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Erhverv 

Ref. MELSO 

Den 4. oktober 2019 

 

Bilag 2 
 
Beskrivelse af forslag til ændringer af 
eksisterende opslag og udkast til nye opslag 
   

   
 
Opslag rettet mod virksomheder 
 

Forside – Vejledning til virksomheder 

Der er alene tale om indsættelse af to link, hhv. til nyt opslag med tjekliste til 

brug ved ansøgning om miljøgodkendelse (1.1.9) og til opslag om godkendelse. 

 

1.1 Før du skriver ansøgning 

Opslaget er udvidet med henvisninger til Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag til 

en række listepunkter, hjælp til opgørelse af kapacitet og til nyt opslag med 

tjekliste til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse (1.1.9). 

 

Endvidere er det indledende eksempel om listepunkt A 205 slette, fordi dette 

listepunkt ikke eksistere længere. Maskinfabrikker og – værksteder er i dag 

omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål 

eller andre metaller. 

 
1.2. Indhold i miljøansøgning 
Teksten er strammet op, idet tekst med samme indhold var gentaget. 
 
Mht. oplysningskrav er det tilføjet, at ud over oplysningskrav i 
godkendelsesbekendtgørelsen indeholder en række særbekendtgørelser også 
krav til afgivelse af oplysninger ved ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
2.4.1 Gennemgang 
Er opdateret i overensstemmelse med reglerne om GDPR (General Data 
Protection Regulation), som er databeskyttelsesregler. 
 
 
Opslag rettet mod myndigheder 

 
3.2 Før ansøgning 
Der er i opslaget indsat link til nyt opslag om Tjekliste ved gennemgang af 
ansøgning om miljøgodkendelse (3.3.11). 
 
3.3. Gennemgang af ansøgning 
Er opdateret i overensstemmelse med reglerne om GDPR (General Data 
Protection Regulation), som er databeskyttelsesregler. 
 
Der er indsat link til nyt opslag om Tjekliste ved gennemgang af ansøgning om 
miljøgodkendelse (3.3.11). 
 
3.3.1 Modtagelse af ansøgningen 
Er opdateret i overensstemmelse med ny procedure for hvordan myndigheder 
kan få oplyst om ansøger (person eller selskab) har mistet deres 
miljøansvarlighed. 
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Endvidere er der opdatering jf. miljøvurderingsloven.  
 
3.3.2 Offentlighed i forbindelse med bilag 1-virksomhed 
Det præciseres i opslaget, at det ikke er alle ansøgninger om udvidelse eller 
ændringer af eksisterende bilag-virksomheder der skal offentliggøres.  
Det er når der er tale om væsentlige ændringer eller udvidelser, at der skal ske 
offentliggørelse. Endvidere beskrives det hvornår der er tale om væsentlige 
ændringer eller udvidelser. 
 
Endvidere er opslaget tilføjet et afsnit om affaldsforbrændings- og 
affaldsmedforbrændingsanlæg, hvor krav om offentliggørelse af ansøgning om 
miljøgodkendelse også omfatter affaldsforbrænding- og 
affaldsmedforbrændingsanlæg på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
3.4.2 Fastsættelse af vilkår – Standardvilkår 
Opslaget er tilføjet link til to afgørelser fra miljø- og fødevareklagenævnet om 
standardvilkår. 
 
3.5 Afgørelse 
Opslaget er tilføjet link til information om foreningers ret til underretning om 
afgørelser i klagesager og hvilke organisationer, der har anmodet Miljøstyrelsen 
om underretning og link til Justitsministeriets vejledning om beregning af 
klagefrister. 
 
4.1.2 Grundlaget for en revurdering - bilag 1 
Opslaget er opdateret i overensstemmelse med kommende godkendelses-
bekendtgørelse, hvor omfanget af revurdering af godkendelse til bilag 1-
virksomheder er præciseret (§§ 40-41), således at revurderingen kun omfatter 
eventuelle andre aktiviteter såfremt de er teknisk og forureningsmæssigt direkte 
forbundet med bilag 1-aktiviteten. 

 
Opslag rettet mod både virksomheder og myndigheder 

 

5.3.1 Hvornår er der godkendelsespligt 

Det er særligt opslagets vejledning om hvornår udvidelser eller ændringer er 

omfattet af godkendelsespligt, som er tilrettet. Endvidere er antallet af eksempler 

på hvornår, der kan være tale om ikke-godkendelsespligt udbygget. 

 

Herudover er opslagets afsnit om forholdet mellem miljøgodkendelse og 

habitatreglerne udbygget, således at der fremgår at det er habitatreglernes 

definition af et projekt der er i spil. 

