
 

 

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed1 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, § 7 a, stk. 1, § 7 b, § 16, § 73, stk. 3, 78 a, stk. 2, § 79 b, stk. 1, nr. 1, 5, 11 og 13, § 79 c, stk. 

2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, fastsættes: 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde og definitioner 

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om anmeldelse af etablering, ændring og udvidelse samt miljøkrav til indretning og 

drift af affaldshåndteringsvirksomheder. 

Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på aktiviteter nævnt i stk. 4-7. Bestemmelserne finder dog ikke 

anvendelse på aktiviteter, som er optaget på listerne i bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved midlertidig opbevaring af affald, som afventer indsamling på det anlæg, hvor 

affaldet produceres. 

Stk. 4. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter følgende aktiviteter på de i stk. 1 nævnte virksomheder: 

1) Midlertidigt oplag af affald på 

a) anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, 

b) genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. dog stk. 5, 

c) anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse 

eller bortskaffelse, jf. dog stk. 5. 

2) Forbehandling af 

a) farligt affald i form af rekonditionering, herunder omlastning, omemballering og sortering forud for nyttiggørelse eller 

bortskaffelse, 

b) ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr i form af rekonditionering, herunder omlastning, 

omemballering og sortering forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, jf. dog stk. 5. 

3) Nyttiggørelse af affald i form af jordvolde, karteringsanlæg for jord, jordrenseanlæg, komposteringsanlæg, 

slaggebehandlingsanlæg, slammineraliseringsanlæg samt anlæg til neddeling af bygge- og anlægsaffald, jf. dog stk. 6. 

Stk. 5. For aktiviteter anført i stk. 4, nr. 1, b) og c) og nr. 2, b), finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse alene anvendelse for 

anlæg med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 

30 m3. 

Stk. 6. For komposteringsanlæg anført i stk. 4, nr. 3, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse alene anvendelse for 

virksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år. Bestemmelserne finder dog ikke anvendelse for 

komposteringsanlæg etableret i forbindelse med husdyrbrug. 

Stk. 7. Anmeldepligten, jf. § 91, omfatter også aktiviteter på virksomheden, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med 

aktiviteter omfattet af stk. 4-6. 

§ 2. Såfremt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed finder anvendelse på aktiviteter omfattet af denne 

bekendtgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i 

§§ 4-39, §§ 43-48 og §§ 51-87. 

Definitioner 

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

2) Affaldsfraktion: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

3) Befæstet areal: En fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 

4) Bygge- og anlægsaffald: Som defineret i restproduktbekendtgørelsen. 

5) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

6) Fuldstændig anmeldelse: En anmeldelse, jf. § 91, som opfylder oplysningskravene i § 91, stk. 4. 

7) Jordrenseanlæg: Anlæg til biologisk rensning af jord forurenet med olieprodukter. 

8) Karteringsanlæg: Anlæg hvor jord analyseres og kategoriseres med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse. 

9) Komposteringsanlæg: Anlæg til en kontrolleret biologisk behandling ved aerob mikrobiel nedbrydning af organisk materiale 

med henblik på fremstilling af kompost, der kan anvendes til vækstmedie eller jordbrugsformål som jordforbedrings- eller 

gødningsmiddel. 

10) Kontrolleret afledning: Areal hvor faldforholdene er indrettet således, at afledning sker til det tilsigtede sted og ikke løber ud 

i omgivelserne. 

11) Ren jord: Jord fra ejendomme eller arealer, der ikke er omfattet af pligten til anmeldelse, jf. bekendtgørelse om anmeldelse 

og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, samt jord, hvor analyser dokumenterer, at jorden ikke udgør nogen miljø- og 

sundhedsmæssig risiko. 
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12) Slagge (affaldsforbrænding): Som defineret i bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og 

anlægsaffald. 

13) Stabiliseret slam: Udrådnet, beluftet, mineraliseret, tørret eller kalkbehandlet slam, som er omfattet af bilag 1 til 

bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

14) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der 

håndteres på arealet, og som giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 

Kapitel 2 

Krav til indretning, opbevaring og håndtering 

Indretning af oplagsområder 

§ 4. Oplagsområder skal være indrettet og afmærket, så det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de 

forskellige affaldsfraktioner og kemikalier skal opbevares. 

