomhed.

Standardvilkårene betragtes som BAT. Virksomhedens redegørelse bør derfor dreje sig om, hvorvidt
standardvilkårene kan overholdes.

Hvis der ikke er standardvilkår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 56 lægges til grund i
forbindelse med redegørelse for BAT.
Begrebet ”hovedlistepunkt” vedrører kun bilag 1-virksomheder og er afgørende for, hvornår virksomheden
skal revurderes, forudsat virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af en offentliggjort BAT-konklusion.
Hovedlistepunktet er det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1virksomhed, jf. definitionen i § 2, nr. 10. Det vil sige det miljømæssigt mest betydende listepunkt, som
virksomheden er omfattet af på bilag 1.
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Du kan læse mere om hovedlistepunkt her LINK til 5.3.3

Du kan også finde inspiration til, hvad der kan være BAT for en virksomhed, ved at søge i litteraturen.
Nordisk Ministerråd udgiver f.eks. tekniske rapporter om hvad der kan anses for at være BAT i de nordiske
lande.
Du finder rapporterne her https://www.norden.org/da/publications

Senest opdateret d. xx-xx-2019

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

BAT og BREF
Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved
anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT (Best Available Techniques).

For hovedparten af bilag 1- virksomheder er BAT fastlagt i de BREF-dokumenter og eventuelt BATkonklusioner, der er relevant for virksomhedstypen. For hovedparten af bilag 2- virksomheder er der fastsat
standardvilkår, der betragtes som BAT. For virksomheder, der hverken er omfattet af et BREF-dokument
eller af standardvilkår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved fastlæggelse af
BAT.

Vil du vide mere

Læs om følgende:
•BAT i godkendelsessager
•BAT i revurderingssager
•Brug af BREF-dokumenter
•Fravigelser fra BAT
•BAT og afgørelser
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5.8.1 BAT i godkendelsessager

Bilag 1-virksomheder

Et af oplysningskravene til ansøgning om miljøgodkendelse er, at du skal redegøre for, at det ansøgte lever
op til BAT. Du skal som virksomhed bruge vedtagne BAT-konklusioner som grundlag for redegørelsen om
BAT. Du skal her bruge alle relevante BAT-konklusioner, dvs. du skal forholde dig til BAT-konklusionerne,
der vedrører din virksomheds hovedlistepunkt, men også til BAT-konklusioner, der dækker andre aktiviteter
på din virksomhed.

Du kan med fordel skal benytte de BAT-tjeklister, der findes for din branche. Når du udfylder BAT-tjeklisten
fyldestgørende, vil det som oftest udgøre besvarelsen af oplysningskravet om redegørelse for BAT.

Vær opmærksom på, at dele af BAT-konklusionerne er bindende for din virksomhed og kan kun fraviges
under særlige omstændigheder. De fleste emissionsgrænser eller emissionsintervaller af forurenende
stoffer, der udledes til luften eller til vandmiljøet, har en bindende karakter. I BAT-konklusioner benævnes
disse værdier som en BAT-AEL og fremgår gerne i en særskilt tabel.

Det resterende indhold i BAT-konklusionerne skal også bruges som grundlag, når du redegør for BAT. Din
myndighed skal herefter fastsætte de nødvendige krav i miljøgodkendelsen, således at BAT-kravet opfyldes.

Myndighed

Relevante BAT-konklusioner skal bruges som grundlag både i forbindelse med afgørelser om
miljøgodkendelse og ved revurdering af bilag 1-virksomheder.

Vær opmærksom på, at den juridiske binding af indholdet i en BAT-konklusion er ikke er den samme for alle
konklusioner. De BAT associerede emissionsniveauer af forurenende stoffer, der udledes til luften eller til
vandmiljøet, har en bindende karakter i BAT-konklusionen. Det betyder, at højere emissionsgrænser, end
hvad der er anført i BAT-konklusionen, kun kan fastsættes under særlige omstændigheder ved en særskilt
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afgørelse. I BAT-konklusioner benævnes disse værdier som en BAT-AEL og fremgår gerne i en særskilt
tabel. Og de er markeret med rødt i BAT tjeklisten.

Fastsættelse af emissionsgrænseværdi

De opnåelige emissionsniveauerværdier (BAT-AEL) angives ofte som et interval i en BAT-konklusion.

Eksempelvis: < 5 – 20 mg støv pr. Nm33. Det betyder, at en grænseværdi skal ligge mellem < 5 og 20. Der
kan være yderligere indikationer og hjælp i fodnoter og anden supplerende information i BAT-konklusionen
til at uddybe, hvornår den høje ende eller lave ende af intervallet er anvendelig.

Virksomheden kan selv vælge, hvilke teknikker der ønskes brugt til at opfylde kravet om BAT, herunder
hvordan emissionsgrænseværdier overholdes. Virksomheden skal redegøre for valget, og hvad der kan
opnås i forhold til begrænsning af emissioner. Myndigheden fastsætter en emissionsgrænseværdi på
baggrund af en samlet vurdering.