 
5.5 Partshøring og offentliggørelse af afgørelsen 
Er opdateret i overensstemmelse med reglerne om GDPR (General Data Protection 
Regulation), som er databeskyttelsesregler. 

 
5.5.1 Forudgående offentlighed 
Opslaget er tilføjet vejledning om hvornår ændringer eller udvidelser kan vurderes 
at være væsentlige og dermed være underlagt krav om offentliggørelse af 
ansøgning. Der er tilføjet eksempler på hvornår der kan være tale om ikke 
væsentlige udvidelser eller ændringer.  
 
Ydermere er opslaget opdateret i overensstemmelse med reglerne om GDPR. 
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5.8 Mere om BAT 

Opslaget er opdateret i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen fra 

november 2018, hvor der er indført et nyt bilag med kriterier for fastlæggelse af 

BAT for virksomheder omfattet af bilag 2. Det nye bilag er bilag 6 til 

godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Endvidere er der indsat tekst hvad der menes med begrebet hovedlistepunkt. Der 

er ikke tale om ny tekst, men kopi af tekst andet steds i godkendelsesvejledningen. 

 

For affaldsbehandlingsanlæg er der indført et afsnit om forholdet mellem BAT-

konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg og standardvilkår for disse anlæg. Der 

er offentliggjort BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg i 2018. 

 

5.8.1 BAT i godkendelsessager 

Der er alene tale om mindre præciseringer af teksten, eksempelvis at der er tale om 

emissionsniveauer og ikke intervaller. 

Der er ligesom i opslag 5.8 tilføjet tekst om forholdet mellem BAT-konklusioner 

for affaldsbehandlingsanlæg og standardvilkår for disse anlæg. 

 

5.8.4 Fravigelse fra BAT 

Opslaget er tilføjet tekst om hvornår der kan lempes fra overholdelse af BAT-

emissionsniveauerne. Der er ikke tale om ny tekst, men derimod kopi af tekst fra 

siden med opslag 5.8.4. 

 

Endvidere er opslaget opdateret i overensstemmelse med godkendelses-

bekendtgørelsen fra november 2018, hvor der for myndighederne er indført pligt 

om at oplyse Miljøstyrelsen om skærpelser af emissionsgrænseværdierne i forhold 

til de bindende BAT emissionsniveauer. 

 

5.9 Risikovirksomheder 

Opslaget er opdateret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens risikohåndbog. 

 

5.12.1.2 Udarbejdelse af basistilstandsrapport – 1 

Opslaget er opdateret med vejledning om hvordan olieudskillere og barriere bør og 

kan indgå i vurderingen af hvad den reelle risikoen er for forurening af jord og 

grundvand.  

 

5.14 Registrering og offentliggørelse af data 

Er opdateret i overensstemmelse med reglerne om GDPR (General Data Protection 

Regulation), som er databeskyttelsesregler. 

 

Endvidere er opslaget opdateret i overensstemmelse med godkendelses-

bekendtgørelsen fra november 2018, hvor der for myndighederne er indført pligt 
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om at oplyse Miljøstyrelsen om skærpelser af emissionsgrænseværdierne i forhold 

til de bindende BAT emissionsniveauer. 

 

Teksten er generelt ”strammet op” med henblik på at gøre den mere læsevenlig. 

 

Nye opslag 

1.1.9 Tjekliste til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tjekliste, som virksomhederne kan anvende i 

forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Hensigten med tjeklisten er at  

forbedre ansøgningsprocessen ved at tvinge ansøger til at foretage nogle 

indledende overvejelser i relation til det ansøgte projekt og ydermere være med til 

at forebygge at der opstår overraskelser i processen, så som manglende 

indhentning af andre tilladelser. 

 

3.3.11 Tjekliste ved gennemgang af ansøgning om miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes af myndighederne i 

forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om miljøgodkendelse. Målet med 

tjeklisten er, at opnå en mere hensigtsmæssig sagsgang ved behandling af 

ansøgning om miljøgodkendelse. Tjeklisten skulle genre være med til forbygge at 

der opstår overraskelser undervejs i processen, så som nødvendig sagsbehandling 

efter andre regler. 

 

5.3.1.1 Katalog med eksempler på situationer, hvor der typisk ikke vil være tale 

om godkendelsespligt 

Opslaget indeholder på nuværende tidspunkt seks eksempler, hvor myndigheden 

bør overveje om udvidelsen/ ændringen skal omfattes af godkendelsespligt.  

Det er hensigten kataloget udbygges løbende med flere eksempler. 

 

5.12.12 Affaldshåndteringsvirksomheder 

En række affaldsbehandlingsanlæg overgår fra at være godkendelsespligtige til at 

blive omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering. Opslaget 

beskriver hvornår bekendtgørelsens bestemmelser finder anvendelse på 

listevirksomheder. 
 