§ 5. Affaldsfraktioner og kemikalier, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk eller kemisk reaktion, som kan udgøre en 

miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal opbevares, så sammenblanding ikke er mulig. 

Opbevaring og håndtering af affald 

§ 6. Medmindre andet er fastsat for den enkelte affaldsfraktion, skal opbevaring, omlastning, omemballering, forbehandling, 

håndtering og sortering af ikke-farligt affald ske på befæstede arealer. 

Stk. 2. Befæstede arealer, hvor der sker opbevaring, omlastning, omemballering, forbehandling, håndtering eller sortering af affald 

skal indrettes, så alt perkolat fra affaldet og forurenet overfladevand fra arealerne i øvrigt kan opsamles i et bassin med 

afspærringsventil(er), hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne. 

Stk. 3. Bassinet, som nævnt i stk. 2, skal være tæt og skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen. 

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for affald, der ikke afgiver stoffer til jord, overfladevand eller udvaskes til grundvandet. 

§ 7. Medmindre andet er fastsat for den enkelte affaldsfraktion, skal opbevaring, omlastning, omeballering, forbehandling, 

håndtering og sortering af farligt affald ske på arealer med tæt belægning. 

Stk. 2. Arealer med tæt belægning skal indrettes, så alt perkolat fra affaldet og forurenet overfladevand fra arealerne i øvrigt kan 

opsamles i et bassin med afspærringsventil(er), hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne. 

Stk. 3. Bassinet skal være tæt og skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen. 

§ 8. Lette materialer så som papir, plast og lignende skal opbevares i lukkede eller overdækkede beholdere eller containere for at 

hindre, at materialer giver anledning til flugt. Alternativt kan papir, plast og lignende opbevares indendørs. 

§ 9. Støvende oplag skal opbevares og håndteres så støv undgås. 

§ 10. Organisk affald og stabiliseret slam, bortset fra have- og parkaffald, skal opbevares i tanke, containere eller beholdere, der er 

lukkede og tætte, jf. dog stk. 5. 

Stk. 2. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand. 

Stk. 3. Tanke, containere og beholdere skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, 

tømning og eventuel overdækning. 

Stk. 4. Tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. 

Stk. 5. Organisk affald kan opbevares udendørs på befæstet areal, hvis det ikke giver anledning til væsentlige støv- eller lugtgener. 

§ 11. Farligt affald og kemikalier skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, containere eller tanke, jf. dog stk. 5. 

Stk. 2. Tanke, containere og beholdere skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, 

tømning og eventuel overdækning. 

Stk. 3. Beholdere og containere skal placeres under tag og beskyttes mod vejrlig. Tanke skal placeres i tankgård. 

Stk. 4. Volumen af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens 

opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 

% af tankgårdens volumen. 

Stk. 5. Opbevaring af farligt affald kan ske i transportcontainere under tæt presenning, når affaldet kun afventer afhentning til 

modtagevirksomhed, dog må opbevaringen højest finde sted frem til udgangen af den efterfølgende uge. 

§ 12. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og ved opbevaring beskyttes mod beskadigelse, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede beholdere. 

§ 13. Emballeret affald skal placeres, så den enkelte emballage kan inspiceres, og så der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. 

Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. 



 

 

§ 14. Opbevaring, omlastning, omemballering, håndtering eller sortering af kemikalier eller kemikalieaffald skal ske på arealer 

med tæt belægning og være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 

grundvand, overfladevand eller kloak, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Det afgrænsede område, som nævnt i stk. 1, skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares, jf. dog stk. 

3. 

Stk. 3. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere eller jernbanetankvogne, skal være indrettet som et 

afgrænset opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med 

afspærringsventil, med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m3 og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, 

overfladevand eller kloak. 

Indretning af rengørings- og vaskepladser 

§ 15. Rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til affald skal ske på rengørings- og vaskepladser, 

som er indrettet dertil. 

Stk. 2. Rengørings- og vaskepladsen skal etableres med tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, så affald, 

vaskevand, rengøringsvæsker og aerosoler m.v. ikke spredes uden for rengøringspladsen. 

