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Erhverv
J.nr. MST-1220-00030
Ref. KRRST
Den 12. juni 2017

Til høringsparterne  
  
 

Høring af vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og 
regulering af visse midlertidige aktiviteter 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til en vejledning om 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter i 
høring.

Høringsmaterialet er samtidig offentliggjort på høringsportalen.dk

Miljøstyrelsen skal anmode berørte myndigheder, organisationer, erhvervet eller 
andre om at indsende bemærkninger til høringsudkastet.

Frist for høringssvar er den 9. august 2017 kl. 12:00

Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen med e-mail til mst@mst.dk, cc: 
krrst@mst.dk og med angivelse af journalnummer MST-1220-00030 i emnefeltet. 

Høringssvar kan alternativt sendes med almindelig post til Miljøstyrelsen, 
Strandgade 29, 1401 Købehavn K med angivelse af journalnummer MST-1220-
00030.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Kristine Stubdrup, krrst@mst.dk, tlf. 72 54 43 34
Mathias Mæhle (juridiske spørgsmål), mamae@mst.dk, tlf.  72 54 42 51.

Baggrund  
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter blev ændret i 2016. 
I den forbindelse blev der lovet en vejledning, der særlig skulle handle om 
vejledning i at vurdere, hvorvidt et projekt lå indenfor eller udenfor 
bekendtgørelsens anvendelsesområde, og hvorledes reguleringen bør gennemføres 
i begge tilfælde.  

Bl.a. metro-sagerne rejste nemlig spørgsmål om rækkevidden af 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og den hjemmel i 
miljøbeskyttelsesloven, den er udstedt efter, åbner kun mulighed for at regulere 
aktiviteter af mindre miljømæssig betydning. Bygge- og anlægsarbejder med 
potentielt store miljømæssige konsekvenser kan derfor ikke reguleres efter 
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bekendtgørelsen og således heller ikke efter forskrifter udstedt med hjemmel i 
bekendtgørelsen. 

Bygge- og anlægsarbejder er meget forskellige i forhold til miljøpåvirkning, 
tidshorisont og geografiske forhold. Det er derfor uhensigtsmæssigt at fastsætte 
specifikke grænser i en bekendtgørelse og vanskeligt at lave generelle regler for 
sådanne arbejder. 

Udkastet til vejledning, der hermed sendes i høring omhandler udelukkende den 
del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der drejer sig om visse midlertidige 
aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, herunder bygge- og anlægsarbejder og 
andre arbejder i relation hertil. 

Vejledningens emner
Vejledningen omfatter en gennemgang af miljøaktivitetsbekendtgørelsens 
anvendelsesområde for de midlertidige aktiviteter, der omtales i § 2 i 
bekendtgørelsen med omtale af hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og afskæring af 
klageadgang. Desuden gennemgås bekendtgørelsens bestemmelser om 
anmeldepligt og forskrifter, og der gives eksempler på oplysninger, der kan 
indhentes ved anmeldelse, samt eksempler på indhold af en forskrift. 

Vejledningen omfatter desuden eksempler, der kan bruges ved vurdering af, 
hvornår et bygge- og anlægsarbejde eller aktivitet har en sådan karakter, at det må 
antages at falde uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde og dermed også 
uden for, hvad en lokal udstedt forskrift kan dække. 

Vejledningen omfatter herudover en gennemgang af regulering af bygge- og 
anlægsarbejder ved anvendelse af § 42 påbud, herunder indhold af påbud og 
klageregler.

Online vejledning
Vejledningen er udsendt i høring som et samlet dokument. Miljøstyrelsen vil dog 
udgive vejledningen digitalt, således at denne bliver tilgængelig fra mst.dk og vil 
fremstå med tydelige opslag, der følger de forskellige situationer og sagsgange, 
beskrevet i vejledningen. 

I forbindelse med konvertering fra papirvejledning til hjemmeside format vil 
teksten fra vejledningen blive bibeholdt.  Dog vil der til hvert opslag være en 
indledende forklarende tekst som introduktion til afsnittet, der ikke fremgår af 
vejledningen.    

Med venlig hilsen

Kristine Raunkjær Stubdrup (MST)
krrst@mst.dk
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