
 

 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Erhverv 

Ref. melso 

Den 26. oktober 2017 

 

   

   

  

 

Bilag 2 Ændrede og nye sider til godkendelsesvejledningen 
 

 

 

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 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. 

Vær dog opmærksom på, at oplysningskravene også afhænger af, om det 

ansøgte er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med øvrige dele af 

virksomheden. Dette kan medføre et større oplysningskrav, end det ansøgte i 

sig selv ville give anledning til. 

Læs mere om "teknisk og forureningsmæssigt forbundet". 

 

Oplysningskrav  

Afhængig af, hvilke listepunkter din virksomhed 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. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/godkendelsespligtens-udstraekning/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222


 

 

2 

De oplysninger, du skal give i ansøgningen, gælder for alle de aktiviteter, som 

er omfattet af godkendelsespligten. Det indebærer, at alle aktiviteter, som er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten, og alle øvrige 

forurenende biaktiviteter 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 virksomheder 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. 

 

Virksomheder Ansøgninger kan inddeles i: 

Ansøgninger vedrørende en virksomhed eller aktivitet Virksomheder 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 Virksomheder omfattet 

af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen (uden standardvilkår) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047#id22db9019-b651-4085-ae6a-8f015cd5896f
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/godkendelsespligtens-udstraekning/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
http://mst.dk/media/151411/trin-for-trin_181215-final.pdf
http://mst.dk/media/151411/trin-for-trin_181215-final.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#ida22fd1f1-79d8-4f5a-b485-0a6e5f881906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#ida22fd1f1-79d8-4f5a-b485-0a6e5f881906
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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 Virksomheder 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. 

 

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder 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.  

Hvis der er tale om en eksisterende virksomhed, er det vigtigt, at du angiver 

præcist, hvad ændringerne er, og hvilke miljømæssige forhold ændringerne 

kan give, for at blive mødt af de relevante oplysningskrav og undgå en række 

andre oplysningskrav. Der er i Byg og Miljø et oplysningskrav 

medoverskriften ’Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har 

indflydelse på’, her skal du med ”flueben” markere de relevante miljøforhold. 

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. 

Ansøgninger vedrørende en virksomhed eller aktiviteter Særlige forhold, hvis 

aktiviteter er omfattet af 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 ansøgeren, for så vidt angår de aktiviteter, der vedrører 

bilag 2-virksomheden aktiviteten, vælge kun at indsende de oplysninger, der 
fremgår af bilag 4.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#idddd05fb5-b410-4213-bbc9-dba9c1f0c38b
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
http://mst.dk/media/151411/trin-for-trin_181215-final.pdf
http://mst.dk/media/151411/trin-for-trin_181215-final.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#ida22fd1f1-79d8-4f5a-b485-0a6e5f881906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#idddd05fb5-b410-4213-bbc9-dba9c1f0c38b
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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. 

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 du, 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 

du indsende de oplysninger, der fremgår bilaget i bekendtgørelse om 

standardvilkår i godkendelser af listevirksomhed, for den del af virksomheden, 

der er omfattet af bilaget. 

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. 

Ansøgninger som følge af øget forurening, jf. mbl. § 33 (uafhængig af, om 

aktiviteten er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 eller ej). 

Hvis den aktivitet, du ønsker at etablere eller ændre, giver anledning til øget 

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 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219
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opstille en kølecontainer, som giver anledning til øget støj, og som er teknisk 

og forureningsmæssigt forbundet med din allerede godkendte listevirksomhed. 

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 her 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.  

Oplysningskrav  

Afhængig af, hvilke listepunkter din virksomhed 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. 

De oplysninger, du skal give i ansøgningen, gælder for alle de aktiviteter, som 

er omfattet af godkendelsespligten. Det indebærer, at alle aktiviteter, som er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten og alle øvrige 

forurenende biaktiviteter 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. 

Samtidighed i ansøgning og i afgørelser 

For virksomheder omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er det 

muligt at indsende ansøgning om godkendelse, ansøgning om en evt. 

spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 eller 28, stk. 3, 

og anmeldelse om vurdering af et anlægs væsentlige miljøpåvirkning (VVM-

screening) i hht. 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.  

Kommentar [melso1]: Der skal 
linkes til 5.3.1 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/godkendelsespligtens-udstraekning/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047#id22db9019-b651-4085-ae6a-8f015cd5896f
https://www.bygogmiljoe.dk/
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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. 

Vær dog opmærksom på at afgørelsen efter VVM-bekendtgørelsen skal 

meddeles senest samtidig med godkendelsen. 

Læs mere under opslaget om samtidighed. 

 

  

Senest opdateret d. 22-12-2016 

 

 

 

 

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 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 - databeskyttelsesreglerne. 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 

bestemmer, om de oplysninger, som du ønsker undtaget, opfylder 

betingelserne for at kunne undtages offentliggørelse.  

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/samtidighed-i-afgoerelser/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-ansoegning/indhold-i-miljoeansoegning/#_msocom_1
https://dma.mst.dk/
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Læs mere her: 

Omfang og indhold 

Vilkår 

Partshøring og offentliggørelse af afgørelsen 

Registrering og offentliggørelse af data 

 

 

 

2.5 Endelig afgørelse  

Når du har modtaget afgørelsen, er det vigtigt at gennemgå den og sikre, at du 

får overblik over alle de stillede vilkår, og hvad der eventuelt skal iværksættes. 

Det er især vigtigt, at du får overblik over frister for, hvornår vilkår skal være 

opfyldt.  

Er revurderingen udløst som følge af vedtagne BAT-konklusioner, er der som 

udgangspunkt tale, om at vilkår skal være gennemført senest fire år fra 

offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. Dette vil fremgå af afgørelsen. 

Under "Ny godkendelse eller tillæg" kan du læse mere om overblik over vilkår. 

Du kan læse mere om klageregler i afsnittet om klageregler. 

Senest opdateret d. 27-06-2014 

 

 

 

 

3.4.2 Fastsættelse af vilkår  

Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 indeholder regler for afgørelse om 

godkendelse og for fastsættelse af vilkår. 

For en række virksomheder er der standardvilkår, som fremgår af 

bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Bilag 2-

virksomheder er typisk reguleret med standardvilkår. Men der er også i enkelte 

tilfælde standardvilkår for bilag 1-virksomheder. 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/godkendelse-modtages/overblik-over-vilkaar/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/virksomheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/godkendelse-modtages/klageregler/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#id6d653e46-ad6c-406a-b237-494b4eea07bb
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Du bør altid tilpasse vilkårene til de enkelte virksomheders konkrete forhold. 

Det gør det også lettere at opfylde kravene om, at vilkår skal være klare, 

entydige og specifikke.  

Du kan i kapitel 10 i godkendelsesbekendtgørelsen læse om, hvad en 

godkendelse skal indeholde. Det fremgår af § 21, at du i relevant omfang skal 

fastsætte vilkår for en lang række forhold. Det er vigtigt, at du kun stiller vilkår 

i relevant omfang. Du skal derfor ikke stille vilkår for miljøforhold, som ikke 

vil forekomme på/ fra virksomheden, f.eks. skal du ikke stille vilkår om 

lavfrekvent støj, hvis det ikke er sandsynligt, at virksomheden vil give 

anledning til lavfrekvent støj. Og du skal ikke meddele standardvilkår for 

aktiviteter, som ikke sker på den aktuelle virksomhed. 

Du skal undgå dobbeltregulering ved at gengive tekst fra lov eller 

bekendtgørelser direkte i vilkår – med mindre det fremgår specifikt af det 

pågældende regelsæt. Det er imidlertid god service at henvise til de relevante 

regelsæt i den miljøtekniske vurdering. 

Link til 3.4.3 Retningslinjer for formulering af vilkår 

Formulering af vilkår 

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i 

forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Det fremgår af 

IE-direktivet, at der Der er metodefrihed for en virksomhed, når 

emissionsgrænseværdierne overholdes. 

Når du skal formulere vilkår, kan det være hensigtsmæssigt at tage en drøftelse 

med virksomheden for at sikre, at vilkårene formuleres, så de også er 

operationelle for virksomheden. Ofte vil virksomheder have faste 

kontrolprocedurer, produktionsregistreringer m.v., som uden - eller med 

mindre ændringer eller tilføjelser - kan anvendes som egenkontrol eller 

dokumentation i relation til miljøforhold. Det bør der naturligvis tages størst 

muligt hensyn til ved fastsættelse af vilkår i miljøgodkendelsen for at 

minimere virksomhedens administrative opgaver på området. 

Link til 3.4.2 Fastsættelse af vilkår om indberetning 

Krav til midlingstider og andre parametre 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/rummelige-miljoegodkendelser/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02010L0075-20110106
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I godkendelsesbekendtgørelsens § 26 er sammenhængen mellem 

emissionsgrænseværdier, tidsrum og referencebetingelser nævnt. Det er vigtigt 

at gøre sig klart, at fastsættelse af emissionsgrænseværdier er afhængig af, 

hvor lang midlingstiden er, og hvilke tilstande værdierne skal referere til 

(temperatur, iltprocent, oplukningsmetode m.v.). Desuden kan der være tale 

om kontinuerlige målinger eller enkeltmålinger. Hvis en virksomhed foretager 

målinger med andre midlingstider end forudsat i BAT-konklusionen, kan 

myndigheden fastsætte emissionsgrænseværdier forskellig fra BAT-

konklusionens, således at værdierne tilpasses de midlingstider og 

referencetilstande, som er tilpasset virksomhedens produktion. 

Fordelen ved at vælge samme midlingstid som BAT-konklusionen vil være, at 

det vil lette den næstkommende BREF-revision, hvis flest mulige 

virksomheder i Europa anvender samme midlingstider. Årsager til at vælge en 

anden midlingstid end BAT-konklusionens midlingstid kan være, at det vil 

påføre virksomheden ekstra omkostninger, som ikke står mål med fordelen, 

hvis de skal følge midlingstiderne i BAT-konklusionen. Eller at det rent 

måleteknisk ikke er praktisk muligt, f.eks. af hensyn til detektionsgrænser eller 

driftstid at anvende BAT-konklusionens midlingstid. 

Hvis miljømyndigheden vælger at fravige BAT-konklusionens midlingstider, 

skal myndigheden inddrage viden om, at kortere midlingstider betyder, den 

tilsvarende grænseværdi bør være højere, mens længere midlingstider betyder, 

at den tilsvarende grænseværdi bør være lavere. I langt de fleste tilfælde vil der 

dog være tale om målinger og prøvetagninger foretaget efter bestemte 

standarder. 

Godkendelsesvilkårene skal i relevant omfang indeholde vilkår om 

begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening. Se mere 

under Grænseoverskridende forurening. 

Klare og entydige vilkår 

Vilkår skal formuleres klart og entydigt, så det uden tvivl for både virksomhed 

og myndighed kan konstateres, om de er overholdt eller ej i en given situation. 

Vilkår om egenkontrol skal - hvor det er relevant - endvidere være fulgt af krav 

om, at virksomheden vurderer resultater af egenkontrollen - gerne med grafisk 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/gennemgang-af-ansoegningen/graenseoverskridende-forurening/
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illustration. Det bør endvidere så vidt muligt fremgå, at en række kontroldata 

skal indlæses direkte i fælles offentlige databaser. 

Vilkår må ikke være i modstrid med andre regler, for eksempel fra 

Arbejdstilsynet eller Fødevaremyndighederne. Hvis du er i tvivl, om det kan 

være tilfældet, bør du kontakte den eller de relevante myndigheder. 

Du kan læse og få vejledning om generelle krav til og se eksempler på 

formulering af vilkår herunder og i 3.4.3 Retningslinjer for formulering af 

vilkår: 

Standardvilkår 

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for en række brancher 

(virksomhedstyper og aktiviteter). Standardvilkårene fremgår af 

bekendtgørelsen om standardvilkår. 

Bekendtgørelsen er inddelt i afsnit, et for hver branche. For hver enkelt 

branche kan man forrest i afsnittet se, hvilket anvendelsesområde 

standardvilkårene dækker. Det er vigtigt at afklare dette forhold, fordi en 

virksomhed kan være omfattet af listepunktet, men ikke af standardvilkårene, 

hvis aktiviteten ikke falder inden ofr anvendelsesområdet. 

Eksempelvis gælder der for listepunk E 207 (foderstofvirksomheder), at 

anvendelsesområdet for standardvilkårene er de traditionelle 

foderstofvirksomheder, mens de foderstofvirksomheder, som fermenterer og 

ovntørrer vegetabilske og/eller animalske råvarer, ikke er omfattet af 

standardvilkårene. 

