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Til høringsparterne    
   
  
 

Høring om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed 
 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) i høring. 
 
Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk. 
 
Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og 
andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 
mandag 26. oktober 2020.  
 
Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer MST-2020-25557 i emnefeltet, og med kopi til 
melso@mst.dk 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af 
høringslisten, som er lagt på Høringsportalen. 
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til: 
 
• AC-Tekniker Mette Lumbye Sørensen, melso@mst.dk, 22 35 18 10 
• Jurist Helle Husum hehus@mst.dk, 23 63 73 04  
 
Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse 
Godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen for 
virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, herunder blandt andet 
krav til ansøgning om miljøgodkendelse, om revurdering af eksisterende 
miljøgodkendelser og om registrering og offentliggørelse af data. 
Godkendelsesbekendtgørelsen implementerer heriblandt også dele af direktivet 
om industrielle emissioner (IE-direktivet). Godkendelsesbekendtgørelsen finder 
anvendelse for de virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2. 
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Havbrug 
Miljø- og Fødevareministeriet meddelte ved pressemeddelelse 5. juni 2020 
handleplanen for oprydning af havsektoren med henblik på at styrke 
administrationen af havbrug.  
 
I forbindelse med en grundig gennemgang af havbrugsområdet blev der bl.a. 
afdækket udfordringer med myndighedskompetencen, hvor 
miljømyndighedskompetencen for de 19 havbrug er delt mellem Miljøstyrelsen og 
7 kommuner. Det medfører, at viden om branchens miljøforhold er spredt. 
Myndighedskompetencen for placeringstilladelser er placeret hos Miljøstyrelsen. 
 
Miljømyndighedskompetencen for havbrug samles ved ændringen af 
godkendelsesbekendtgørelsen i staten. Derved vil miljøgodkendelser og tilsyn for 
12 havbrug blive flyttet fra kommunerne til Miljøstyrelsen, så styrelsen bliver 
miljømyndighed for alle 19 eksisterende havbrug. Det er Miljø- og 
Fødevareministeriets vurdering, at det giver den mest hensigtsmæssige udnyttelse 
af viden om havbrugene og sikrer en tæt koordination mellem 
placeringstilladelser, og miljøgodkendelser.  
 
Konkret betyder det, at bilag 2, listepunkt I 203 ophæves, og bilag 2, listepunkt I 
205 ændres, så det omfatter alle havbrug, hvorefter Miljøstyrelsen bliver 
godkendelses- og tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven for alle havbrug, 
uanset afstanden til kysten, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 5. I samme 
forbindelse er der indsat en rækker overgangsbestemmelser for færdigbehandling 
af verserende sager om havbrug.  
 
I øvrigt forslås § 69, stk. 2, ophævet, da Miljøstyrelsen ikke har kendskab til, at der 
findes anlæg, der fortsat er omfattet af bestemmelsen. 
 
Øvrige mindre ændringer 
§ 5, stk. 3 forslås ophævet, da Miljøstyrelsen i forbindelse med en lovteknisk 
gennemgang af godkendelsesbekendtgørelsen er blevet opmærksom på, at der 
hverken i miljøbeskyttelsesloven eller i lov der regulerer Miljø- og 
Fødevareklagenævnet er hjemmel til denne bestemmelse.  
 
Endeligt er der foretaget lovtekniske ændringer, opdateringer og rettelser.  
 
Alle forslåede ændringer er fremhævet i bekendtgørelsesteksten.  
 
Forholdet til EU-lovgivningen 
Med de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen implementeres ikke ny 
erhvervsrettet EU-regulering.  
 
Miljømæssige konsekvenser 
Der er i 2019 foretaget miljøvurdering af bekendtgørelsen, jf. lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ændringerne til bekendtgørelsen ikke vil 
ændre på den beskyttelse af natur og miljø samt menneskers sundhed, som der er 
ved den nuværende regulering. 
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Væsentlige administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de foreslåede ændringer i 
godkendelsesbekendtgørelsen ikke medfører ændrede byrder for erhvervslivet, da 
administrationen af ansøgninger og tilsyn vil være uændret, men foretages efter 
ændringen af staten, og ikke af kommuner.  
 
Udkast til ændret bekendtgørelse har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, 
Område for Bedre Regulering (OBR). OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet 
ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke 
yderligere kommentarer.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ændringerne i bekendtgørelsen ikke er 
omfattet af krav om 4 ugers offentliggørelse inden bekendtgørelsens ikrafttræden, 
da ændringerne ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser.  
 
Agil erhvervsrettet regulering 
Miljøstyrelsen har vurderet indholdet af de foreslåede ændringer i henhold til 
Erhvervsministeriets vejledning om agil erhvervsrettet regulering, som har til 
formål at understøtte virksomhedernes mulighed for at teste, anvende og udvikle 
nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Miljøstyrelsen vurderer, at 
bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle 
og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. De fem principper om agil 
erhvervsrettet regulering er derfor ikke relevante.  
 
Vurderingen har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre 
Regulering (OBR). OBR har ingen bemærkninger til denne vurdering. 
 
Offentlige implementeringskonsekvenser 
Miljøstyrelsen har vurderet indholdet af de foreslåede ændringer i henhold til de 
syv principper i Digitaliseringsstyrelsens vejledning om digitaliseringsklar 
lovgivning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de foreslåede ændringer i 
godkendelsesbekendtgørelsen er i overensstemmelse med disse principper. En 
ansøgning om godkendelse af listevirksomhed indsendes i dag til Byg & Miljø, og 
afgørelser offentliggøres digitalt på DMA-platformen. 
 
Personoplysninger, som registreres i Byg & Miljø, håndteres i overensstemmelse 
med reglerne om databeskyttelse. Systemet tilgås med Nem Id. Offentliggørelse af 
oplysninger på DMA sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af 
forvaltningsretlige og databeskyttelsesretslige regler. 
 
Ikrafttrædelse 
Det forventes, at de ændrede regler i godkendelsesbekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. januar 2021.  
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Med venlig hilsen 

 
 
 

Zohal Bakhtari 
Fuldmægtig, cand.jur. 

+45 30 55 14 81 
zobak@mst.dk 

 