Det er ikke sådan, at nye virksomheder og anlæg automatisk skal have den laveste BAT-AEL i intervallet, og
eksisterende virksomheder den højeste. Der skal hver gang gennemføres en vurdering af BAT og den
aktuelle virksomhed.

Vær opmærksom på, at du skal bruge alle relevante BAT-konklusioner. Du skal altså ikke kun forholde dig til
BAT-konklusionen, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, men også til BAT-konklusioner i andre
BREF-dokumenter, der dækker andre aktiviteter på virksomheden. BREF dokumenterne, der følger de
enkelte BAT-konklusioner, indeholder baggrundsviden, der kan være nyttig at orientere sig i.

BAT-tjeklister

Virksomheden bør benytte Miljøstyrelsens BAT-tjeklister , der udarbejdes for hver af de for Danmark
relevante sæt BAT-konklusioner. Dette bør du orientere virksomheden om. Når virksomheden udfylder
BAT-tjeklisten, vil dette sammen med eventuel dokumentation som oftest være fyldestgørende som
besvarelse af redegørelseskravet om BAT. Hvis virksomheden ikke er dækket af en BAT-tjekliste eller har
aktiviteter, som ikke umiddelbart er dækket, kan du bede om yderligere oplysninger. Du skal også bede om
yderligere oplysninger, hvis virksomheden ikke umiddelbart kan leve op til en eller flere af de enkelte BAT-
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konklusioner. Hvis virksomheden ønsker at fravige et ellers bindende BAT-emissionsniveauinterval, vil det
kræve yderligere begrundelse, som du må bede om særskilt.

For bilag 1-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, skal du sikre dig, at nogle standardvilkår
eventuelt skal skærpes, hvis de er mere lempelige end BAT-konklusionen eller konklusionerne i et BATreferencedokument. Dette følger af § 25 i godkendelsesbekendtgørelsen. Indtil videre er der ikke BATkonklusioner indenfor anvendelsesområdet for standardvilkårene, Miljøstyrelsen vil give særskilt vejledning
når dette bliver aktuelt.
Standardvilkårene for en række affaldsbehandlingsanlæg omfattet af listepunk 5 på bilag 1 til
godkendelsesbekendtgørelsen udgår i løbet af efteråret 2019. Du skal derfor fremadrettet, som beskrevet
ovenfor, alene anvende relevante BAT-konklusioner i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om
affaldsbehandlingsanlæg.
Miljøstyrelsen vil udarbejde en række spørgsmål / svar om BAT for affaldsbehandlingsanlæg, hvor du kan
finde hjælp til udmøntning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling i godkendelser og revurderinger.
Du kan finde spørgsmål/ svarene her LINK

Det skal fremgå af afgørelsen, hvordan BAT-konklusioner er taget i betragtning og brugt som grundlag for
udformning af vilkår i afgørelsen. Begrundelse for afvigelser fra de bindende BAT-emissionsintervaller skal
altid inkluderes i afgørelsen.

Retsgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsen § 24, 26, 35 og Bilag 3.

Godkendelsesbekendtgørelsen § 27, 28 og 29.

Spildevandsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Senest opdateret d. xx-xx-2019
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Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

BAT-konklusioner

Alle relevante BAT-konklusioner skal bruges som grundlag både i forbindelse med miljøgodkendelse og ved
revurdering af bilag 1-virkomsomheder, dvs. også BAT-konklusioner i BREF-dokumenter, der ikke refererer
til virksomhedens hovedlistepunkt.

Vil du vide mere

Der kan undtagelsesvist fastsættes lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsniveauer, der er
angivet i BAT-konklusionerne (se opslag).

Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår, der er strengere end dem, der er beskrevet i BATkonklusionerne, hvis omgivelsernes sårbarhed påkræver dette. BAT-konklusionerne er ikke dækkende for
alle forhold, der reguleres af miljøgodkendelsen. Myndigheden skal fastsætte supplerende og strengere
vilkår, hvis omgivelsernes sårbarhed påkræver dette, eller det følger af anden lovgivning, som myndigheden
skal varetage i godkendelsen.

Bemærk at hovedlistepunkt ikke er det samme som hovedaktivitet, idet hovedlistepunkt kun omhandler
bilag 1-aktiviteter. Læs mere her.

5.8.4 Fravigelser fra BAT
Sådan gør du
Bilag 1 virksomhed
Hvis du som bilag 1-virksomhed har behov for, at en eller flere dele af BAT-konklusioner
fraviges, skal du argumentere for det i ansøgningen. Der skal redegøres for årsagen til
behovet for at fravige, herunder de økonomiske konsekvenser, hvis der ikke opnås
fravigelse.
Hvis du ønsker at fravige en eller flere af de bindende BAT emissionsværdier eller
emissionsniveauer i en BAT-konklusion, skal du udarbejde en teknisk økonomisk
redegørelse for fravigelsen, der kun kan begrundes ud fra anlæggets geografiske placering,
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de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber. Samtidig må lempelsen ikke
forårsage væsentlig forurening, og der skal stadig opnås en høj beskyttelse af miljøet som
helhed.