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. 

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 

Kommentar [melso2]: Link 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175827
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175828
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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 

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. 

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. 

Der er i en række af standardvilkårene indsat kantede parenteser [ ]. Her er det 

op til myndigheden at udfylde vilkåret, da der skal tages hensyn til specifikke 

lokale forhold. Det kan eksempelvis være, at myndigheden skal fastsætte 

afkasthøjder, (som fx. i vilkår 9 i afsnit 1i standardvilkårsbekendtgørelsen), 

eller der er mulighed for, at myndigheden godkender, hvordan biomasse må 

modtages, (som fx. vilkår 4 i afsnit 16 i standardvilkårsbekendtgørelsen). 

 

 

3.4.2 Fastsættelse af vilkår 

Vilkår om jord og grundvand 

Der skal fastsættes vilkår for de potentielle kilder, der kan give anledning til 

jord- og grundvandsforurening. De potentielle kilder, der kan give anledning til 

jord- og grundvandsforurening, kan f.eks. være opbevaring og håndtering af 

olie, kemikalier, farligt affald, afløb fra påfyldningspladser og vaskepladser, 

udendørs håndtering og opbevaring af materialer (både organiske og 

uorganiske), opstilling og nedgravning af tanke til f.eks. kemikalier m.v. 

Du skal ved fastsættelse af vilkår samtidig sikre, at du tager højde for områdets 

sårbarhed, f.eks. om virksomheden er placeret i et område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). Dette er områder, hvor grundvandet skal 

beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. 

Dette indebærer blandt andet, at særligt grundvandstruende aktiviteter ikke bør 
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placeres inden for disse områder. Du kan finde oplysninger om OSD-områder 

på Miljøportalen. 

Du skal være opmærksom på, at til virksomheder omfattet af 

risikobekendtgørelsen skal der fastsættes vilkår om foranstaltninger til 

forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker 

og miljø. Disse vilkår fastsættes på grundlag af de oplysninger, som 

godkendelsesmyndigheden har modtaget i medfør af reglerne i 
risikobekendtgørelsen. 

Særligt for bilag 1-aktiviteter/ virksomheder 

Hvis du jf. § 21, stk. 1, nr. 7 fastsætter vilkår om beskyttelse af jord og 

grundvand, skal du Du skal være opmærksom på, at for bilag 1virksomheder, 

der har udarbejdet en basistilstandsrapport, skal der jf. 
godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 stilles vilkår om: 

Regelmæssig vedligeholdelse af foranstaltninger, der skal forhindre jord- og 
grundvandsforurening. 

Monitering i forhold til de relevante farlige stoffer, som udgangspunkt mindst 

hvert 5. år for grundvand og mindst hvert 10. år for jord. 

Moniteringshyppigheden kan nedsættes, hvis det er baseret på en systematisk 

vurdering af risikoen for forurening. 

Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke skal fastsætte vilkår i 

godkendelsen om forhold, der allerede er reguleret via anden lovgivning. Det 

betyder, at du i forbindelse med den miljøtekniske vurdering skal vurdere, om 

for eksempel ansøgte tanke er omfattet af bestemmelserne i 

olietankbekendtgørelsen, om der skal meddeles en særskilt tilladelse efter § 19, 

eller om tanken skal godkendes som en del af miljøgodkendelse efter § 33. Se 

mere om de særlige problemstillinger i afsnittet om koordinering mellem § 19 

og § 33. 

 

NY 3.4.2. Vilkår om indberetning, driftsjournal mv. 

 

Vilkår om indberetning bør afgrænses til det, der er helt nødvendigt for at 

kunne kontrollere virksomhedens forurening. Indberetningen fastsættes 

normalt med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift, herunder for at 

kontrollere overholdelse af grænseværdier. 

Du bør nøje overveje, om det er nødvendigt, at virksomheden skal sende 

indberetningen til myndigheden, eller om der kan opnås et tilstrækkeligt tilsyn 

ved, at virksomheden fører journal eller lignende, som kan fremvises ved 

tilsynet. Det er vigtigt, at krav om journalføring mv. fastholdes i vilkår i 

godkendelsen, sådan at oplysninger, data mv. kan indgå i tilsynet. 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/basistilstandsrapport/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175799
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/koordinering-af-33-og-19/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/koordinering-af-33-og-19/
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Ofte vil virksomheder have faste kontrolprocedurer, produktionsregistreringer 

mv. som - uden eller med mindre ændringer eller tilføjelser - kan anvendes i 

tilsynet. Det bør der naturligvis tages størst muligt hensyn til ved fastsættelse 

af vilkår i miljøgodkendelsen for at minimere både virksomhedens og 

myndighedens administrative opgaver på området. 

Særligt for bilag 1-virksomheder/ aktiviteter 

Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 5, at en 

miljøgodkendelse i relevant omfang skal fastsætte krav om, at bilag 1-

virksomheder/ aktiviteter skal indberette egenkontrolresultater mindst hvert år. 

 

 

3.4.3 Retningslinjer for 

formulering af vilkår  

Vær omhyggelig, når du skriver vilkår. 

Vilkår skal: 

 Kunne "måles og vejes" (dvs. skal kunne verificeres - ellers er de ikke meget 

værd). 

 Være overskuelige og forudsigelige for adressaten. 

 Klart fastlægge virksomhedens pligter. 

 Være nødvendige og tilstrækkelige. 

 Være proportionale, dvs. der skal være balance mellem miljøgevinster og 

virksomhedens økonomiske omkostninger og ressourceforbrug. 

 Være entydige og præcise. 

 Være relevante. 

 Rettes specifikt til virksomheden. 

 Kunne håndhæves af tilsynsmyndigheden. 

 Have hjemmel, dvs. du skal sikre dig, at du også har hjemmel og er rette 

myndighed til at stille et givet vilkår. 

 

Vilkårene skal ikke: 
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 Indeholde definitioner; de kan med fordel forklares i godkendelsens vurdering 

og begrundelse. 

 Gengive tekst fra lov, bekendtgørelser eller regulativer, medmindre det 

fremgår specifikt af det pågældende regelsæt. Dermed undgås 

dobbeltregulering. 

 Rettes mod myndigheden. Det er virksomheden, der skal opfylde vilkårene. 

 Indeholde krav der eksempelvis tilgodeser arbejdsmiljøet. Det er der ikke 

hjemmel til i miljøbeskyttelsesloven. 

 Indeholde krav om oplysninger og redegørelser, som ikke er relevante for 

myndighedens tilsyn. 

 Indeholde krav om navngivning eller nummerering af maskiner og bygninger 

mm, medmindre det er afgørende for tilsynet. 

 Indeholde krav om anmeldelse af eksempelvis udskiftning af kemikalier – og 

at dette kan ske under forudsætning af myndighedens accept.  

 Indeholde et tilbagevendende krav om, at virksomheden skal redegøre for brug 

af BAT eller løbende skal holde myndigheden orienteret om udviklingsplaner 

eller aktiviteter, som ikke medfører forøget forurening. 

 Indeholde formuleringer om, at virksomheden skal indrettes og drives som 

beskrevet i ansøgningen.  

 Indeholde anbefalinger, f.eks. formuleringer som ”det anbefales” eller 

”virksomheden bør”.  

 

 

 

 

5.1 Forholdet til planområdet  

Sådan gør du, når du orienterer dig om valg af lokalitet 

Kommunal planlægning 

Myndigheden skal meddele afslag på en ansøgning om miljøgodkendelse, hvis 

lokaliseringen af virksomheden det pågældende sted er i strid med 

kommuneplan eller lokalplan. I kommuneplanen 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. 
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Undtagelsesvist og med en særlig begrundelse kan myndigheden meddele 

miljøgodkendelse i strid med kommuneplanen.  

Østre Landsret har fastslået, at myndigheden skal have særlige grunde for at 

meddele en miljøgodkendelse i modstrid med kommuneplanen. Østre Landsret 

fastslog, at planlovens § 12, stk. 1 ikke er til hinder for, at der meddeles 

miljøgodkendelse i strid med kommuneplanen. Det forudsætter dog, at 

myndigheden har foretaget en konkret afvejning af de interesser og hensyn, der 

har begrundet bestemmelsen i kommuneplanen over for de hensyn, der taler 

for at meddele miljøgodkendelse. Det skal fremgå af miljøgodkendelsen, 

hvilke særlige hensyn der begrunder, at der kan meddeles miljøgodkendelse. 

Og selvom lokaliseringen ikke er i modstrid med bestemmelserne i 

kommuneplan eller lokalplan, kan hensyn til naboarealerne betyde, at der 

kommer skærpede krav i miljøgodkendelsen. Det er særligt relevant i forhold 

til støjgrænser, som er meget forskellige, alt efter om naboarealerne er f.eks. 

industriområde, blandet bolig- og erhvervsområde eller boligområde. 

Før virksomheden lægger sig fast på, hvor den skal placeres, er det derfor en 

god idé at undersøge planforholdene i området, dvs. hvad den konkrete og 

planlagte arealanvendelse er på lokaliteten og naboarealerne. Det er ligeledes 

en god idé at undersøge andre stedbestemte forhold, som kan medføre 

skærpede krav i miljøgodkendelsen, fx nærheden til følsomme 

naturområder og drikkevandsområder. Dette kan oplyses af den kommune, 

som virksomheden skal ligge i. Tænk så langt frem som muligt om eventuelle 

udvidelser af virksomheden, som kan fordre andre krav til beliggenhed end den 

aktuelle her og nu. 

Landzone, sommerhusområder og byzone 

Danmark er opdelt i landzone, sommerhusområde og byzone. 

Godkendelsespligtige industrivirksomheder vil typisk skulle placeres inden for 

byzone i områder, der er udlagt til erhverv. Erhvervsområderne kan være 

opdelt til forskellige erhvervstyper, fx blandet bolig- og erhvervsområde, 

områder for tung industri m.m. 

En hensigtsmæssig placering af virksomheden, så aktiviteter og 

miljøbelastning er mindst mulig i konflikt med omliggende arealanvendelse, 

forebygger klager og konflikter.    

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/habitatreglerne/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/habitatreglerne/
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Myndigheden skal ligeledes meddele afslag på en ansøgning om 

miljøgodkendelse, hvis en aktivitet eller virksomhed kræver en 

landzonetilladelse efter planloven, og denne tilladelse ikke foreligger, se 

eventuelt mere i Miljøministeriets ”Vejledning om landzoneadministration 

Planlovens §§ 34-38”. 

VVM 

I dette kapitel har du kunnet læse om, hvordan du orienterer dig om 

kommunens planer for arealanvendelsen og betydningen af planerne i forhold 

til valg af lokalitet. De fleste godkendelsespligtige virksomheder er omfattet af 

VVM-reglerne. 

Når der søges om miljøgodkendelse til etablering, ændring eller udvidelse af 

disse virksomheder, skal virksomheden anmelde projektet, og myndigheden 

skal belyse projektets mulige påvirkning af omgivelserne gennem VVM-

sagsbehandling, ved VVM-screening og/eller fuld VVM. Læs om dette 

i afsnittet om VVM. 

Industriel symbiose 

En hensigtsmæssig lokalisering handler ikke kun om at undgå konflikter. Ideelt 

set kan lokaliseringen også bruges til at opnå yderligere gevinster. Der er 

eksempler på, hvordan geografisk nærhed og målrettet planlægning har 

betydet, at biprodukter fra én virksomhed kan blive til værdifulde ressourcer på 

en anden virksomhed og på den måde har skabt både miljømæssig og 

økonomisk værdi. 

Retsgrundlag 

Myndigheden skal meddele afslag på en ansøgning om miljøgodkendelse, hvis 

lokaliseringen af virksomheden det pågældende sted er i strid med 

bestemmelser i kommuneplan eller lokalplan. Et afslag med denne begrundelse 

kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 6. 

Vil du vide mere 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/forholdet-til-vvm/
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Virksomhedsklassifikation er et hjælperedskab til planlægning af lokalisering 

af nye virksomheder indenfor et erhvervsområde. I forbindelse med 

vurderingen af de enkelte virksomheders miljøbelastning er der opstillet syv 

miljø- eller afstandsklasser, hvor de beskrevne virksomhedstyper er 

indplaceret. Til hver klasse knytter der sig en anbefalet mindste 

beskyttelsesafstand til forureningsfølsom anvendelse. Den foreslåede 

klassificering er fastsat med henblik på at minimere gener fra støj og ufarlige 

udslip af forureninger (især lugt), men den dækker ikke vurdering af 

uheldssituationer som fx brand eller eksplosion.  

