Jf. høringsliste på næste side

Høring af ændringer i godkendelsesvejledning om
miljøgodkendelse af virksomheder
Miljøstyrelsen sender hermed udkast af ændringer og nye opslag i vejledning om
miljøgodkendelse af virksomheder i høring.
Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 25. oktober 2019.
Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv, på mailadresse
mst@mst.dk cc.melso@mst.dk mærket MST-1210-00019

Baggrund for ændring af vejledningen
De foreslåede ændringer følger dels af:

Kommende præcisering i godkendelsesbekendtgørelsen af omfang af
revurdering af miljøgodkendelse og bortfald af godkendelsespligt for en
række affaldshåndteringsvirksomheder. Det forventes, at
godkendelsesbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020.

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 og myndighedernes pligt om at
oplyse Miljøstyrelsen om skærpelser af emissionsgrænseværdierne i forhold
til de bindende BAT emissionsniveauer.

Opslag om risikovirksomheder er gennemgået og bragt i overensstemmelse
med Miljøstyrelsens risikohåndbog.

Opdatering i overensstemmelse med reglerne om GDPR (General Data
Protection Regulation), som er databeskyttelsesregler.

Yderligere vejledning om udnyttelse af eksisterende regler og mere vejledning
om fremme af rummelige miljøgodkendelser, således at antallet af
tillægsgodkendelser begrænses, og virksomhederne ikke oplever unødige
barrierer.

Ønsker til ændringer/ præciseringer siden den foregående ændring af
vejledningen i 2017.
Herudover er der forslag til fire nye opslag;

Opslag med tjekliste til brug for virksomheder ved ansøgning om
miljøgodkendelse.

Opslag med tjekliste til brug for myndighedernes sagsbehandling af
ansøgning om miljøgodkendelse.
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Opslag med eksempler på situationer, hvor der typisk ikke er
godkendelsespligt.
Opslag om hvordan affaldshåndteringsvirksomheder skal reguleres på
listevirksomheder.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Lumbye Sørensen, melso@mst.dk,
tlf. 2235 1810
Høringsmaterialet er samtidig offentliggjort på høringsportalen

Vedlagte bilag
Bilag 1: Kopi af opslag. Ændringer i eksisterende opslag fremstår med rød skrift,
slettet tekst med overstregning. Nye opslag er markeret med Nyt opslag.
Bilag 2: Beskrivelse af forslag til ændringer af eksisterende opslag og udkast til nye
opslag.

Med venlig hilsen

Mette Lumbye Sørensen
melso@mst.dk
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