Myndighed
Hvis du i en konkret sag vurderer, at BAT-konklusioner for en bilag 1 virksomhed kan
fraviges, skal begrundelsen herfor fremgå af afgørelsen.
Bemærk, at der kun undtagelsesvist kan ske en lempelse af de bindende BAT
emissionsintervaller. Der kan lempes hvis overholdelse af BAT-emissionsniveauerne vil
medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene, og hvis
det kan begrundes ud fra anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller
anlæggets tekniske egenskaber, på baggrund af en teknisk-økonomisk redegørelse, kan der
undtagelsesvist fastsættes lempeligere emissionsgrænseværdier.
Du kan dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdier, hvis virksomheden afprøver
en ny teknik. Der kan kun dispensationen gives én gang i en periode op til ni måneder.
Du kan læse mere om lempelse og dispensation her LINK til 5.8.4
medmindre der er tale om afprøvning af ny teknik. Dette betyder, at der skal være særlige
forhold, der taler for en lempelse af de bindende BAT emissionsniveauer. Disse forhold skal
også have en betydelig vægt, for at man kan fravige hovedreglen. Dette gælder også, fordi
der er tale om en fælles EU-regel. De forhold skal skyldes anlæggets geografiske placering,
de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber, og begrundelsen skal tage afsæt
i en teknisk økonomisk redegørelse.

Når sagerne begynder at opstå, og der tegner sig en praksis, vil Miljøstyrelsen vejlede
yderligere herom.
Der kan også ske skærpelser af BAT-krav, herunder også af de bindende BAT
emissionsintervaller. Myndigheden skal vurdere, om de områder, der påvirkes, har en sådan
karakter, at der er behov for at stille strengere krav, end hvad der svarer til BAT. Dette kan
fx være tilfældet, hvis der er påvirkninger af Natura 2000 områder eller et vandområdes
miljøtilstand.
Miljøstyrelsen skal orientere EU-Kommissionen, om der i forbindelse med godkendelse
eller revurdering er fastsat lempede eller skærpede grænseværdier i forhold til de bindende
BAT emissionsniveauer intervaller. Der skal derfor i forbindelse med en afgørelse om
godkendelse eller om revurdering af en bilag 1-virksomheder oplyses om både skærpelser
og lempelser af de nævnte emissionsgrænseværdier.
Du skal derfor oplyse til Miljøstyrelsen, hvis du fraviger fra de bindende
emissionsgrænseværdier. Oplysningspligten gælder kun fravigelser fra de
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emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne. Du skal derfor ikke oplyse
om, at du supplerer en afgørelse med yderligere grænseværdier, eksempelvis for andre
stoffer end dem der er BAT emissionsintervaller for.
Læs mere om Registrering og offentliggørelse af data her

Kommenterede [MLS3]: Link til 5.14

Godkendelsesmyndigheden eller tilsynsmyndigheden offentliggør afgørelser digitalt, jf. §
54 55. Myndighedens vurdering og begrundelse for lempelsen/dispensationen skal fremgå
af afgørelsen, der offentliggøres.

Retsgrundlag
Godkendelsesbekendtgørelsen § 27.
§ 27. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvist fastsætte lempeligere
emissionsgrænseværdier end de grænseværdier, der svarer til BAT-konklusionens opnåelige
emissionsniveauer, når den vurderer, at
1.

overholdelse af emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store
omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske
placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,
2.
lempelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 18, stk. 1, nr. 2, og
3.
der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.
Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal
fremgå af godkendelsen eller afgørelsen.
I forhold til revurdering, finder § 45 tilsvarende anvendelse:
§ 45. Reglerne i § 24, stk. 3-5, og i §§ 25-29 finder tilsvarende anvendelse.
Bestemmelser om myndighedens offentliggørelse af afgørelse om fastsættelse af
lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner:
§ 54 55. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om godkendelse
eller revurdering af en bilag 1-virksomhed, offentliggør godkendelses- eller
tilsynsmyndigheden digitalt:godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder
begrundelsen for godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de
relevante BAT-konklusioner og -referencedokumenter.
1) Godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for godkendelsen
eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante BAT-konklusioner og referencedokumenter.
§ 55, stk. 2. 2) Hvis der i forbindelse med godkendelsen eller afgørelsen om revurdering er
fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner,
begrundelsen herfor samt vilkårene for lempelsen.
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BAT-konklusioner kan fraviges i tre situationer:
Lempelse
Hvis overholdelse af BAT-emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store
omkostninger sammenlignet med miljøfordelene, og hvis det kan begrundes ud fra
anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske
egenskaber, på baggrund af en teknisk-økonomisk redegørelse, kan der undtagelsesvist
fastsættes lempeligere emissionsgrænseværdier.
Ved afprøvning af ny teknik kan der dispenseres fra overholdelse af emissionsgrænser.
Dispensationen kan gives én gang i en periode op til ni måneder.
Strengere krav
Der kan stilles strengere krav, hvis omgivelsernes sårbarhed og kvalitet betinger dette.
Geografisk placering
En virksomheds geografiske placering kan være årsag til, at BAT teknikker ikke er teknisk
eller økonomisk tilgængelige, og at emissionsgrænsen, der vil være BAT for det anlæg, ikke
opfylder BAT-AEL i konklusionen. Eksempler kan være anlæg, som ligger isoleret,
eksempelvis på en ø.
Lokale miljøforhold
De lokale miljøforhold, hvor et anlæg er placeret, kan være årsag til, at
emissionsintervallerne i BAT-konklusionerne ikke kan opfyldes. Miljøstyrelsen har ikke
erfaringer med brug af denne begrundelse i øjeblikket, men vil give nærmere vejledning,
hvis der opstår et behov.
Anlæggets tekniske egenskaber
Anlæggets tekniske egenskaber kan være årsag til, at emissionsværdien i BATkonklusionerne ikke kan opfyldes. Her kan eksempelvis virksomhedens mulighed for at
indrette sig inden for tidsfristen på 4 år tages i betragtning.
I et konkret eksempel fra Storbritannien er der givet dispensation fra tidsfristen på 4 år til at
installere et renseanlæg til fjernelse af sure gasser i afkastluften på to parallelle
produktionslinjer. Anlæggets tekniske egenskaber betød, at hvis de to renseanlæg skulle
installeres på samme tid, skulle hele produktionen lukkes ned i en længere periode. Med en
dispensation på et års ekstra frist blev det muligt at installere renseanlæggene, således at
produktionen kunne opretholdes.