Du kan læse om virksomhedsklassifikation og miljøklasser i Håndbog om 

miljø og planlægning. 

Kommuneplan og lokalplaner 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den 

enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. 

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag 

for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det 

åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. I kommuneplanen er bl.a. 

udpeget erhvervsområder. 

Lokalplaner er konkrete og detaljerede bestemmelser om bebyggelse og 

arealanvendelse inden for afgrænsende områder. Det er ikke alle arealer, som 

er lokalplanlagt. 

Kommuneplan og lokalplaner kan ses på kommunernes hjemmesider, men der 

er også adgang centralt til alle kommuneplaner og lokalplaner fra Plansystem 

DK. 

Andre bindinger 

Du kan se kort over naturområder, drikkevandsinteresser og mange andre 

temaer på Danmarks Miljøportal. 

Industriel symbiose - et eksempel 

Kalundborgs Industrielle Symbiose er et netværkssamarbejde mellem en række 

virksomheder og Kalundborg Kommune, hvor partnerne drager kommerciel 

nytte af hinandens rest- eller biprodukter. På den måde kan de øge 

produktionen uden at øge forbruget af vand, energi eller andre varer 

http://www2.sns.dk/udgivelser/2004/87-7279-588-3/html/kap03.htm
http://www2.sns.dk/udgivelser/2004/87-7279-588-3/html/kap03.htm
https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk
https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk
http://internet.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx
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tilsvarende. Resultatet giver direkte økonomiske fordele for de involverede 

virksomheder og miljømæssige fordele for hele oplandet. 

Otte kernevirksomheder udgør i dag Kalundborgs Industrielle Symbiose. Hver 

virksomhed i den industrielle symbiose er forbundet via omfattende 

strømningsnetværk; strømme af vanddamp, gas, vand, gips, flyveaske og slam. 

Læs mere om Kalundborg: Industriel symbiose – affald som ressource. 

  

Senest opdateret d. 27-06-2014 

 

 

 

 

5.2 Forholdet til VVM  

Sådan gør du, når du som virksomhed vil søge om 

godkendelse til et projekt 

Når du søger om miljøgodkendelse af en virksomhed, og når du søger om 

godkendelse af en udvidelse eller ændring på din virksomhed, skal du 

overveje, om projektet er omfattet af skal anmeldes efter VVM-reglerne, jf. 

miljøvurderingslovens bilag 1 og bilag 2.  

Det skal du, fordi du som bygherre har pligt til - under strafansvar, jf. 

miljøvurderingslovens § 18, stk. 1 VVM-bekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1 – 

skriftligt at ansøge om projektet til den myndighed, der skal behandle 

ansøgningen, jf. § 17. at anmelde de projekter, der er omfattet af VVM-

reglernes bilag 1 og 2 

Myndighed fremgår dels af miljøvurderingslovens § 17 og af VVM-

bekendtgørelsens § 3. Som udgangspunkt er myndigheden for 

miljøgodkendelsen også VVM-myndighed. 

 

For projekter på land samt ansøgninger om anlæg til intensivt fiskeopdræt 

omfattet af miljøvurderingslovens VVM-bekendtgørelsens bilag 2 skal 

ansøgningen anmeldelsen ske på ansøgningsskema anmeldeskema, jf. bilag 15 

til VVM-bekendtgørelsen, og ansøgningen skal indsendes digitalt, jf. VVM-
bekendtgørelsens § 4. 

Hvis du er i tvivl, bør du indsende en ansøgning anmeldelse eller søge 
vejledning hos VVM-myndigheden. 

Kommentar [melso3]: Link til loven 
på retsinfo 

Kommentar [melso4]: Link til bek. 
på retsinfo 

http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/alle-cases/affald/kalundborg-industriel-symbiose---affald-som-ressource/?bbredirect=true
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472#idc6284c58-c3a0-40ef-986c-b68343908e81
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Du må ikke påbegynde et projekt, før myndigheden enten har meddelt 

tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets 

indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 15, eller har truffet 

afgørelse om, at et bilag 2 projekt ikke antages at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. 

Med miljøvurderingsloven er det blevet muligt for dig som bygherre at springe 

VVM-screeningen over og direkte anmode om, at et projekt omfattet af lovens 

bilag 2 direkte undergår en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 18, stk. 
2.  

Du skal være opmærksom på, at både en VVM-screeningsafgørelse og en 

miljøvurdering bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet inden 3 år, fra den 

er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, 
jf. miljøvurderingslovens § 39. 

Anmeldelsen skal altid indsendes til kommunen, uanset om kommunen eller 

Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Nærmere vejledning om VVM-

anmeldelsen finder du i Naturstyrelsens VVM-vejledning. . Skemaet kan i 

øvrigt findes på SVANA's (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) 
hjemmeside. Der er ingen formkrav for anmeldelser bilag 1-projekter. 

Særligt for bilag 2-virksomheder, som også er omfattet af 
miljøvurderingslovens VVM-bekendtgørelsens bilag 2 

Fra 1. januar 2016 skal virksomheder, der ønsker at gennemføre et projekt 

omfattet af såvel godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 som 

miljøvurderingslovens VVM-bekendtgørelsens bilag 2 ansøge om projekter 

anmelde i forhold til VVM-reglerne digitalt via Byg og Miljø, jf. VVM-

bekendtgørelsens § 4, stk. 6 2, stk. 3. VVM-ansøgningenanmeldelsen kan ske 

samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Byg og Miljø sørger for, at de 

oplysningskrav, virksomheden præsenteres for, svarer til oplysningskravene i 
godkendelsesbekendtgørelsen og kravene på VVM-bekendtgørelsens bilag 15. 

Det er også muligt at indsende VVM-ansøgningen, anmeldelsen før du søger 
om miljøgodkendelse. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du på samme tid ansøger anmelder i 

forhold til VVM-reglerne og søger om en miljøgodkendelse samt eventuelt en 

spildevandstilladelse i Byg og Miljø, så vil du kunne få afgørelserne om 

miljøgodkendelse og spildevand samtidigt. Hvis det er muligt, vil 

myndigheden også meddele afgørelse vedr. VVM sammen med de to andre 
afgørelser. 

Læs om samtidighed her 

 

VVM og rummelighed 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125635
http://svana.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/
http://svana.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/samtidighed-i-afgoerelser/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/samtidighed-i-afgoerelser/
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I forbindelse med en ansøgning om projekter efter VVM-reglerne anmeldelse 

af VVM bør du gennemtænke, hvor der kan opstå uhensigtsmæssige 

begrænsninger, hvor der kan være et fremtidigt behov for ændringer. Du bør 

sikre, at VVM anmeldelsen ansøgningen er rummelig og indeholder de 

oplysninger, som er nødvendige for, at de miljømæssige forhold er vurderet. 
Du finder mere vejledning om rummelighed her.  

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal meddele 

miljøgodkendelse 

Du må ikke give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter § 

33, stk. 2 eller miljøgodkendelse til det ansøgte projekt, før forholdet til VVM-

reglerne er afklaret. 

Det er bygherres pligt - under strafansvar - at anmelde sine ansøge om 

projekter, der er omfattet af VVM-reglerne. Derfor har du anledning til at 

overveje VVM-reglerne i to situationer:  

1. Når der er indsendt en VVM-ansøgning anmeldelse, og 

2. Når der burde være indsendt en VVM-ansøgning anmeldelse. 

Du har efter forvaltningsloven pligt til at vejlede virksomheden. Pligten bliver 

aktuel, hvis du bliver opmærksom på et projekt, som der ikke er ansøgt om 

anmeldt, men som virksomheden burde have gjort anmeldt. 

Med hensyn til fordeling af myndighedskompetencen efter VVM-reglerne 

henvises til miljøvurderingslovens § 17 og VVM-bekendtgørelsens § 3. VVM-

bekendtgørelsen og Naturstyrelsens VVM-vejledning. Vær opmærksom på, at 

anlæg på søterritoriet er omfattet af andre regler. 

  

Retsgrundlag 

Af miljøvurderingsloven VVM-bekendtgørelsen fremgår 

§ 15. Stk. 1. Følgende projekter, der kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet, må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, 

skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en 
miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet: 

1) Projekter omfattet af bilag 1, som en bygherre har indgivet ansøgning om, 

2) projekter omfattet af bilag 2, hvorom der er truffet afgørelse efter § 21 om 

krav om miljøvurdering, og 

3) projekter omfattet af bilag 2, hvor en bygherre har anmodet om, at 

ansøgningen skal undergå en miljøvurdering, jf. § 18, stk. 2. 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/rummelige-miljoegodkendelser/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163829
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163829
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125635
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§ 16. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 

17, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21. 

§ 17. Kommunalbestyrelsen er myndighed for behandling af projekter på land 

omfattet af bilag 1 og 2 og for behandling af bygherrens ansøgninger efter § 
18 og dertil knyttede afgørelser efter §§ 21 og 25, jf. dog stk. 2, 5 og 6. 

§ 17. Stk. 2. Regionsrådet er myndighed for behandling af projekter omfattet 

af bilag 1 og 2 og for behandling af bygherrens ansøgninger efter § 18 og 

dertil knyttede afgørelser efter §§ 21 og 25, hvis dele af eller hele projektet er 
omfattet af råstoflovens § 7, jf. dog stk. 5 og 6. 

§ 17. Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren er myndighed for behandling af 

projekter på havområdet omfattet af bilag 1 og 2 og for behandling af 

bygherrens ansøgninger efter § 18 og dertil knyttede afgørelser efter §§ 21 og 

25. Dog er kommunalbestyrelsen myndighed for behandling af projekter 

vedrørende intensivt fiskeopdræt, hvor det samlede anlæg er beliggende 

nærmere end 1 sømil fra kysten. 

§ 17. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren er myndighed for 
følgende projekter på havet: 

1) Projekter om efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i 

undergrunden, rørledninger m.v. omfattet af bilag 1, nr. 14, 16, 22, 23 og 29, 
og bilag 2, nr. 2, litra d og e, nr. 3, litra a, nr. 10, litra i, og nr. 13, litra a og b. 

2) Projekter om etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, 

med tilhørende interne ledningsanlæg omfattet af bilag 2, nr. 3, litra i og j, og 
nr. 13, litra a. 

§ 17. Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde beslutte at 

overtage kommunalbestyrelsers og regionsråds opgaver og beføjelser efter 

denne lov i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller 
har større betydning. 

§ 17. Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at 

ministeren overtager kommunalbestyrelsens eller regionsrådets opgaver og 

beføjelser angående behandling af bygherrens ansøgninger og dertil knyttede 

afgørelser efter §§ 21 og 25 for visse projekttyper samt den dertil knyttede 

tilsynskompetence. Miljø- og fødevareministeren kan endvidere fastsætte 

regler om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal videresende sådanne 

ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriet. Dette gælder også, såfremt 

ansøgningerne er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening. 

§ 17. Stk. 7. Vedkommende minister fastsætter, hvem der er myndighed for 

behandling af projekter, der vedtages i enkeltheder ved lov.  

§ 182. Stk. 1. Bygherren skal fFør etablering, udvidelse eller ændring af 

projekter omfattet af anlæg opført på bilag 1 og 2 indgive en skriftlig 



 

 

22 

ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen, jf. 

§ 17.skal bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. 

§ 18 Stk. 2. Såfremt bygherren ønsker, at et projekt omfattet af bilag 2 skal 

undergå en miljøvurdering, skal bygherres ansøgning indeholde oplysninger 
herom. 

§ 39. En afgørelse efter § 21 og en afgørelse om tilladelse efter § 25 

bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, 
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes 

med bøde den, der 

1) undlader at indgive skriftlig ansøgning om afgørelse efter § 21 eller 

afgørelse om tilladelse, jf. 18, stk. 1, 

2) i strid med § 15, stk. 1, påbegynder et projekt, før myndigheden har meddelt 

tilladelse til at påbegynde projektet, 

3) i strid med § 16 påbegynder et ansøgt projekt, før myndigheden skriftligt 

har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne have en væsentlig 
indvirkning på miljøet, 

4) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven eller regler fastsat i medfør 
af loven eller 

5) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til 

loven eller regler fastsat i medfør heraf, herunder påbud om at berigtige et 
ulovligt forhold. 

§ 56, Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er 

begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 

voldt skade på de interesser, som loven tilsiger at beskytte, eller opnået eller 

tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 

ved lavere økonomiske omkostninger. 

§ 56. Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved 

overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages 
særligt hensyn til en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2. 

§ 56. Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret efter stk. 1 er 5 år. 