Stk. 3. Rengørings- og vaskepladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin, hvorfra der 

sker opsamling og kontrolleret afledning. 

Kapitel 3 

Krav til drift 

Tilrettelæggelse af drift 

§ 16. Virksomheden skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller sammenblandes med andet farligt affald eller blandes med 

ikke-farligt affald, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. 

§ 17. Affald, der er forurenet med PCB, herunder også byggeaffald forurenet med PCB, må ikke sammenblandes med andet 

affald. 

§ 18. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. 

§ 19. Affald, der er egnet til nyttiggørelse, skal videredisponeres senest tre år efter modtagelsen. 

Stk. 2. Affald, der ikke er egnet til nyttiggørelse, men til bortskaffelse, skal videredisponeres senest et år efter modtagelsen. 

Modtagekontrol 

§ 20. Der må kun modtages, opbevares og håndteres de affaldsfraktioner, som er anmeldt, jf. § 91, og som fremgår af 

driftsinstruksen, jf. § 35. 

§ 21. Ved modtagelse af affald skal det straks kontrolleres, om affaldet kan modtages i overensstemmelse med § 20. 

Stk. 2. Kontrollen efter stk. 1 skal tage udgangspunkt i oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og 

mærkning. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne om affaldet ved modtagelse er utilstrækkelige, skal den straks indhente de 

nødvendige oplysninger. 

Stk. 3. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens anmeldte affaldsfraktioner, og som det ikke 

umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i oplagsområde med tæt belægning og adskilt fra øvrigt affald. Affaldet skal 

hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, videredisponeres. 

§ 22. Affaldet skal efter modtagelse og kontrol hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de 

dertil indrettede områder, containere og beholdere, jf. dog stk. 2 

Stk. 2. Lugtende affald skal placeres i de dertil indrettede områder, containere og beholdere før arbejdsdags ophør. 

Neddeling 

§ 23. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne 

blandede form. 

§ 24. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt 

belægning. 



 

 

Pumpning af affald mv. 

§ 25. Pumpning af affald, kemikalier, fyringsolie og motorbrændstof til og fra beholdere, containere og tanke skal ske under 

overvågning. 

Stk. 2. Tanke skal være monteret med overfyldningsalarmer, som er forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs 

signalafgivelse. Pumper skal være monteret med afbryder. 

Forebyggelse af uheld og opsamling af spild 

§ 26. Uden for bemandet åbningstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende. 

§ 27. Relevante afspærringsventiler tilknyttet sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal være lukkede, når der håndteres 

farligt affald, kemikalier, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. 

§ 28. Spild af olie, kemikalier og farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. 

Stk. 2. Spild af olie, kemikalier og affald i sumpe, brønde, opsamlingsbassiner, tankgårde og eventuelt andre opsamlingssteder, 

skal fjernes dagligt ved arbejdstids ophør. 

Stk. 3. Hvis der opstår risiko for, at spild af affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. 

Stk. 4. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold 

straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. 

Stk. 5. Alt andet affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de containere eller affaldsområder, som er indrettet 

dertil. 

§ 29. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden til håndtering af spild. 

§ 30. Opsamlet spild af olie, kemikalier og farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald 

og affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald, skal håndteres som farligt affald. 

Overjordiske tanke og tankningspladser 

§ 31. Overjordiske tanke skal sikres mod påkørsel. 

§ 32. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal placeres på tæt belægning og med et perkolatsystem, der indrettes 

som beskrevet i § 7, stk. 2. 

§ 33. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger), skal placeres enten inden for konturen af en tæt belægning 

med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. 

Stk. 2. Udendørs spildbakker eller gruber, jf. stk. 1, skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 pct. af spildbakkens 

eller grubens volumen. 

Vedligeholdelse 

§ 34. Befæstede arealer og arealer med tætte belægninger, rengørings- og vaskeplader, gruber, brønde, opsamlingsbassiner, 

tankgårde og andre særlige oplagsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. 

Stk. 2. Beholdere, tanke og containere til affald, kemikalier, stabiliseret slam, andet organisk affald og overfladevand skal være i 

god vedligeholdelsesstand. 

Stk. 3. Teltoverdækninger og andre overdækninger og afskærmninger skal være i god vedligeholdelsesstand. 