5.9 Risikovirksomheder
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Inden du søger om miljøgodkendelse af et projekt, skal du forholde dig
til:


Er din virksomhed i forvejen en risikovirksomhed?


o

Hvis nej:
Vil det ansøgte betyde, at du bliver en risikovirksomhed?


o

Hvis ja:
Giver det ansøgte behov for revision ajourføring af eksisterende sikkerhedsdokument/-rapport?
Forpligtelsen til at undersøge om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ligger
hos virksomheden. Det betyder, at virksomheder, der håndterer farlige stoffer, ved
udvidelser og ændringer skal afklare, om virksomheden er eller bliver omfattet af
risikobekendtgørelsen.
Du kan læse mere om risikovirksomheder her

Kommenterede [MLS4]: Link til risikohåndbogen
https://risikohaandbogen.mst.dk/

En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den kan opbevare over en vis mængde af
de farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1.
Miljøstyrelsen har udarbejdet et simpelt Excel-værktøj, der kan anvendes til at beregne og
dokumentere, om oplagene af de særlige farlige stoffer samlet set holder sig under
mængdegrænserne i risikobekendtgørelsen.
Du kan finde Excel-værktøjet (et simpelt værktøj) her LINK,
eller regnearket kan åbnes direkte her [Link]

Kommenterede [MLS5]: https://risikohaandbogen.mst.dk
/virksomheder/er-virksomheden-omfattet-afrisikobekendtgoerelsen/

Hvis du kan svare ja til et af de to sidste spørgsmål ovenfor, skal du samtidig med at du
sender ansøgningen om miljøgodkendelse sende en anmeldelse og sikkerhedsdokumentation
iht. oplysningskravene i risikobekendtgørelsen risikobekendtgørelsens § 4 eller § 5.
Omfanget af sikkerhedsdokumentationen afhænger af, om du er en kolonne 2 eller kolonne
3 virksomhed. En kolonne 2 virksomhed skal udarbejde et sikkerhedsdokument med et
indhold beskrevet i bilag 3 i risikobekendtgørelsen samt en intern beredskabsplan iht.
Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse. En mens en kolonne 3 virksomhed skal udarbejde en
mere omfattende sikkerhedsrapport med et indhold beskrevet i bilag 4 i
risikobekendtgørelsen samt en intern beredskabsplan og oplysninger til brug for
udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan.
Det er dig som risikovirksomhed, der er ansvarlig for, at der sendes en anmeldelse med
tilhørende sikkerhedsdokumentation samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse.
Materialet skal sendes til kommunen, som videresender til risikomyndighederne. Hvis
kommunen ikke er miljømyndighed, videresender kommunen kopi af de materialet til
Miljøstyrelsen.
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Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er
koordinerende myndighed.
Læs mere om myndighedernes samarbejde her LINK
Du skal være opmærksom på, at behandlingen af din ansøgning om miljøgodkendelse kan
tage ekstra tid, da risikoområdet er komplekst, og myndighederne skal koordinere
sagsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at din anmeldelse og vedlagte risikodokumentation
lever op til risikobekendtgørelsens krav om, hvilke data og oplysninger, der skal foreligge.

Kommenterede [MLS6]: https://risikohaandbogen.mst.dk
/myndigheder/hvem-errisikomyndighederne/myndighedernes-samarbejde/

Du skal ligeledes være opmærksom på, at miljømyndigheden ikke kan meddele
miljøgodkendelse, før risikosagsbehandlingen er færdig, idet de nødvendige risikovilkårene
skal indarbejdes i godkendelsen. De andre risikomyndigheder træffer en tilsvarende
afgørelse eller meddeler deres konklusion inden for hvert deres område. Der kan i
miljøgodkendelsen kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område.
Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokument/-rapport fremgår
dette af risikobekendtgørelsen og risikohåndbogen AT-vejledning C.0.3(ophævet)
Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) kan udledes, at sikkerhedsdokument/-rapport bør
indeholde et kort, der viser størrelsen af risiko- og konsekvenszoner omkring virksomheden.