§ 56. Stk. 5. Juridiske personer kan pålægges strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

 

Af VVM-bekendtgørelsen fremgår 

§ 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser 

efter loven for følgende projekter omfattet af loven: 

1) Projekter hvor staten, jf. § 2, nr. 3, er bygherre. 
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2) Projekter, hvor Energinet.dk er bygherre. 

3) Infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to kommuner. 

4) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg 

geografisk strækker sig over mere end to kommuner. 

5) Vindmøller på 150 meter totalhøjde eller derover. 

6) Projekter med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse 

med efterforskning eller udvinding af skiffergas. 

§ 3. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, 

at statens interesse i et konkret projekt omfattet af stk. 1 anses for at være af 

underordnet betydning, overlade kompetencen til at varetage opgaven og 

beføjelserne til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder 
herom. 

§ 3. Stk. 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets 

opgaver og beføjelser for projekter omfattet af loven, hvor 

godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt 
efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen. 

§ 3. Stk. 4. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets 

opgaver og beføjelser for hele projektet, uanset om styrelsen i henhold til 

anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af 
projektet. 

§ 4. Bygherrens ansøgning om projekter på land samt ansøgninger om anlæg 

til intensivt fiskeopdræt omfattet af lovens bilag 2 skal ske ved anvendelse af 
ansøgningsskemaet i bilag 1, der indsendes digitalt, jf. dog stk. 4. 

§ 4. Stk. 2. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af 

lovens bilag 2, og tillige er omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, 

lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen 

indgives til Energistyrelsen efter den procedure, som finder anvendelse for lov 

om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund 

eller lov om kontinentalsoklen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, 

der fremgår af § 19 og bilag 5 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). 

§ 4. Stk. 3. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af 

lovens bilag 2, og tillige er omfattet af lov om kystbeskyttelse, indgives til 

Naturstyrelsen efter den procedure, som fremgår af lov om kystbeskyttelse. 

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 

§ 4. Stk. 4. Ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 skal indgives ved 
anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når 
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1) en projektkategori er optaget på lovens bilag 2, og 

2) projektkategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i 

bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 

§ 4. Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for projekter, der helt eller delvist er 
omfattet af råstoflovens § 7. 

§ 4. Stk. 6. VVM-myndigheden har pligt til ved anvendelse af den digitale 

selvbetjening, Byg og Miljø, jf. stk. 4, at registrere, hvornår en sag er fuldt 
oplyst, og hvornår en sag er afgjort. 

§ 4. Stk. 7. VVM-myndigheden afviser ansøgning om anlæg nævnt i stk. 4, som 
ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog stk. 8 og 9. 

§ 4. Stk. 8. VVM-myndigheden kan undlade at afvise en ansøgning efter stk. 4, 

som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der foreligger 

særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende 
digital selvbetjening. 

§ 4. Stk. 9. VVM-myndigheden kan undlade at afvise en ansøgning efter stk. 4, 

som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en 

samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved 
at behandle ansøgningen. 

§ 4. Stk. 10. Hvis ansøgningen er omfattet af § 3, videresender 

kommunalbestyrelsen eller regionsrådet umiddelbart ansøgningen til 

Miljøstyrelsen. Dette gælder også for ansøgninger til kommunalbestyrelsen, 

der indgives ved digital selvbetjening efter stk. 4, som skal videresendes ved 

anvendelse af digital selvbetjening. Indgives en ansøgning som nævnt i stk. 4, 

ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen snarest 
videresende ansøgningen til Miljøstyrelsen. 

§ 4. Stk. 11. VVM-myndigheden skal så vidt muligt tilrettelægge 

sagsbehandlingen således, at myndigheden kan meddele afgørelser efter 

miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33 samt afgørelse 

efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) samtidig, såfremt bygherre har indgivet ansøgning om et 

anlæg nævnt i stk. 4, samtidig med indgivelse af ansøgning om afgørelser efter 

miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33. 

§ 5. Ansøgning jf. lovens § 18 om projekter omfattet af lovens § 15 samt 

miljøkonsekvensrapport, jf. lovens § 20, indsendes digitalt til VVM-
myndigheden. 

§ 6. Høring af offentligheden efter lovens §§ 32 og 35 kan ske ved 

offentliggørelse udelukkende på den planlæggende myndigheds eller VVM-
myndighedens hjemmeside. 
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§ 2. Stk. 2. Anmeldelse af anlæg opført på bilag 2 skal ske ved anvendelse af 

anmeldeskemaet i bilag 5, der indsendes digitalt, jf. dog stk. 3 og 4. 

§ 2. Stk. 3. Anmeldelse af anlæg skal indgives ved anvendelse af den digitale 
selvbetjening, Byg og Miljø, når 

1) en anlægskategori er optaget på bilag 2, og 

2) anlægskategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i 
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 

§ 2. Stk. 4.  Stk. 3 finder ikke anvendelse for anlæg, der helt eller delvist er 
omfattet af § 7 i råstofloven. 

§ 2. Stk. 5. Den kompetente myndighed afviser anmeldelse af anlæg nævnt i 

stk. 3, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, jf. dog 
stk. 6 og 7. 

§ 2. Stk. 6. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse 

efter stk. 3, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis 

der foreligger særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne 
anvende digital selvbetjening. 

§ 2. Stk. 7. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse 

efter stk. 3, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis 

der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for 
myndigheden ved at behandle anmeldelsen. 

§ 2. Stk. 8 Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før den kompetente 

myndighed skriftligt 

1. har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt - dvs. ikke er VVM-pligtigt jf. § 3, stk. 3, eller 

2. har meddelt tilladelse (VVM-tilladelse) til at påbegynde anlægget efter en 

vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-procedure) i henhold til 
bestemmelserne i § 7. 

§ 8. Stk. 2. VVM-tilladelsen erstattes af en godkendelse efter § 33 i lov om 

miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller af 

en tilladelse efter vandforsyningslovens § 18, for så vidt angår de forhold, som 

disse godkendelser eller tilladelser regulerer. Disse godkendelser eller 

tilladelser for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, 

jf. § 2, stk. 8, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det 

pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse. 

Stk. 3. VVM-tilladelsen erstattes i fuldt omfang af en godkendelse efter § 33 i 

lov om miljøbeskyttelse, hvis det konkrete anlæg kan etableres inden for 

rammerne af en før tidspunktet for tilladelsen til det VVM-pligtige anlæg 

gældende lokalplan. Godkendelsen for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må 

dog tidligst meddeles, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, når der er gennemført en VVM-
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procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne 

i denne bekendtgørelse. 

 15. Med bøde straffes den, der 

1. undlader at indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen eller 

regionsrådet § 2, stk.1-3, eller 

2. i strid med § 2, stk. 8, påbegynder et anmeldt anlæg før 

kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen har 
truffet afgørelse. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 
reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 fremgår 

§ 33. Stk.2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og 

anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald 

påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse 

med en lokalplan eller byplanvedtægt. Den godkendende myndigheds 

afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bygge- og 
anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar. 

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 16 fremgår 

§ 16. I sager, der er omfattet af VVM-proceduren, udarbejder 

godkendelsesmyndigheden på baggrund af en ansøgning et forslag til 

godkendelse, der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne herom. Ved 

offentliggørelsen skal det oplyses, at enhver har ret til at se 

ansøgningsmaterialet med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, 
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Vil du vide mere 

Miljøbeskyttelsesloven og VVM-reglerne er to selvstændige og ligeværdige 

regelsæt. Derfor skal et projekt, som er omfattet af begge, vurderes 

selvstændigt efter begge regelsæt af de myndigheder, som er kompetente efter 

hhv. miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven VVM-bekendtgørelsen. 

Listerne over virksomheder eller projekter i bilagene til 

godkendelsesbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven VVM-bekendtgørelsen 

er forskellige. Dertil kommer, at miljøbegrebet er bredere i VVM-reglerne, idet 

det bl.a. også omfatter landskab, fauna, flora, materielle goder og kulturarv, jf. 

miljøvurderingslovens VVM-bekendtgørelsens § 205 og bilag 63. 

Sammenhængen mellem reglerne 

Hvis begge regelsæt skal anvendes, bliver VVM-reglerne styrende for 

sagsbehandlingen, og hvis der er VVM-pligt, indgår miljøgodkendelsen i 

VVM-processen: 
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Er projektet omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1VVM-bekendtgørelsens, 

er det omfattet af direkte VVM-pligt.  

Hvis projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2VVM-

bekendtgørelsens bilag 2, skal det screenes for VVM-pligt. Hvis projektet er 

VVM-pligtigt, skal der gennemføres en VVM-proces, før der kan gives 

tilladelse til at påbegynde projektet, det følger af miljøvurderingslovens § 16. 

VVM-bekendtgørelsens § 2. 

Det betyder, at en miljøgodkendelse ikke kan gives, før en eventuel screening 

og er gennemført. Det betyder også, at en tilladelse til at påbegynde bygge- og 

anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 ikke kan gives, før en 

eventuel screening er gennemført, og kun hvis resultatet er, at der ikke er 
VVM-pligt. 

Hvis der er VVM-pligt, skal udkast til miljøgodkendelse offentliggøres i 

overensstemmelse med reglerne om VVM-proceduren, dvs. sammen med 

ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten og eventuelt udkast til VVM-

tilladelse. fremlæggelsen af forslaget til kommuneplantillæg. Det følger af § 16 

i godkendelsesbekendtgørelsen. Dette krav om samtidig sagsbehandling efter 

de to regelsæt skal sikre en hensigtsmæssig sagsbehandling for såvel 

myndighed som bygherre: VVM-redegørelsen omfatter hele projektet, og 

offentligheden får information om karakteren af den afgørelse, 

myndigheden/myndighederne forventer at træffe. Hvis projektet forudsætter 

planlægning efter planloven, må VVM-myndigheden ikke meddele helt eller 

delvis tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 eller en tilladelse som 

erstatter tilladelsen efter miljøvurderingslovens § 25 jf. VVM-

bekendtgørelsens § 10 til at påbegynde projektet, før det nødvendige 
plangrundlag for projektet er gældende efter planlovens regler herom. 

Forsøgsaktiviteter,  på virksomheder omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 

1, kan under bestemte betingelser screenes i stedet for at udløse VVM direkte. 

Projekter på bilag 1, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling 

og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end 

2 år, omfattes af lovens bilag 2 punkt 13b. De er dermed ikke omfattet af det 

direkte krav om miljøvurdering. 

 

Eksisterende virksomheder 

Eksisterende virksomheder, hvor det er en betingelse for fortsat drift, at der på 

baggrund af en ny godkendelsesprocedure meddeles en ny miljøgodkendelse 

med nye vilkår, bliver omfattet af VVM-reglerne, hvis virksomhedens 

aktiviteter findes på bilag 1 eller 2 til miljøvurderingsloven VVM-
bekendtgørelsen. 

Et eksempel er en eksisterende virksomhed, som hidtil har været reguleret efter 

miljøbeskyttelseslovens § 42, men som nu skal miljøgodkendes for første gang 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472#id159bc096-a40e-4992-8394-de2b88c02c0a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472#id84d94cda-20ac-4795-b795-ba08da39e96e
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472#id84d94cda-20ac-4795-b795-ba08da39e96e
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#idf9858923-bfce-4ddd-8602-c496c1a32294
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#idf9858923-bfce-4ddd-8602-c496c1a32294
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på grund af en regelændring, som gør, at virksomheden bliver omfattet af 

godkendelsespligt. Andre eksempler er, hvis virksomhedens godkendelse er 

bortfaldet og skal fornyes, eller hvis godkendelsen er meddelt tidsbegrænset og 
ønskes forlænget eller gjort permanent, inden den udløber. 

Du kan læse mere om VVM og eksisterende virksomheder i Naturstyrelsens 

notat om VVM og eksisterende virksomheder.  

VVM og revurdering 

Da revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene 

medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte 

drift, udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter VVM-
reglerne. 

Hvis der i forbindelse med en revurdering er ønske om at gennemføre en 

ændring eller udvidelse af virksomheden, finder VVM-reglerne anvendelse i 

forhold til ændringen eller udvidelsen, i det omfang betingelserne i regelsættet 
er opfyldt. 

  

Senest opdateret d. 22-12-2016 

 

 

 

5.3 Godkendelsespligt  

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 

Bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er lister over de virksomheder, 

anlæg, aktiviteter og indretninger, der er omfattet af godkendelsespligt. 

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 1 reguleres efter et 

regelsæt i overensstemmelse med IE-direktivet, mens virksomheder, anlæg, 

aktiviteter og indretninger, der er på bilag 2, reguleres efter et forenklet 

nationalt regelsæt. 

