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Erhverv 

Ref. melso 

Den 18. december 2017 

 

Notat   

   

  

 

Notat om høring af ændringer af og nye opslag til 
godkendelsesvejledningen 
 

 

Miljøstyrelsen har den 26. oktober 2017 sendt udkast til ændringer af vejledning 

om miljøgodkendelse af virksomheder i høring. Høringsfristen udløb den 16. 

november 2016. Høringen er foretaget gennem høringsportalen samt via 

høringsliste. 

 

Modtagne svar 

Miljøstyrelsen har modtaget 16 høringssvar, hvoraf 5 have bemærkninger til 

høringsudkastet: Dansk Industri, Rockwool, Sjællandske Lastvognsophug A/S, JA-

Miljø og Plan og Københavns Kommune. 

 

Følgende 11 høringsparter havde ingen bemærkninger til udkastet: Landbrug & 

Fødevarer, Danske Kloakmestre, Danske Revisorer, Dansk Bilbrancheråd, Danske 

Vandværker, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fsva. konkurrence), 

Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

 

Bemærkninger og ændringsforslag 

Afsnit 5.14 Registrering og offentliggørelse af data 

DI opfordrer styrelsen til at være mere specifik på, hvad persondataforordningen 

vil betyde for hvilke oplysninger der kan udelades og hvilke der ikke kan og 

hvorfor? 

 

Miljøstyrelsen skal bemærke hertil, at persondataloven bortfalder i forbindelse 

med at databeskyttelsesforordningen træder i kraft 25. maj 2018. 

Justitsministeriet udarbejder i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og 

Datatilsynet vejledninger om centrale emner fra forordningen. 

 

Miljøstyrelsen vil overveje, om der i godkendelsesvejledningen kan vejledes mere 

om betydningen af databeskyttelsesreglerne.  

 

Afsnit 5.12.10 Nye regler for mellemstore fyringsanlæg 

DI bemærker og støtter, at der frem over vil findes et afsnit om mellemstore 

fyringsanlæg. Da der ikke er tale om en miljøgodkendelse af disse anlæg, 

medmindre de er teknisk of forureningsmæssigt forbundet med en 
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godkendelsespligtig aktivitet, anbefaler DI at styrelsen overvejer titlen på 

vejledningen.  

 

Miljøstyrelsen skal bemærke hertil, at godkendelsesvejledningens fokus fortsat er 

godkendelse og revurdering af listevirksomheder. Afsnit 5.12.10 er, som det også 

er gældende for det eksisterende afsnit 15.12. 8 Maskinværksteder, alene 

medtaget for at vejlede om anvendelse af reglerne i relation til listevirksomheder. 

Mere uddybende vejledning af reglerne vil foregå på anden vis, eksempelvis som 

for maskinværksteder hvor der på styrelsens hjemmeside er udarbejdet 

spørgsmål og svar som vejledning. 

 

Afsnit 3.4.2 Fastsættelse af vilkår  

Rockwool anfører, at afsnittet, under overskriften Krav til midlingstider og andre 

parametre, bør suppleres med beskrivelse af under hvilke driftsforhold og 

konditioner emissionsmålingerne skal foretages for virksomheder med varierende 

emissioner. Endvidere anføres det, at for disse virksomheder bør det være muligt 

at middle ved præstationsmålingerne. 

 

DI tilslutter sig Rockwools bemærkninger og ønsker at der arbejdes videre med 

teksten om midlingstider og andre parametre herunder om emissionsgrænse-

værdier, tidsrum og referencebetingelser  

 

Miljøstyrelsen vil overveje, om der kan vejledes mere om hvordan myndigheder 

kan fastsætte vilkår for emissionsmålinger – og om dette skal være i 

godkendelsesvejledningen eller i luftvejledningen. 

 

Afsnit 5.12.11 Bygge- og anlægsaffald med indhold af PCB 

Bech-Bruun anfører på vegne af Sjællandske Lastvognsophug A/S, at det er 

problematisk at reglerne i § 13 i restproduktbekendtgørelsen om, at man ikke må 

anvende PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, hvis indholdet er over 2,0 mg 

PCB/kg, fortolkes således, at regler om miljøgodkendelse jf. § 33 må vige for det 

generelle forbud i restproduktbekendtgørelsens § 13. 

 

JA-Miljø & Plan er ligeledes uenige i Miljøstyrelsens fortolkning af reglerne om 

generelt forbud mod anvendelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald i forhold til 

miljøgodkendelser. 

 

Miljøstyrelsen har i maj 2017 efterspurgte bemærkninger fra en række 

interessenter med praktisk erfaring på området til et udkast til vejledning om 

håndtering af bygge- og anlægsaffald. Vejledningen gennemgår reglerne for 

bygge- og anlægsaffald på tværs af de forskellige regelsæt. Styrelsen er  

i gang med at gennemgå alle høringssvar, herunder høringssvar om forholdet 

mellem § 13 og miljøgodkendelserne, og i den forbindelse vil styrelsen tage 

stilling til, om der er grundlag for en ændring af fortolkningen af reglerne.  

Afsnit 5.12.11 Bygge- og anlægsaffald med indhold af PCB trækkes derfor tilbage. 

 

Afsnit 5.1 Forhold til planområdet 

Københavns Kommune ønsker at følgende to emner forklares i det nævnte opslag; 

betydning og indhold af natura 2000 og habitatreglerne samt forskellen mellem 
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VVM-reglerne og lov om miljøvurdering samt betydningen af disse regler for en 

miljøgodkendelse. 

 

Miljøstyrelsen skal bemærke hertil, at der i afsnit 5.1 henvises til VVM-reglerne 

via link til afsnit 5.2 Forhold til VVM-reglerne og til afsnit 5.4 Habitatreglerne. 

Både afsnit 5.1 og afsnit 5.4 er opdateret med hhv. nye regler og myndighedens 

mulighed for at indhente oplysninger i forbindelse med habitatvurdering. 