Kommenterede [MLS7]: Der skal ikke linket til
bekendtgørelsen
Kommenterede [MLS8]: L Link til risikohåndbogen
https://risikohaandbogen.mst.dk/

For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33,
stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget
en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af
betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf. risikobekendtgørelsens §
13, stk. 6. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 10.
Ifølge risikobekendtgørelsen skal du mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt
ajourføre sende ajourført sikkerhedsdokument/-rapport. Ajourført sikkerhedsdokument/rapport eller meddelelse om at gennemgangen ikke har givet anledning til ajourføring skal
sendes til kommunalbestyrelsen miljømyndigheden. For s-mærkede virksomheder
videresender kommunalbestyrelsen materialet til Miljøstyrelsen. Kravet om fremsendelse af
ajourført sikkerhedsdokument/-rapport er direkte gældende over for dig som
risikovirksomhed. Kravet gælder derfor uafhængig af vilkår i miljøgodkendelsen og af
tidspunkt for revurdering af miljøgodkendelsen.
Læs mere om ajourføring her LINK
Sikkerhedsdokumentationen skal indeholde et ikke-teknisk resume, og myndighederne skal
stille en række oplysninger om risikovirksomheden til rådighed for offentligheden, jf.
risikobekendtgørelsens § 16. Det kan være hensigtsmæssigt/anbefales, at virksomheden
udformer det ikke-tekniske resume, så det kan anvendes direkte overfor offentligheden.
Læs mere om ikke-teknisk resume https://risikohaandbogen.mst.dk/virksomheder/sikkerhedsrapport/etikke-teknisk-resume-af-sikkerhedsrapport/

Læs mere om oplysninger til offentligheden her
https://risikohaandbogen.mst.dk/myndigheder/offentlighed/
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Kommenterede [MLS9]: https://risikohaandbogen.mst.dk
/virksomheder/ajourfoering/

Sådan gør du som sagsbehandler
Når du skal behandle en ansøgning fra en risikovirksomhed
Hvis det ansøgte er omfattet af risikobekendtgørelsen, vil du sammen med ansøgningen
modtage en anmeldelse og sikkerhedsdokument/-rapport. Det er virksomhedens ansvar, at
risikoaktiviteter anmeldes, og at der medsendes den nødvendige sikkerhedsdokumentation.
Hvis ikke du sammen med miljøansøgningen modtager en anmeldelse med tilhørende
sikkerhedsdokumentation, og du vurderer, at dette burde foreligge, bør du rykke
virksomheden, idet sikkerhedsdokument/-rapport er en vigtig del af grundlaget for
miljøgodkendelsen, og da eventuelle risikovilkår skal indarbejdes i miljøgodkendelsen.
Krav til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentet/-rapporten fremgår af
risikobekendtgørelsen og risikohåndbogen LINK AT-vejledning C.0.3. (ophævet)
Hvis Miljøstyrelsen er miljømyndighed, videresender kommunen anmeldelsen og
sikkerhedsdokumentationen sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Kommunens
udtalelse om miljømæssige forhold og om planmæssige forhold skal medsendes.
Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er
koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende anmeldelsen og
sikkerhedsdokumentationen til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed behandler
sagen efter de regler, som de administrerer.
Læs mere om myndighedernes samarbejde her LINK
For kolonne 3-virksomheder skal det annonceres, at sikkerhedsrapport, herunder fortegnelse
over farlige stoffer, er tilgængelig for offentligheden.
Myndighederne skal stille en række oplysninger om risikovirksomheden til rådighed for
offentligheden. I nogle tilfælde kan det ikke-tekniske resume fra
sikkerhedsdokumentationen anvendes.
Læs mere om ikke-teknisk resume https://risikohaandbogen.mst.dk/virksomheder/sikkerhedsrapport/etikke-teknisk-resume-af-sikkerhedsrapport/

Læs mere om oplysninger til offentligheden her
https://risikohaandbogen.mst.dk/myndigheder/offentlighed/

Vær opmærksom på reglerne om fortrolighed. Retten til at se sagens akter begrænses af
undtagelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i
miljøoplysninger.
Med hensyn til indplacering på listerne over godkendelsespligtig virksomhed er både
kolonne 2 og 3 virksomheder på bilag 2, hvor listepunktet for kolonne 3 er s-mærket. Hele
virksomheden henføres til disse listepunkter, hvis ikke virksomheden har aktiviteter, der er
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Kommenterede [MLS10]: Link til risikohåndbogen
https://risikohaandbogen.mst.dk/