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 

Miljøstyrelsen er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de 

virksomheder, som anses for særligt miljøbelastende. Det er de virksomheder, 

der har anlæg, aktiviteter og indretninger, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i 

godkendelsesbekendtgørelsen. Hertil kommer enkelte virksomheder, hvor 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/102207_vvm_eksisterende_anlaeg.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/102207_vvm_eksisterende_anlaeg.pdf
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miljøministeren efter ansøgning fra virksomheden har overdraget kompetencen 

til Miljøstyrelsen efter reglerne i § 82 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Virksomheder mv. på bilag 1 

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1 er omfattet 

af obligatorisk revurdering.  

Hvis bilag 1 virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige 

stoffer, som kan medføre længerevarende forurening af jord eller grundvand, 

skal der udarbejdes en basistilstandsrapport. 

Læs mere om basistilstandsrapport. 

En række af bilag 1 virksomhederne er også omfattet af bindende BAT-

konklusioner. 

Herudover er bilag 1 virksomhederne også omfattet af forudgående 

offentlighed både ved godkendelser og ved revurderinger. 

Bilag med standardvilkår for 8 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse 

om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 

Virksomheder mv. på bilag 2 

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 2 er ikke 

omfattet af IE-direktivet. De er derfor ikke undergivet de samme 

oplysningskrav i forbindelse med ansøgning som anlæg, aktiviteter og 

indretninger omfattet af bilag 1, og der er ikke krav om forudgående 

offentlighed i godkendelses- og revurderingsprocessen. Der stilles heller ikke 

krav om stillingtagen til eller udarbejdelse af en basistilstandsrapport. 

For anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 2 kan tilsynsmyndigheden 

revurdere godkendelsen otte år, efter den blev meddelt. Denne revurdering er 

ikke obligatorisk. 

Standardvilkår for 21 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om 

standardvilkår. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047#id463fddfb-0126-428f-9e85-b86cb673f1a9
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/basistilstandsrapport/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/basistilstandsrapport/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185222
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Læs mere om godkendelsespligtens udstrækning og begrebet "teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet". 

 
Standardvilkår  

Standardvilkårene omhandler virksomhedernes indretning og drift, 

emissionsgrænseværdier for væsentlig luftforurening samt vilkår om 

egenkontrol mv. 

Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske 

virksomheder inden for en bestemt listepunkt, og vilkårene er baseret på den 

bedste tilgængelige teknik inden for et nærmere præciseret anvendelsesområde. 

Standardvilkårene er udarbejdet, så de dækker alle nødvendige vilkår, bortset 

fra vilkår om støj og spildevand og evt. lugtgrænseværdier inkl. 

egenkontrolvilkår for disse parametre. Standardvilkårene skal fraviges eller 

suppleres, hvis der er behov for at varetage særlige hensyn til omgivelserne, 

f.eks. som følge af en habitatvurdering. 

Der er i en række af standardvilkårene indsat kantede parenteser [ ]; her er det 

op til myndigheden at udfylde vilkåret. Det kan eksempelvis være, at 

myndigheden skal fastsætte afkasthøjder (som fx vilkår 9 i afsnit 1 i 

standardvilkårsbekendtgørelsen), eller der er mulighed for, at myndigheden 

godkender hvordan biomasse må modtages (som fx. vilkår 4 i afsnit 16 i 

standardvilkårsbekendtgørelsen). 

Bekendtgørelse om standardvilkår for listevirksomheder 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om oplysningskrav i 

ansøgningssituationen og om standardvilkår for i alt 30 listepunkter fra både 

bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. 

En virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse 

af listevirksomhed, hvis virksomhedens aktiviteter er omfattet af et eller flere 

listepunkter, der er nævnt i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af 

listevirksomhed, og virksomheden har de aktiviteter eller anvender de 

processer/metoder, der er beskrevet under "anvendelsesområde" i det eller de 

relevante afsnit i bekendtgørelsen om standardvilkår. 

Eksempelvis gælder der for listepunk E 207 foderstofvirksomheder, at 

anvendelsesområdet for standardvilkårene er de traditionelle 

foderstofvirksomheder, mens de foderstofvirksomheder, som fermenterer og 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/godkendelsespligtens-udstraekning/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/godkendelsespligtens-udstraekning/
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ovntørrer vegetabilske og/eller animalske råvarer, ikke er omfattet af 

standardvilkårene. 

 

 

Oplysningskravene i bekendtgørelsen erstatter helt eller delvist 

oplysningskravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4. Den nærmere 

beskrivelse af, hvornår bilag 3 og 4, hhv. oplysningskravene i bekendtgørelse 

om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal anvendes 

vedfremsendelse af en ansøgning, fremgår af § 6 i 

godkendelsesbekendtgørelsen. 

Standardvilkårene er udtryk for BAT og skal anvendes ved udarbejdelse af nye 

godkendelser eller vedrevurdering af allerede meddelte godkendelser. 

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 

eller erstattes af individuelt fastsatte vilkår. Standardvilkårene skal fraviges, 

hvor der er behov herfor af hensyn til omgivelsernes særlige sårbarhed eller 

vigtighed i forhold til miljø- eller naturinteresser. 

Hvis virksomheden har aktiviteter, der ikke er beskrevet under 

anvendelsesområdet i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af 

listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. 

Hvornår overgår en allerede miljøgodkendt virksomhed til 
standardvilkår? 

En allerede miljøgodkendt virksomhed skal overgå til standardvilkår, når den 

skal have en miljøgodkendelse i forbindelse med en ændring eller udvidelse. 

Overgang til standardvilkår kan også blive aktuelt, når en godkendelse uden 

standardvilkår er otte år gammel. På det tidspunkt kan tilsynsmyndigheden 

tage godkendelsen op til revision. Virksomheden kan også selv anmode om at 

få revideret den eksisterende godkendelse.  

Hvis der udarbejdes nye standardvilkår for et listepunkt, skal disse anvendes på 

en allerede miljøgodkendt virksomhed, når der kræves en miljøgodkendelse i 

forbindelse med, at anlægget ændres eller udvides. 
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Definition af virksomhed, anlæg mv. 

I godkendelsesbekendtgørelsen er der definitioner af 'virksomhed' og 'anlæg'. I 

bekendtgørelsen opereres der med fire niveauer, som kan udløse 

godkendelsespligt: 

1. Virksomhed 

2. Anlæg 

3. Aktiviteter 

4. Indretninger 

De fire niveauer er vist i figuren til højre. 

Virksomheden dækker den samlede fysiske/geografiske udstrækning af alle 

anlæg, aktiviteter og indretninger. Anlæg er afgrænsede dele af virksomheden 

som f.eks. et fyringsanlæg eller en bygning, hvor der foregår lakering (et anlæg 

kan i nogle tilfælde godt udgøre hele virksomheden). Der kan være flere 

aktiviteter i eller på et anlæg. Desuden kan der være indretninger, som enten er 

knyttet til ét bestemt anlæg eller kan være fælles for flere dele af 

virksomhedens aktiviteter. Det kan f.eks. være kemikalieoplag, affaldsplads 

eller kloaksystem. 

Forskellige anlæg og indretninger, som er placeret med stor afstand, kan derfor 

godt høre til samme virksomhed, hvis de teknisk og forureningsmæssigt er 

forbundne. 

 

Hvis virksomhedens hovedaktivitet er godkendelsespligtig, er alle anlæg, 

aktiviteter og indretninger på virksomheden omfattet af godkendelsen, og 

dermed er hele virksomheden lig med listevirksomheden.  

Hvis det kun er biaktiviteter på virksomheden, der er godkendelsespligtige, 

omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteterne. Dog omfattes også de 

aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med de 

godkendelsespligtige biaktiviteter.  

Læs eventuelt mere i afsnit om hoved- og biaktiviteter. 
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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 § 35 fremgår 
§ 35. Miljøministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende 
virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af 
godkendelsespligten i § 33. 
 
Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om godkendelse af 
listevirksomhed, herunder hvilke oplysninger en ansøgning om 
godkendelse skal indeholde, samt i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår en 
godkendelse efter § 33 kan meddeles. Ministeren kan herunder 
bestemme, at der skal gælde særlige krav for bestemte 
listevirksomheder, herunder krav om foranstaltninger mod forsætlige 
skadevoldende handlinger, og om, at sager om godkendelse af 
bestemte listevirksomheder skal behandles og afgøres samtidig med 
afgørelser efter anden relevant lovgivning. 
 
Af miljøbeskyttelseslovens § 82, stk. 2 fremgår 
 
§ 82. Miljøministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens 
beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders 
lovbestemte opgaver eller har større betydning. 
Stk. 2. Ministeren kan endvidere i væsentlige sager efter ansøgning fra 
en virksomhed eller 
kommunalbestyrelse overtage en kommunalbestyrelses godkendelses- 
og tilsynskompetence vedrørende listevirksomhed. 
Stk. 3. Ministeren kan i tilfælde, hvor en kommune opfylder 
betingelserne i § 40 a, overtage en 
kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende 
den pågældende kommunes egne listevirksomheder. 
 
Af godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, 6) fremgår 
 
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
6) Anlæg: En stationær teknisk enhed inden for hvilken der 
gennemføres én eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 og 2, 
eller i bilag 1 til bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af 
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flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske 
opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, og enhver anden hermed 
direkte forbundet aktivitet, der udføres på samme anlægsområde, er 
teknisk knyttet til de i de nævnte bilag opførte aktiviteter, og som kan 
påvirke emissionerne og forureningen. 
 
Af godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3-5 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. 5. 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. 
 
 
 

 

5.4 Habitatreglerne  

Sådan gør du, når du som virksomhed vil søge om 

godkendelse til et projekt 

Når du søger om miljøgodkendelse til nyetablering af en virksomhed eller om 

godkendelse af en udvidelse eller ændring på din virksomhed, bør du gøre dig 

klart, om projektet kan påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter. 

Det kan være tilfældet, både hvis aktiviteten foregår i et udpeget Natura 2000 

område, og hvis den foregår udenfor. En påvirkning kan ske mange kilometer 

væk via luftemissioner eller via vandmiljøet. Vær opmærksom på, at reglerne 

omfatter både positive og negative påvirkninger, og at vurderingen skal 

omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis i forhold til eksisterende 

belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne plaser, som 

endnu ikke er realiserede og fra planer og projekter som foreligger i forslag. 

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/
http://svana.dk/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/
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Vær opmærksom på, at en påvirkning af et habitatområde eller bilag IV-arter 

kan betyde, at der ikke kan meddeles godkendelse til dit projekt, og at du kan 

blive nødt til at overveje en tilpasning af dit projekt eller en anden lokalisering. 

Det er godkendelsesmyndigheden, som har ansvaret for, at miljøgodkendelsen 

ikke meddeles i strid med habitatreglerne. 

Du har som virksomhed en almindelig pligt til at meddele de nødvendige og 

tilstrækkelige oplysninger til brug for myndighedens sagsbehandling. 

Myndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, 

kræve yderligere oplysninger ud over dem, der er krævet i bilag 3 og bilag 4 

samt bekendtgørelse om standardvilkår, jf. § 6, stk. 9 i 

godkendelsesbekendtgørelsen. Oplysninger kan forståelsesmæssigt også 

rumme ”undersøgelser” eller tilvejebringelse af ikke umiddelbart tilgængelige 

oplysninger. 

 

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal behandle en 

ansøgning om miljøgodkendelse 

Det er dig som godkendelsesmyndighed, der har ansvaret for, at 

miljøgodkendelsen ikke meddeles i strid med habitatreglerne. 

Derfor skal du som noget af det første, når du modtager en ansøgning om 

miljøgodkendelse, gøre dig klart, om projektet kan påvirke Natura 2000-

områder eller bilag IV-arter. Det kan være tilfældet, både hvis aktiviteten 

foregår i et udpeget Natura 2000 område, og hvis den foregår udenfor. En 

påvirkning kan have sit udspring mange kilometer væk via luftemissioner eller 

via vandmiljøet. 

Vær opmærksom på, at reglerne omfatter både positive og negative 

påvirkninger. Det gælder også, selvom den nye aktivitet ikke i sig selv er 

væsentlig, men bliver det i samvirken med andre faktorer. 

Natura 2000 

Det anbefales, at du læser om habitatreglernes begreber og om anvendelsen af 

regelsættet i Naturstyrelsens vejledning om udpegning og administration af 
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internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Se 

habitatvejledningen. 

Det anbefales, at du læser om arterne på bilag IV og anvendelsen af reglerne 

herom i Naturstyrelsens vejledning om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Se 

habitatvejledningen. 