Stk. 4. Utætheder skal udbedres straks, efter at de er konstateret. 

Driftsinstruks 

§ 35. Virksomheden skal have en driftsinstruks med procedurer, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse 

med følgende forhold: 

1) Liste over affaldsfraktioner der må modtages på anlægget. 

2) Modtagelse og kontrol af affald. 

3) Kontrol af hvor længe affaldet oplagres, afhængig af om affaldet skal nyttiggøres eller bortskaffes. 

4) Kontrol af hvor længe der går fra modtagelse af jord, til der igangsættes rensning. 

5) Kontrol af hvor længe der går fra modtagelse af jord, til der igangsættes sortering og kartering. 

6) Oplagring, omlastning, omemballering, forbehandling, håndtering og sortering af affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i 

forbindelse hermed. 

7) Betjening af anlæg, pumper mv, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. 

8) Rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre 

opsamlingssteder, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse i forbindelse hermed. 



 

 

9) Gennemførelse af og opfølgning på egenkontrol. 

10) Driftsforstyrrelser og uheld. 

Stk. 2. Driftsinstruks, jf. stk. 1, skal: 

1) Være nedskrevet og fremsendt til tilsynsmyndigheden senest ved idriftsættelsen af virksomheden. 

2) Til enhver tid være opdateret. 

3) Være tilgængelig for personalet. 

4) Kunne forevises for tilsynsmyndigheden på forlangende. 

Kapitel 4 

Begrænsning af luftforurening 

§ 36. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener uden for virksomhedens område. 

Stk. 2. Støvende udendørs aktiviteter skal afskærmes og være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et 

vandings- eller sprinklersystem. 

§ 37. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning, hal, specialcontainer og lignende, hvor der opbevares eller håndteres 

affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 

§ 38. Afkast fra processer, hvor der håndteres affald, der afgiver støv, aerosoler eller kemikalier, herunder opløsningsmidler og 

olieholdige produkter, skal renses i et egnet filter. 

Stk. 2. Afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap eller plast skal forsynes med 

et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. 

Stk. 3. Før filtrene, jf. stk. 1 og 2, tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: 

1) Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. 

2) Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. 

Stk. 4. Oplysningerne, jf. stk. 3, skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 

§ 39. Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af 

filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. 

Kapitel 5 

Begrænsning af støj 

§ 40. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt 

til de i bilag 2 anførte områdetyper, må ikke overstige de grænseværdier, som fremgår af bilag 2. 

Stk. 2. I det åbne land må virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen ikke overstige følgende grænseværdier i det mest 

støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse: 

1) 45 dB i perioderne: Kl. 07-18 på dagene mandag-fredag og kl. 07 -14 på lørdage. 

2) 40 dB i perioderne: Kl. 18-22 på dagene mandag-fredag, kl. 14-22 på lørdage og kl. 07-22 på søndage og helligdage. 

3) 35 dB i perioden: Kl. 22-07 på alle dage. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, ligesom opholdsstedet i øvrigt er uden betydning for 

vurderingen af virksomhedens støjbelastning, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse 

efter § 5 u, stk. 1–3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, jf. § 88, dispensere fra krav anført i stk. 1-2 efter anmodning herom fra en virksomhed i 

forbindelse med behandling af en anmeldelse, hvis dette er begrundet af virksomhedens lokalisering i forhold til et område udlagt 

som transformationsområde efter § 15 a, stk. 3, i lov om planlægning. 

§ 41. For en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed 

omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, finder bestemmelserne i § 40, 

stk. 1 og 2, anvendelse for den samlede virksomhed. 

§ 42. For en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et eller flere 

mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, finder bestemmelserne i § 40, stk. 

1 og 2, anvendelse for den samlede virksomhed. 

Kapitel 6 

Egenkontrol og driftsjournal 

Egenkontrol 



 

 

§ 43. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og 

vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, arealer med tætte belægninger, rengørings- og vaskepladser, gruber, brønde, tankgårde og 

andre særlige oplagsområder, telte, beholdere, containere og overdækninger, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. På områder og arealer med oplag og håndtering af farligt affald skal kontrollen gennemføres månedligt. 

Stk. 3. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg for lækager og vedligeholdelsestilstand. 