Kommenterede [MLS11]: https://risikohaandbogen.mst.
dk/myndigheder/hvem-errisikomyndighederne/myndighedernes-samarbejde/

omfattet af andre listepunkter på bilag 1 eller 2. Det vil i givet fald være disse listepunker,
der afgør, hvem der er miljømyndighed for den samlede virksomhed.
Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) fremgår, at afgørelser om sikkerhedsniveau bør
indeholde oplysninger om størrelsesorden af de beregnede risiko- og konsekvenszoner.
For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33,
stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget
en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af
betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf. risikobekendtgørelsens §
13, stk. 6. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 10.
Vilkår vedrørende risiko indarbejdes som nævnt i miljøgodkendelsen. Der kan her kun
stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område.
Miljømyndighedens kompetenceområde omfatter forebyggelse, vurdering og accept af
risiko for større uheld med konsekvens for mennesker eller miljø uden for virksomhedens
område samt beskyttelse mod forurening af jord og grundvand på virksomhedens område.
For større uheld med konsekvens for mennesker begrænser kompetencen sig til
konsekvenser, der ikke direkte er forårsaget af brand (varmestråling og røggasser) eller
eksplosion (overtryk og fragmenter).
Det er hensigtsmæssigt, at risikomyndighederne koordinerer deres afgørelser, før de
meddeles, så der ikke forekommer vilkår, der kan modarbejde hinanden. Myndighedernes
afgørelser fremsendes samlet til virksomheden. Myndighederne koordinerer også
udsendelsen af de respektive afgørelser.
Virksomheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 7, stk. 1 risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2
gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet/-rapporten. Det er
derfor ikke nødvendigt, at du stiller vilkår om foranstaltninger, f.eks. barrierer, der allerede
er beskrevet heri.
Planmyndigheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 2 ved fremtidig planlægning sikre en
passende afstand mellem risikovirksomheden og anden arealudnyttelse. Du bør derfor sikre,
at planmyndigheden har kendskab til miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen
indeholder kortmateriale, der viser konsekvens- og risikoområder.
I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 6, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer
for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der må stilles særlige
beliggenhedskrav, f.eks. risikovirksomheder, samt indeholde udpegning af områder til
sådanne virksomhedstyper, herunder til risikovirksomheder.
Miljømyndigheden kan udelukkende meddele godkendelse og accept til aktiviteter, der er i
overensstemmelse med den gældende planlægning for et område. Efter
risikobekendtgørelsens § 5 skal miljømyndigheden i sager om etablering eller væsentlig
ændring af en risikovirksomhed, som skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33,
stk. 1, vurdere, om virksomheden er hensigtsmæssigt placeret. Til brug for denne vurdering
skal miljømyndigheden indhente en udtalelse fra planmyndigheden.
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Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen fremgår
dette af risikobekendtgørelsen og risikohåndbogen LINK AT-vejledning C.0.3.(ophævet)
Når du modtager opdateret ajourført sikkerhedsrapport/-dokument
Både kolonne 2 og 3 virksomheder skal sende opdateret ajourført sikkerhedsdokumentation
mindst hvert 5. år, eller når forholdene begrunder det.
Læs mere om ajourføring her LINK
Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder (Læs mere her). Det er
miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende den
opdaterede sikkerhedsdokumentation til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed
behandler sagen efter de regler, som de administrerer.

Kommenterede [MLS12]: Link til risikohåndbogen
https://risikohaandbogen.mst.dk/

Kommenterede [MLS13]: https://risikohaandbogen.mst.
dk/virksomheder/ajourfoering/

Risikomyndighederne vurderer i samarbejde det fremsendte og ajourførte materiale. Du skal
derfor vurdere, om det modtagne giver anledning til reaktioner inden for
miljøbeskyttelseslovens område. Der er ikke i lovgivningen krav om, at du som
miljømyndighed skal træffe en afgørelse efter modtagelse af den opdaterede ajourførte
sikkerhedsdokumentation. Hvis der er behov for at ændre gældende vilkår, skal der dog
træffes afgørelse, som koordineres risikomyndighederne imellem. Afgørelser fremsendes
samlet til virksomheden. Risikomyndighederne koordinerer også udsendelsen af de
respektive afgørelser.
Hvis der ikke er behov for at ændre vilkår, så er det tilstrækkeligt at meddele virksomheden,
at ajourføringen tages til efterretning.
Husk at underrette de øvrige risikomyndigheder og planmyndigheden, hvis du bliver
opmærksom på ny viden eller nye oplysninger om risikovirksomheden eller dens
omgivelser, som medfører, at virksomheden må antages at udgøre en øget risiko for større
uheld i forhold til, hvad der tidligere har været vurderet. Forpligtigelsen fremgår af
risikobekendtgørelsens § 5, stk. 2.
Planmyndigheden har en særlig pligt til agtpågivenhed i forbindelse med planlægning for
arealanvendelse omkring risikovirksomheder. Denne pligt fremgår af Miljø- og
Fødevareministeriets Risikobekendtgørelse og af Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr.
371 om planlægning omkring risikovirksomheder.
Læs mere om planmyndighedens rolle her LINK