Generelt 

Du må ikke dispensere til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, før forholdet til habitatreglerne er afklaret, 

da det vil foregribe resultatet af vurderingerne i forhold til Natura 2000 

områder og bilag IV-arter. 

Vurderingen i forhold til habitatområder og bilag IV-arter kan betyde, at du 

skal give afslag til det ansøgte projekt, eller at projektet skal tilpasses, herunder 

evt. finde en anden lokalisering. 

Virksomheden har en almindelig pligt til at meddele de nødvendige og 

tilstrækkelige oplysninger til brug for din sagsbehandling. Ofte vil det ske i 

forbindelse med VVM-sagen, hvor virksomheden (bygherre) har pligt til at 

levere oplysninger om projektets potentielle indvirkning på miljøet, jf. 

miljøvurderingslovens § 20, jf. bilag 7. 

Hvis der ikke er VVM-pligt, kan de nødvendige oplysninger indhentes med 

hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9, hvor myndigheden, i det 

omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kan kræve yderligere 

oplysninger ud over dem, der er krævet i bilag 3 og bilag 4 samt 

bekendtgørelse om standardvilkår. Oplysninger kan forståelsesmæssigt også 

rumme ”undersøgelser” eller tilvejebringelse af ikke umiddelbart tilgængelige 

oplysninger. 

Oplysningspligten for ansøger er ikke ubegrænset, f.eks. påhviler 

undersøgelser af miljøkvaliteten (overvågning) som udgangspunkt 

myndigheden. Der må altid inddrages almindelige 

proportionalitetsbetragtninger. Habitatvejledningen nævner, at der ikke er 

egentlige formelle krav til omfanget af undersøgelser, men nævner EU-

domstolens praksis C-127/02 ”muslingedommen”, som fastslår at den bedste 

http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/vejledning-til-habitatbekendtgoerelsen/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132218#K5
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videnskabelige viden på området skal inddrages, og at myndigheden skal have 

vished for, at aktiviteten ikke skader habitatområdet.  

Sammenhængen med VVM-reglerne 

Hvis et projekt, der skal habitatkonsekvensvurderes, tillige skal screenes efter 

VVM-reglerne, vil screeningen munde ud i VVM-pligt, medmindre 

habitatforholdene er afklaret forlods. 

Vurderinger efter hhv. habitatreglerne og VVM-reglerne skal gennemføres 

efter hver sit regelsæt. Der er dog intet til hinder for, at processerne 

gennemføres sideløbende, eller for evt. at indarbejde 

habitatkonsekvensvurderingen i VVM-redegørelsen som et selvstændigt afsnit. 

Vurderingen skal fremgå af miljøgodkendelsen. 

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal revurdere en 

miljøgodkendelse 

En afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse træffes med hjemmel i 

miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41a eller b. Hjemlen for 

revurderingsafgørelser er ikke nævnt i habitatbekendtgørelsens § 6 og §§ 8-9, 

som indeholder en oversigt over de afgørelsestyper inden for Miljøministeriets 

lovgivning, der skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt 

konsekvensvurderes. Dermed er en afgørelse om revurdering efter 

miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41a eller b ikke omfattet af 

habitatbekendtgørelsen. 

En revurdering er ikke et nyt projekt i habitatreglernes forstand. Revurdering 

handler om myndighedens forpligtelse til at opdatere vilkårene for den lovlige 

drift, virksomheden har en godkendelse til, og indebærer ikke i sig selv 

gennemførelse af noget nyt på virksomheden. 

Hvis virksomheden samtidig med revurderingen har nye ønsker til ændringer 

eller udvidelser af driften, som indebærer forøget forurening, kræves der en 

afgørelse efter § 33 i forhold til ændringen eller udvidelsen. Denne afgørelse 

skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt konsekvensvurderes efter 

habitatreglerne. 

Retsgrundlag 
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§ 6, 7, 8, 9 og 11 i Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 Bekendtgørelse nr. 

926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  

  

Senest opdateret d. 27-06-2014 

 

 

 

 

 

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 § 53, 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. 4§ 54, 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 antages at være bekendt med, hvis oplysningerne er til 

ugunst for parten og af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Det følger af 

Kommentar [melso5]: LINK 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=13043
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§ 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 § 52, stk. 6 skal du 

offentliggøre afgørelsen digitalt sammen med de oplysninger, der fremgår af 

godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 1 og stk. 3 § 50, 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. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=161411#Kap5
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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 de oplysninger om virksomheden, 

der vil kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Offentliggørelse 

sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 

Læs mere om Registrering af data og offentliggørelse af data. 

 

Meddelelse og annoncering af afgørelser Høring af afgørelse 

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 

https://dma.mst.dk/
https://dma.mst.dk/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/registrering-og-offentliggoerelse-af-data/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047#id463fddfb-0126-428f-9e85-b86cb673f1a9
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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 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. § 
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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. 
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   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 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 §§ 51-5550-54 fremgår 

§ 5150. 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, 
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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 51. 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 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 52. 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. 



 

 

45 

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. 

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår 

af § 5150, stk. 1 og 3, og afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller § 41a 

og § 41 b, jf. § 52, stk. 151, stk. 1. 

Stk. 2. Offentliggørelse af de i § 51, stk. 150, stk. 1, nævnte oplysninger og 

afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller § 41 a og § 41 b, skal ske 

senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet. 

Stk. 3. Offentliggørelse af de i § 51, stk. 3 50, 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 

efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller § 41 er påklaget. Når der efterfølgende er 

truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør godkendelses- eller 

tilsynsmyndigheden resultatet heraf. 

Stk. 5. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger 

af anden lovgivning. 

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. 
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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. 

 

53. Før godkendelsesmyndigheden træffer afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 

§ 33, stk. 1, og § 41skal 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. 

§ 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 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.  

54. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om 

godkendelse eller revurdering af en bilag 1- virksomhed, offentliggør 

godkendelses- eller tilsynsmyndigheden 

digitalt: 
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1. Godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for 

godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante 

BAT-konklusioner og -referencedokumenter. 

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. 

   Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt information om de 

foranstaltninger, som virksomheden har truffet ved definitivt driftsophør, jf. § 38 

m, stk. 2, i lov om jordforurening. 

   Stk. 3. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør oplysninger 

efter stk. 1 og 2, 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 anden lovgivning. 

 

Senest opdateret d. 22-12-2016 

 

 

 

 

5.5.1 Forudgående offentlighed  

Godkendelse 

Når du modtager en ansøgning om godkendelse af en bilag 1-virksomhed eller 

-aktivitet efter Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1, skal du offentliggøre 

ansøgningen digitalt sammen med bestemte andre oplysninger. 

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.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047#id5cbf1ba2-9a7e-42be-86bc-f16b4552f211
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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 1-anlægget. 

Se mere om Godkendelsespligt her  

Se mere om begrebet "teknisk og forureningsmæssigt forbundet" her 

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. 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/godkendelsespligtens-udstraekning/
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Retten til at se ansøgningsmaterialet begrænses af reglerne i 

miljøoplysningsloven, 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. 

 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 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/forholdet-til-vvm/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#idd2625a97-cb4d-43fa-bcd0-af8dcf99f2ff
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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 1-virksomheder, 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) Godkendelsesmyndighedens navn og adresse. 

2) Virksomhedens navn og beliggenhed. 

3) Oplysning om, hvad der søges godkendelse til. 

4) 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 

VVM-proceduren. 

Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende 

materiale, samt udkast til afgørelse begrænses af reglerne i lov om aktindsigt i 

miljøoplysninger. 

Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, i sager om etablering eller væsentlige 

ændringer eller udvidelser af bilag 1-virksomheder, 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. 
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   Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden offentliggør digitalt, når den har modtaget 

ansøgningen, mindst følgende: 

1. Godkendelsesmyndighedens navn og adresse. 

2. Virksomhedens navn og beliggenhed. 

3. Oplysning om, hvad der søges godkendelse til.  

4. 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. 

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 to 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 enden 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 

VVM-proceduren. 

   Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende 

materiale, samt udkast til afgørelse begrænses af undtagelserne i 

offentlighedsloven, forvaltningsloven og 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 
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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. 

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. 
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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. § 41 a og 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. 

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 undtagelserne i 

offentlighedsloven, forvaltningsloven og 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 
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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. 22-12-2016 

 

 

 

Ny 5.12.10 Nye regler 
for mellemstore 
fyringsanlæg 
Mellemstore fyringsanlæg (1-50 MW) får 
deres egen branchebekendtgørelse fra den 
19/12 2017. 

Den 19. december 2017 træder bekendtgørelse om 
miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg i kraft. 
Bekendtgørelsen skelner mellem nye og bestående 
mellemstore fyringsanlæg. Nye fyringsanlæg er anlæg, der 
sættes i drift efter den 20. december 2018, mens bestående 
fyringsanlæg er anlæg, der er sat i drift inden den dato. 
 
Nye fyringsanlæg, der ikke er teknisk og forureningsmæssigt 
forbundet med en godkendelsespligtig virksomhed, skal 
anmeldes og efterleve bekendtgørelsens krav, som er direkte 
bindende. Kravene omfatter emissionsgrænseværdier, 
støjgrænser, B-værdier, egenkontrolkrav samt krav til 
indretning og drift. 
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Nye fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt 
forbundet med en godkendelsespligtig virksomhed, skal søge 
om miljøgodkendelse. For disse anlæg er bekendtgørelsens 
krav om emissionsgrænseværdier, egenkontrolkrav og krav om 
indretning og drift direkte bindende og skal ikke fastsættes som 
vilkår i godkendelsen. Støj og luftimmissioner reguleres 
derimod af vilkår i den samlede virksomheds miljøgodkendelse. 
Det samme gør sig gældende for nye fyringsanlæg, som er på 
en virksomhed omfattet af listepunkt 1.1, men som ikke er 
omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
Indsat LINK til godkendelsesvejledning om teknisk og 
forureningsmæssigt forbundne. 
 
Fyringsanlæg, der sættes i drift i perioden 19. december 2017 - 
20. december 2018, bliver først omfattet af bekendtgørelsen i 
2025 eller 2030 og skal derfor søge om miljøgodkendelse efter 
de hidtil gældende regler, hvis de etableres på en 
godkendelsespligtig virksomhed, f.eks. en virksomhed omfattet 
af listepunkt G 201 eller G 202. Der kan eksempelvis også 
være tale om motorer eller gasturbiner, som ikke er på en 
godkendelsespligtig virksomhed, som skal anmeldes efter 
reglerne i gasmotorbekendtgørelsen. 
 
De nye regler indfases gradvis for eksisterende anlæg, hvor 
enkeltvise fyringsanlæg på 5 - 50 MW overgår til de nye regler 
den 1. januar 2025, og fyringsanlæg på 1 - 5 MW overgår til de 
nye regler den1. januar 2030.  
 
Listepunkt G 201 og G 202 vil fra 1. januar 2030 udgå helt fra 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Vær opmærksom på, at bestående mellemstore fyringsanlæg 
på 5 - 50 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, senest 
den 1. september 2023 skal anmeldes til tilsynsmyndigheden. 
Tilsynsmyndigheden skal senest den 1. januar 2024 registrere 
det bestående mellemstore fyringsanlæg og meddele 
anmelderen, at fyringsanlægget er registreret, og at det skal 
overholde de direkte bindende bestemmelser i 
bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg fra den 1. 
januar 2025. Disse mellemstore fyringsanlæg må ikke drives 
efter den 1. januar 2025 uden tilsynsmyndighedens meddelelse 
om registrering.  
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Bestående mellemstore fyringsanlæg på 1 - 5 MW, som er 
omfattet af anmeldeordningen, skal senest den 1. september 
2028 anmeldes til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden 
skal senest den 1. januar 2029 registrere det bestående 
mellemstore fyringsanlæg og meddele anmelderen, at 
fyringsanlægget er registreret, og at det skal overholde de 
direkte bindende bestemmelser i bekendtgørelsen om 
mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030. Disse 
mellemstore fyringsanlæg må ikke drives efter den 1. januar 
2030 uden tilsynsmyndighedens meddelelse om registrering.  
 
Som udgangspunkt skal mellemstore fyringsanlæg anmeldes i 
Byg og Miljø enten som eksisterende eller som nye anlæg, 
afhængigt af hvornår fyringsanlægget skal tages i drift.  
 

Ny side d. XX-XX-XXXX 

 

 

 

5.12.11 Bygge- og anlægsaffald 

med et PCB-indhold over 2,0 mg 

PCBtotal/kg 
Bygge- og anlægsaffald, der indeholder over 2,0 mg PCBtotal/kg, må ikke anvendes 

til bygge- og anlægsarbejder. Dette følger af restproduktbekendtgørelsens § 13. 

Reglerne i restproduktbekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2017. 

Forbuddet mod anvendelse af bygge- og anlægsaffald med et PCB-indhold på over 

2,0 mg PCBtotal/kg betyder, at der fremover ikke vil kunne meddeles 

miljøgodkendelse eller § 19-tilladelser til, at bygge- og anlægsaffald med et højere 

indhold af PCB anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og 

anlægsarbejder. Det kan eksempelvis være miljøgodkendelse til nyttiggørelse efter 

listepunkt K 206. 

Læs mere om listepunkt K 206 her  

Tilladelser og godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven, der er meddelt før 

ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser i restproduktbekendtgørelsen om PCB-

grænseværdien, er fortsat gyldige, men det er ikke lovligt at anvende bygge- og 

anlægsaffald, der har et PCB-indhold på over 2,0 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden) 

efter 1. januar 2017, jf. restproduktbekendtgørelsens § 13.  

 

Retsgrundlag: 
Af restproduktbekendtgørelsen fremgår 
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:  

 

Kommentar [melso6]: Link til Hjælp 
til listepunkter K 206 
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11) Sorteret bygge- og anlægsaffald: Bygge- og anlægsaffald sorteret efter bekendtgørelse 
om affald i form af følgende: 

a) Natursten, f.eks. granit og flint. 
b) Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 
c) Beton. 
d) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 
e) Jern og metal. 
f) Gips. 
g) Stenuld. 

 

§ 13. Hvis indholdet af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald omfattet af § 

2, nr. 11, litra a-d, overskrider værdierne i bilag 3, må bygge- og anlægsaffaldet 

ikke anvendes til bygge- og anlægsarbejder. 

 

Bilag 3. Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer omfattet af 

bekendtgørelsen 

Ved sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer forstås: 

1) Sorteret PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, såfremt der er tale om: 

a) Sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der stammer fra 

byggearbejder omfattet af § 78 i bekendtgørelse om affald, og som efter eventuel 

rensning og inden nedrivning indeholdt maksimalt 2,0 mg PCBtotal/kg (målt ved 

kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest). 

b) Sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der stammer fra et 

bygge- og anlægsarbejde omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter 

miljøbeskyttelsesloven, som tillod eller godkendte anvendelse af bygge- og 

anlægsaffald med et indhold på maksimalt 2,0 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden og 

i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest). 

c) Sorteret bygge- og anlægsaffald, der tidligere er anvendt efter § 14 i denne 

bekendtgørelse. 

 

 

 

 

 

Ny 15.12.12 Vilkår om supplerende 

foranstaltninger i tilfælde af 

hændelser og uheld  

Hændelser og uheld 

Det gælder i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 48, at 

godkendelsesmyndigheden i tilfælde af hændelser eller uheld, som mærkbart 

berører miljøet, skal vurdere, om virksomhedens vilkår bør ændres. 

Godkendelsesmyndigheden skal i disse tilfælde evt. stille vilkår om 

supplerende foranstaltninger til virksomheden, hvis det er nødvendigt for at 
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begrænse konsekvenserne for miljøet og hindre eventuelle yderligere 

hændelser eller uheld.  

Reglen er indsat med henblik på at sikre, at driftslederen træffer alle de 

relevante foranstaltninger, som godkendelsesmyndigheden finder nødvendige 

for at begrænse konsekvenserne af miljøforureningen, men også for at 

forebygge yderligere uheld fremadrettet. Med reglen sikres således, at alle 

foranstaltninger, også fremadrettet efter der er sket et uheld, iværksættes, så 

man kan undgå eventuelle yderligere hændelser og uheld.  

Reglen gælder kun ved hændelser og uheld, der mærkbart berører miljøet. Det 

vil sige, at du skal vurdere om hændelsen eller uheldet mærkbart berører 

miljøet på baggrund af en samlet vurdering af på den ene side forureningens 

omfang og karakter og på den anden side omgivelsernes beskaffenhed.  

Reglens anvendelsesområde er således begrænset til alene de situationer, hvor 

der er sket en hændelse eller et uheld, som påvirker miljøet betydeligt, og som 

har en skadevirkning på miljøet.  

Godkendelsesmyndigheden har ikke pligt til i alle tilfælde af hændelser eller 

uheld at stille krav om supplerende foranstaltninger. Det er op til 

godkendelsesmyndighedens konkrete vurdering, om der i det enkelte tilfælde 

er behov herfor.   

Godkendelsesbekendtgørelsens § 48 bryder retsbeskyttelsen for så vidt angår 

de vilkår, der er behov for at ændre grundet hændelsen eller uheldet. 

Bestemmelsen gælder alene for bilag 1 virksomheder og er indført med 

baggrund i IE-direktivets art.7, litra c.    

Godkendelsesbekendtgørelsens regler i § 46 om offentlighedens adgang til at 

udtale sig om myndighedens udkast til afgørelse og bekendtgørelsens regler i § 

47 om offentlighedsproceduren finder ikke anvendelse.  

 

 

Miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2.  
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Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, at virksomheden i tilfælde af 

væsentlig forurening straks skal forhindre yderligere udledning af forurenende 

stoffer mv. eller afværge den overhængende fare for forurening. Der følger 

således en umiddelbar pligt for virksomheden til at forhindre yderligere 

forurening eller en overhængende fare herfor. Denne pligt er dog begrænset til, 

hvad der øjeblikkeligt er påkrævet og samtidig umiddelbart praktisk muligt i 

forhold til at afværge faren eller forhindre yderligere forurening. 

Godkendelsesbekendtgørelsens § 48 supplerer således miljøbeskyttelseslovens 

§ 71, stk. 2. § 48 går således skridtet videre og kræver, at der fra 

myndighedens side også tages stilling til, om der skal stilles krav om 

supplerende foranstaltninger, som fremadrettet kan forhindre yderligere 

hændelser og uheld.     

Retsgrundlag  

Af miljøbeskyttelseslovens § 71 fremgår 

§ 71. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give 

anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller 

overhængende fare for væsentlig forurening straks underrette 

tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Dette gælder 

også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. 

Stk. 2. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give 

anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller 

overhængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere 

udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for 

forurening. 

 

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 48 fremgår 

Særregler for bilag 1-virksomheder om vilkår om supplerende foranstaltninger 

i tilfælde af hændelser og uheld  

§ 48. I tilfælde af hændelser og uheld, der mærkbart berører miljøet, og hvis 

godkendelsen vedrører bilag 1-virksomheder, skal godkendelsesmyndigheden 
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vurdere, om virksomhedens vilkår skal ændres, og eventuelt stille vilkår om 

supplerende foranstaltninger til virksomheden, som godkendelsesmyndigheden 

finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet og hindre 

eventuelle yderligere hændelser og uheld. 

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 46 og 47 finder ikke anvendelse ved fastsættelse af 

vilkår efter stk. 1. 

 

 

 

5.14 Registrering og 

offentliggørelse af data  
Som et led i digitalisering af miljøgodkendelses- og tilsynsområdet 

skal myndigheden i forbindelse med, at den træffer afgørelse om 

miljøgodkendelse eller om revurdering, afgive visse oplysninger til 

Miljøstyrelsen. 

Derudover stilles der krav om, at godkendelses- eller 

tilsynsmyndigheden skal offentliggøre visse oplysninger via den 

digitale platform, Digital Miljøadministration (DMA). 

Målet er at skabe en mere effektiv og gennemskuelig sagsbehandling 

samt administrative lettelser for både virksomheder og myndigheder 

og en højere grad af genbrug af data og oplysninger. 

 

Registrering af data 

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 1, § 50, stk. 1 skal 

godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgive følgende oplysninger 

til Miljøstyrelsen i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller 

i forbindelse med en 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. 

https://dma.mst.dk/
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4. For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller 

tilsynsmyndigheden endvidere i forbindelse med en afgørelse om 

godkendelse eller som følge af 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. 

c) Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere 

emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik, jf. § 29. 

Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, 

der følger af anden lovgivning. 

Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, 

der følger af anden lovgivning, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 

51, stk. 2, det vil navnlig sige forvaltningslovens regler om 

videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed og 

databeskyttelsesreglerne. 

Processen omkring registrering og offentliggørelse af data omfatter 

således to led, henholdsvis videregivelse af oplysninger mellem 

myndigheder og offentliggørelse af oplysninger på DMA. Dels er der 

tale om videregivelse til Miljøstyrelsen, og dels vil der i størstedelen 

være tale om, at der sker en offentliggørelse, når data ”skubbes” over 

i DMA. For så vidt angår videregivelse til Miljøstyrelsen skal den i 

henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 2 ske med de 

begrænsninger, der følger af anden lovgivning, det vil navnlig sige 

forvaltningsloven og databeskyttelsesreglerne.  

For så vidt angår offentliggørelse af oplysninger, kan disse 

oplysninger undtages, hvis de vil kunne undtages fra aktindsigt efter 

miljøoplysningsloven.  

Bemærk, at der i videregivelsessituationen efter en isoleret 

betragtning er tale om en videregivelse til en anden 

forvaltningsmyndighed, hvorfor det er forvaltningslovens § 28 mv., 

der er relevant, og ikke forvaltningslovens § 27. Det vil sige, at der vil 

kunne være tale om, at der sker offentliggørelse af oplysninger, også 

selvom de måtte være omfattet af forvaltningslovens § 27. Læs mere 

om offentliggørelse i afsnittene nedenfor.   

 

Indberetning til Miljøstyrelsen om brugerbetaling 

Derudover skal Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal udover 

oplysningerne, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51, 
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stk. 1, oplyse Miljøstyrelsen om brugerbetaling for godkendelse eller 

revurdering af listevirksomheder omfattet af bilag 1 og 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 på de grupper, der 

fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse om miljøtilsyn, jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 350, stk. 3. 

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal afgive de i § 51, stk. 

150, stk. 1, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest 4 måneder 

efter, at en afgørelse er truffet. I den forbindelse skal myndigheden 

vedlægge afgørelsen. 

Afgivelse af oplysningerne skal ske ved anvendelse af den digitale 

platform, Digital Miljøadministration (DMA), og i det format, som 

Miljøstyrelsen stiller til rådighed. 

 

Offentliggørelse af miljøgodkendelse m.v. 

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal offentliggøre de 

oplysninger, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 

1 og stk. 350, stk. 1 og stk. 3 og afgørelsen om miljøgodkendelse eller 

om revurdering.  

Offentliggørelse af oplysningerne, som kræves efter 

godkendelsesbekendtgørelsens § 53, stk. 1 52, stk. 1, og af afgørelsen 

skal ske senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet. 

Offentliggørelse af oplysninger om brugerbetaling skal dog ske senest 

den 1. april for det forudgående kalenderår, og oplysningerne skal 

offentliggøres på aggregeret form, jf. § 53, stk. 352, stk. 3. 

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, jf. § 53, stk. 4 52. stk. 4. 

Offentliggørelsen af oplysninger omfatter ikke de oplysninger om 

virksomheden, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter 

miljøoplysningsloven. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 

53, stk. 5.  

Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der 

følger af anden lovgivning. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#id0def591b-f907-40e8-82d5-c4d3ef7c9e97
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185219#id0def591b-f907-40e8-82d5-c4d3ef7c9e97
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Hvad skal du være opmærksom på, når du 

offentliggør data og miljøgodkendelser? 

Inden du som myndighed offentliggør oplysninger, skal du hver gang 

foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er oplysninger, 

som under hensyntagen til persondataloven (fra den 25. maj 2018: 

databeskyttelsesforordningen) eller miljøoplysningsloven ikke skal 

offentliggøres.  

Det er således godkendelses- og tilsynsmyndighedernes opgave at 

sikre, at sådanne oplysninger ikke offentliggøres. 

Det følger af god forvaltningsskik, at du som myndigheden hører 

virksomhederne forud for offentliggørelse, hvis der er tvivl om, 

hvorvidt oplysningerne kan offentliggøres.  

Begrænsninger i adgangen til at offentliggøre oplysninger følger 

navnlig af de almindelige tavshedspligtsregler i straffeloven og ikke 

mindst forvaltningslovens § 27, samt – hvis der er tale om en 

personejet virksomhed – lov om behandling af personoplysninger. 

 

Hvordan bruger du miljøoplysningsloven? 

Oplysningerne, der skal offentliggøres efter 

godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 1 og stk. 3, betragtes som 

miljøoplysninger og er derfor omfattet af miljøoplysningsloven. 