Kommenterede [MLS14]: https://risikohaandbogen.mst.
dk/myndigheder/hvem-errisikomyndighederne/planmyndigheden/

Vilkår vedrørende risiko indgår i miljøgodkendelsen. Vilkårene vil derfor blive revurderet
samtidig med revurderingen af miljøgodkendelsen. Dette vil ofte betyde en tidsmæssig
forskydning mellem modtagelse af opdateret ajourført sikkerhedsdokumentation og
revurdering af vilkårene, idet sikkerhedsdokumentationen opdateres ajourføres med 5 års
intervaller, og retsbeskyttelsesperioden for nye miljøgodkendelser er 8 år. Der kan dog i
nærmere angivne tilfælde stilles nye vilkår inden for retsbeskyttelsesperioden. Dette vil da
ske efter § 41a, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven.
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Når du revurderer eksisterende godkendelse
Vilkår vedrørende risiko indgår i miljøgodkendelsen og er dermed underlagt samme
retsbeskyttelse som godkendelsens øvrige vilkår. Vilkårene vil derfor blive revurderet
samtidig med revurderingen af miljøgodkendelsen. Dette vil ofte betyde en tidsmæssig
forskydning mellem modtagelse af opdateret ajourført sikkerhedsdokumentation og
revurdering af vilkårene, idet sikkerhedsdokumentationen opdateres ajourføres med 5 års
intervaller, og retsbeskyttelsesperioden for nye miljøgodkendelser er 8 år. Der kan således
blive behov for at indhente supplerende oplysninger om risikoforholdene til brug for
revurderingen.
Du bør involvere/høre de øvrige risikomyndigheder, hvis du i forbindelse med
revurderingen finder behov for ændringer af risikovilkårene i godkendelsen.
Retsgrundlag
• Risikobekendtgørelsen (bkg. nr. 1666 af 14. december 2006 372 af 25/04/2016 om kontrol
med risikoen for større uheld med farlige stoffer)
• Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr. 371/2016 om planlægning omkring
risikovirksomheder
• Miljøbeskyttelsesloven
• Godkendelsesbekendtgørelsen
Senest opdateret d. xx-xx-2019

5.12.1.2 Udarbejdelse af basistilstandsrapport 1
Udarbejdelse af en basistilstandsrapport er detaljeret beskrevet i EU-Kommissionens
vejledning om basistilstandsrapport.
I vejledningen er udarbejdelse af en fuld basistilstandsrapport beskrevet i 8 trin.
Det første skridt er, at der indsamles oplysninger i forhold til relevante farlige stoffer,
således at myndigheden kan træffe afgørelse, om der er behov for, at der udarbejdes en
basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1. Virksomheden leverer
de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om behovet for at udarbejde
basistilstandsrapport, jf. § 14.

Vejledningens trin 1-3.
Formålet med indsamlingen af oplysninger i vejledningens trin 1-3 er at:
1. Fastlægge om der bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer eller ej med henblik på
at afgøre, om der er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport.
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Kommenterede [MLS15]: Der skal ikke linket til loven og
bekendtgørelse

2. Såfremt der er identificeret farlige stoffer, skal det herefter vurderes, om disse stoffer er
”relevante”. Ved relevante forstås de stoffer, der som følge af deres kemiske og fysiske
egenskaber, såsom opløselighed, giftighed, mobilitet, persistens og bionedbrydelighed kan
forurene jord eller grundvandet. Eksempelvis vil den eksplosive gas butan, der opbevares i
en overjordisk tryktank, ikke være relevant i forhold til en jord- eller grundvandsforurening,
fordi butan ved et brud på tanken alene vil udledes til luft. Omvendt findes en lang historik
omkring forurening af jord eller grundvand fra olieprodukter og chlorerede
opløsningsmidler, og mange af disse produkter kan derfor være ”relevante”.
Formålet er at begrænse basistilstandsrapporten til kun at omfatte de stoffer, der er relevante
i forhold til muligheden for jord- eller grundvandsforurening.
3. For de udpegede relevante farlige stoffer skal det vurderes, hvad den reelle risiko for
forurening af jord eller grundvand på anlægsområdet er. Her skal der indgå en vurdering af
sandsynligheden for, at disse stoffer frigives. I vurderingen indgår, at der tages hensyn til:


Mængden af de pågældende stoffer.
Hvis der kun bruges, fremstilles eller frigives uvæsentlige mængder, vil den eventuelle
forurening sandsynligvis ikke være udslagsgivende for en afgørelse om
basistilstandsrapport.



Lokaliseringen af det enkelte farlige stof på anlægsområdet, fx hvordan det leveres, opbevares
og transporteres rundt, særligt i forhold til jordlagenes beskaffenhed og hvilke konsekvenser
dette har for risikoen for jord- og grundvandsforurening på det pågældende sted.
Hvorvidt olieudskillere skal indgå i vurderingen vil bero på en konkret vurdering og
afhænge af deres placering, og om der er risiko for, at farlige stoffer vil kunne ledes til
olieudskillerne. Afløb fra oplagsområder, vaskepladser, produktionsbygninger og
kørearealer, hvor der transporteres farlige stoffer, bør som udgangspunkt indgå, hvorimod
olieudskillere på parkeringspladser som udgangspunkt ikke vil være relevante.