Miljøoplysningsloven er en lov, som regulerer offentlighedens 

adgang til aktindsigt i miljøoplysninger. Men miljøoplysningslovens 

kriterier for, hvornår der skal gives aktindsigt i miljøoplysninger, skal 

bruges analogt, når du offentliggør virksomhedernes oplysninger. 

Offentliggørelse af virksomhedernes oplysninger skal således 

beskyttes i samme omfang, som hvis der søges aktindsigt efter 

reglerne om aktindsigt i miljøoplysningsloven, jf. § 53, stk. 5. 

Miljøoplysningsloven er bygget op således, at den henviser til 

offentlighedsloven (bemærk at der er tale om den gamle 

offentlighedslov) og derudover fastsætter nærmere regler på de 

punkter, hvor adgangen til aktindsigt i miljøoplysninger afviger fra de 

almindelige regler om aktindsigt i offentlighedsloven og 

forvaltningsloven.   

Undtagelsesmulighederne efter miljøoplysningsloven svarer i vidt 

omfang til undtagelsesmulighederne efter offentlighedsloven (både 

den gamle og den nye), men der er også punkter, hvor de to regelsæt 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
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afviger fra hinanden, herunder vedrørende oplysninger om emissioner 

og oplysninger, som (udelukkende) indgår i offentlig statistik eller 

videnskabelige undersøgelser. I denne kontekst vil navnlig de særlige 

regler om emissionsoplysninger kunne være relevante, og de omtales 

derfor nærmere nedenfor.  

I øvrigt kan du læse mere om anvendelsen af miljøoplysningsloven i 

Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger.    

 

Emissionsoplysninger 

Som nævnt afviger adgangen til at give aktindsigt i 

emissionsoplysninger efter miljøoplysningsloven i forhold til 

offentlighedsloven, hvilket indebærer, at disse oplysninger i højere 

grad end andre oplysninger vil skulle offentliggøres i medfør af 

miljøoplysningsloven. 

Efter miljøoplysningsdirektivet og Århuskonventionen er der en 

særlig vid adgang til aktindsigt i de såkaldte emissionsoplysninger, 

som udgør miljøoplysninger. Reglerne indeholder imidlertid ingen 

definition af emissionsoplysninger. Det er klart, at oplysninger om 

faste, flydende eller luftformige udledninger til miljøet er omfattet. 

Hertil kommer også udledninger i form af støj og vibrationer. 

Emissionsoplysninger omfatter således udledninger af enhver art til 

vand, jord, luft og undergrund. Det har ingen betydning, om 

emissionerne vurderes at have en skadevirkning for miljøet eller ej.  

 

Den særlige vide adgang til aktindsigt i miljøoplysninger følger af 

miljøoplysningslovens § 2, stk. 5, hvorefter en række undtagelser fra 

offentlighedsloven ikke finder anvendelse på bl.a. 

emissionsoplysninger, hvis det vil stride mod artikel 4, stk. 2, i 

miljøoplysningsdirektivet.  

 

Det betyder, at bl.a. reglen om beskyttelse af 

forretningshemmeligheder i offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 

ikke gælder for virksomhedernes emissionsoplysninger, hvis det vil 

stride mod art. 4, stk. 2 i miljøoplysningsdirektivet, jf. 

miljøoplysningslovens § 2, stk. 5. Miljøoplysningsdirektivet har dog i 

art. 4, stk. 2 fastsat, at der i meget begrænset omfang kan meddeles 

afslag på anmodninger om aktindsigt (offentliggørelse) i 

emissionsoplysninger. Emissionsoplysninger kan således ifølge 

direktivets art. 4, stk. 2, litra c undtages fra offentliggørelse, hvis en 

udlevering af emissionsoplysningerne vil kunne afsløre bl.a. ukendte 

produktionsmetoder, som vil kunne opnå immaterielretlig beskyttelse, 
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såfremt offentliggørelsen vil medføre væsentlig økonomisk 

skadevirkning for virksomheden.  

 

Du kan læse mere om miljøoplysningsloven og andre 

undtagelsesmuligheder i Vejledning til lov om aktindsigt i 

miljøoplysninger.  

 

Persondata Databeskyttelsesregler 

Offentliggørelse af miljøoplysninger skal ske med respekt for 

persondataloven (fra den 25. maj 2018: 

databeskyttelsesforordningen). Persondataloven gælder for 

behandling af oplysninger om fysiske personer. Med fysiske personer 

menes enhver form for information om en identificeret eller 

identificerbar fysisk person. De personejede virksomheder, som er 

omfattet af persondataloven, kan derfor eksempelvis være 

enkeltmandsejede virksomheder og interessentskaber i det omfang, 

interessenterne er fysiske personer.  

 

Forvaltningslovens § 27 gælder for myndighedens behandling af 

oplysninger om juridiske personer. Myndigheden har efter 

forvaltningslovens § 27 tavshedspligt om en virksomheds 

erhvervshemmeligheder. Der foreligger en erhvervshemmelighed, 

hvis der er tale om oplysninger vedrørende virksomhedens 

produktions- eller forretningsforhold, og det samtidig har væsentlig 

økonomisk betydning for virksomheden, at oplysningerne ikke 

videregives.  

Hvis der er tvivl, som kan afdækkes ved høring af andre 

myndigheder, skal dette ligeledes ske, f.eks. ved høring af politiet 

forud for offentliggørelse af oplysninger om risikovirksomheder. 

 

Du skal huske at orientere virksomheden om, at dens 

afgørelse vil blive offentliggjort 

Som nævnt følger det af god forvaltningsskik, at myndigheden hører 

virksomhederne forud for offentliggørelse, hvis der er tvivl om, 

hvorvidt oplysningerne kan offentliggøres, idet myndigheden hver 

gang skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er 

oplysninger, som skal undtages.  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap8
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Det følger samtidig af godkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1, at 

godkendelsesmyndigheden sender udkastet til afgørelse om 

miljøgodkendelsen til virksomhedens udtalelse forinden afgørelsens 

endelige udstedelse. Virksomheden skal her samtidig orienteres her 

samtidig om, at afgørelsen vil blive offentliggjort. Hvis en 

virksomhed gør indsigelse mod selve offentliggørelsen, skal 

myndigheden i en separat sag tage stilling til indsigelserne forud for 

en eventuel offentliggørelse. Myndigheden skal i sådan et tilfælde 

træffe afgørelse om, hvorvidt den giver virksomheden medhold i, at 

oplysningerne ikke kan offentliggøres. Virksomheden vil have 

partsstatus i sagen, og myndigheden skal vejlede virksomheden om 

dens klagemuligheder. 

Den endelige vurdering af, om oplysningerne kan offentliggøres, 

foretages af myndigheden. 

Du kan læse mere om offentliggørelse af oplysninger i 

Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning og Vejledning til lov om 

aktindsigt i miljøoplysninger.  

  

Retsgrundlag: 

MBL § 73: 

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at 

kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres 

kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af 

målinger og undersøgelser. 

MBL § 79 b: 

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at der skal ske 

anvendelse af digital kommunikation, herunder bestemte it-systemer, 

særlige digitale formater, digital signatur el.lign., ved 

1) anmeldelse og ansøgning i henhold til regler udstedt i medfør af § 

7, 

2) ansøgning om tilladelse efter § 19, 

3) ansøgning om tilladelse efter § 28, 

4) ansøgning om godkendelse efter § 33 og fremsendelse af 

oplysninger til brug for revurdering af godkendelse, jf. §§ 41 a og 41 

b, 

5) afgørelser truffet i medfør af § 19 og kapitel 4, 5, 9 og 

http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?NS=Tilsyn
http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?NS=Tilsyn
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9 a samt regler udstedt i medfør heraf og i medfør af § 7, 

6) ansøgning og afgørelse om godkendelse som 

indsamlingsvirksomhed og om tilbagekaldelse af sådan godkendelse i 

henhold til regler udstedt i medfør af § 44, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 

7) indberetning m.v. til myndigheder i medfør af § 19, kapitel 4, 5, 9 

og 9 a samt regler udstedt i medfør heraf og afgørelser truffet i 

medfør af disse regler samt regler udstedt i medfør af § 7 og § 7 a, 

8) tilmelding og indberetning til Affaldsregistret i henhold til regler 

udstedt i medfør af § 45 d, stk. 2, 

9) sagkyndiges indberetning i henhold til regler udstedt i medfør af § 

7 a til myndigheder og til private organisationer, som udøver 

nærmere fastlagte beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af § 

7 a, stk. 4, 

10) tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder 

resultater af tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsynsvirksomhed, 

11) kommunalbestyrelsens indsendelse af indberetning om deres 

kortlægnings- og tilsynsvirksomhed i henhold til regler udstedt i 

medfør af § 73, stk. 3, herunder om resultaterne af målinger og 

undersøgelser, 

12) klage over afgørelser som nævnt i nr. 5 og 

13) kommunikation med myndigheder i forbindelse med de forhold, 

som er nævnt i nr. 1-12. 

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at 

myndigheden kan udstede afgørelser og andre dokumenter i 

forbindelse med forhold, som er nævnt i stk. 1, uden underskrift, med 

maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under 

anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som 

har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og 

dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig 

underskrift. 

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at 

dokumenter, der udelukkende er udstedt på grundlag af elektronisk 

databehandling, kan udstedes alene med angivelse af myndigheden 

som afsender. 

Stk. 4. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den 

er tilgængelig for adressaten for meddelelsen. 
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Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilken 

myndighed der er ansvarlig for de oplysninger, som er omfattet af stk. 

1. 

 

MBL § 79 c 

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse 

og offentlig annoncering, herunder udelukkende digitalt, af 

1) lister over visse affaldsforbrændingsanlæg og rapporter om driften 

og overvågningen af disse anlæg og 

2) oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, 

anlæg eller indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i § 

33, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen 

for sådanne virksomheder. 

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om 

offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af de i § 79 b, stk. 1, 

nævnte oplysninger. Oplysningerne kan vedrøre strafbare forhold på 

lovens område og kan være med navns nævnelse. 

 

Miljøoplysningslovens § 2 

§ 2. Enhver har under de betingelser og med de undtagelser, der 

følger af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven, ret 

til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 og § 3. 

Stk. 2. Ret til aktindsigt efter denne lov begrænses ikke af særlige 

bestemmelser om aktindsigt i anden lovgivning. Dette gælder dog ikke 

bestemmelser fastsat til gennemførelse af Fællesskabsretlige 

forpligtelser. 

Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af 

bestemmelserne i §§ 2, 7 og 10, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov om 

offentlighed i forvaltningen eller i § 12, stk. 1, § 14, stk. 1, og § 15, 

stk. 1, i forvaltningsloven, skal vedkommende myndighed foretage en 

konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved 

udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der 

varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i §§ 2, 7 og 10, § 

12, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i § 

12, stk. 1, § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, i forvaltningsloven skal 

anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at 

oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Bestemmelserne i 

1. og 2. pkt. gælder ikke for sager omfattet af § 2, stk. 1, 1. pkt., i lov 
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om offentlighed i forvaltningen, som behandles af politiet og 

anklagemyndigheden. 

Stk. 4. § 10, stk. 1, nr. 5, i lov om offentlighed i forvaltningen gælder 

ikke for miljøoplysninger, jf. dog § 4 a. 

Stk. 5. Bestemmelsen i § 10, nr. 1-4, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, nr. 6, 

i lov om offentlighed i forvaltningen eller § 12, stk. 1, i 

forvaltningsloven finder ikke anvendelse på oplysninger om 

emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod 

bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 

miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. 

Stk. 6. Bestemmelserne i § 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i 

forvaltningen eller § 15, stk. 1, nr. 4 og 5, i forvaltningsloven finder 

ikke anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på 

aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i det i stk. 

5 nævnte direktiv. 

 

NB: Henvisninger i miljøoplysningsloven til bestemmelser i lov 

om offentlighed i forvaltningen skal forstås som henvisninger til 

de pågældende bestemmelser i lov nr. 572 af 19. december 1985 

om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. 

Henvisninger i miljøoplysningsloven til bestemmelser i 

forvaltningsloven skal forstås som henvisninger til de pågældende 

bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012. 

Dette følger af miljøoplysningslovens § 6, stk. 2.  

 

Godkendelsesbekendtgørelsen 

Kapitel 17  

Registrering og offentliggørelse af data 

§ 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. 
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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 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. 
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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. 

 

Godkendelsesbekendtgørelsen § 50 

Godkendelsesbekendtgørelsen § 51 

Godkendelsesbekendtgørelsen § 52 

 

 

 