Anlæggets indretning, herunder hvorledes stofferne lagres og bruges, og hvor de udgør en
risiko for at blive frigivet. Der skal også tages hensyn til de foranstaltninger, der er gennemført
for at sikre, at der ikke sker en forurening. Det gælder både den tekniske indretning og den
løbende forebyggende kontrol.
Barrierer kan i nogle tilfælde, ud fra en konkret vurdering, ændre på risikoen for forurening,
således at den formindskes, og der kan være basis for at acceptere, at der ikke udarbejdes
basistilstandsrapport. Antallet af barrierer skal afstemmes med risikoen, jo større risiko jo
flere barrierer. Barriererne skal være udført af materiale, der er egnet til at modstå de
relevante farlige stoffer, og de skal være tilgængelige for visuel kontrol og inspektion samt
være omfattet af den løbende forebyggende kontrol.
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Formålet med trin 3 er at fastlægge den reelle risiko for, at stofferne frigives, og dermed
begrænse behovet for efterfølgende gennemførelse og omfang af eventuelle tekniske
undersøgelser i selve basistilstandsrapporten.
Det anbefales at man følger rækkefølgen af hensyn til systematikken. Det er ikke nødvendigt
at følge de tre trin i den givne rækkefølge. I nogle tilfælde kan virksomhederne med fordel
se på trin 3 før trin 2.
For en række virksomheder, herunder eksempelvis fødevarevirksomheder, er det
umiddelbart ikke sandsynligt, at de bruger, fremstiller eller frigiver relevante, farlige stoffer
i selve produktionen i et omfang, der kan begrunde udarbejdelsen af en
basistilstandsrapport. Omvendt kan det ikke udelukkes, at det kan forekomme, eller at der
kan være tilknyttede aktiviteter, der kan udløse krav om basistilstandsrapport. Myndigheden
skal derfor hver gang vurdere, om en konkret virksomhed skal udarbejde
basistilstandsrapport.
Hvis myndigheden på baggrund af oplysninger indsamlet på vejledningens trin 1-3 kan
konkludere, at der ikke er behov for en basistilstandsrapport, skal myndigheden lade
begrundelsen indgå i afgørelsen om miljøgodkendelse eller afgørelse om revurdering og
indeholde alle informationer og vurderinger, der er gennemført.
Senest opdateret d. xx-xx-2019

Nyt opslag,

5.12.12 Godkendelsespligt for affaldshåndteringsvirksomheder
En række affaldshåndteringsvirksomheder, der tidligere var på
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, er nu omfattet af generelle regler
i en bekendtgørelse, men der er fortsat situationer, hvor aktiviteten skal
miljøgodkendes.
Den 1. XXX 2019 trådte bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i
kraft. Som udgangspunkt er affaldshåndteringsvirksomhed omfattet af § 2, stk. 4-7 i
bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed anmeldepligtige.

Kommenterede [MLS16]: Måned kendes ikke på
nuværende tidspunkt.

Du kan læse om affaldshåndteringsvirksomhed på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kommenterede [MLS17]: Link til hjemmeside
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Hvis en affaldshåndteringsaktivitet omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde ligger
på en godkendelsespligtig virksomhed (listevirksomhed), kan det være, at affaldsaktiviteten
skal omfattes af virksomhedens miljøgodkendelse.
Er listevirksomheden virksomhedens hovedaktivitet, skal affaldshåndteringsaktiviteten
omfattes af virksomhedens samlede miljøgodkendelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §
3, stk. 1.
Er listevirksomheden derimod en biaktivitet, skal affaldsaktiviteten kun omfattes af
virksomhedens miljøgodkendelse, hvis aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt
forbundne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3.
Du kan se mere om begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” her

Kommenterede [MLS18]: Link til 5.3.9

Såfremt der udløses godkendelsespligt for affaldshåndteringsvirksomheder, fastsætter
godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i §§ 4-39, §§ 43-48 og §§
51-87 i bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed.
Du kan læse mere om affaldshåndteringsvirksomheder her på mst.dk.

Kommenterede [MLS19]: Link til hjemmeside

Retsgrundlag
Af godkendelsesbekendtgørelsens fremgår:
§ 3. stk. 1. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt
godkendelse heraf, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Godkendelsespligten omfatter alle
forurenende aktiviteter på virksomheden samt aktiviteter, der er teknisk og
forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. dog stk. 3.
§ 3. stk. 3. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der
hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun
biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Af bekendtgørelse om miljøkrav for affaldshåndteringsvirksomhed fremgår:
§ 1. stk.2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på aktiviteter nævnt i stk. 4-7.
Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på aktiviteter, som er optaget på listerne i bilag
1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
§ 2. Såfremt godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på aktiviteter omfattet af
denne bekendtgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, fastsætter
godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i §§ 4-39, §§ 43-48 og §§
51-87.
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