For faste rørsystemer, pumper og slanger skal der foretages visuel kontrol for lækager og vedligeholdelsesstand en gang om 

måneden. 

§ 44. Virksomheden skal mindst hvert femte år foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af 

opsamlingsbassiner, jf. § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2. 

§ 45. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved tanke, containere og beholdere til stabiliseret slam og andet organisk 

affald for vandets farve og lugt. 

Stk. 2. Kontrollen skal ske mindst en gang i kvartalet, hvis der er indhold i beholderen. 

Stk. 3. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 

§ 46. Beholdere til stabiliseret slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år 

kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, 

ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. 

Stk. 2. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle 

reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. 

Stk. 3. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller at der er behov for et supplerende 

eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til 

tilsynsmyndigheden inden seks uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er 

foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. 

§ 47. Virksomheden skal mindst hvert femte år lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer 

med henblik på at dokumentere, at § 34, stk. 2, er overholdt. 

Stk. 2. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til 

tilsynsmyndigheden senest en måned efter prøvningen. 

Driftsjournal 

§ 48. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

1) Dato, mængde og art for modtagelse af hver enkelt affaldslevering, jf. dog stk. 2. 

2) Dato, mængde og art af bortkørt affald. 

3) Kvartals opgørelse over mængde og art af oplagrede affaldsfraktioner. 

4) Dato for eftersyn af belægninger, gruber, tankgårde, beholdere, overdækninger m.v., jf. § 43, stk. 1 og 2, samt dato for 

eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. 

5) Dato for eftersyn af opsamlingsbassiner, jf. § 44. 

6) Dato for og resultatet af kontrol af tankanlæg, rørsystemer og slanger, jf. § 43, stk. 3. 

7) Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. § 45, stk. 1 og 2. 

8) Dato for og resultat af kontrol med filtre, jf. § 39. 

9) Afvigelser i driften. 

Stk. 2. For genbrugspladser ejet af de kommunale forsyningsvirksomheder skal driftsjournalen ikke angive dato, mængde og art 

for modtagelse af hver enkelt affaldslevering. 

Stk. 3. For komposteringsanlæg skal der i driftsjournalen herudover angives registrering af dato for hhv. modtagelse og påbegyndt 

kompostering af have- og parkaffald og andet affald til kompostering. 

Stk. 4. For slammineraliseringsanlæg skal der i driftsjournalen herudover angives følgende: 

1) Årlig opgørelse over slammængder tilført til de enkelte bassiner. 

2) Opgørelse over restkapacitet for de enkelte bassiner. 

3) Datoer for tømning af bassiner. 

4) Datablade og kontroljournaler for bassinernes bund og sider udført i henhold til DS/INF 466. 

Stk. 5. For jordrenseanlæg og jordkarteringspladser skal der i driftsjournalen herudover angives følgende: 

1) Visuel kontrol af den modtagne jord, jf. § 73, stk. 1 og § 79, stk. 1. 

2) Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater og kategorisering, jf. § 74, stk. 1 og § 81. 

3) Dato for modtagne ikke forhåndsgodkendte jordpartier, jf. § 74, stk. 2 og § 80, stk. 1. 

4) Analyser og kategorisering af ikke forhåndsgodkendte jordpartier og dato for modtagelse af disse data, jf. § 74, stk. 3 og § 80, 

stk. 2. 

5) Redegørelse for sammenblanding af jordpartier, jf. § 75, stk. 2, og § 78, stk. 2. 

6) Dato for bortkørte jordpartier, jf. § 74, stk. 4, og § 80, stk. 3. 

Stk. 6. For nyttiggørelse af affald i jordvolde skal der i driftsjournalen herudover angives følgende: 

1) Visuel kontrol, jf. § 83, stk. 1. 

2) Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater og kategorisering, jf. § 85, stk. 1. 



 

 

3) Dato for modtagne ikke forhåndsgodkendte jordpartier, jf. § 85, stk. 2. 

4) Analyser og kategorisering af ikke forhåndsgodkendte jordpartier og dato for modtagelse af disse data, jf. § 85, stk. 3. 

Stk. 7. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst fem år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

Kapitel 7 

Særlige bestemmelser ved driftsstart og ophør af virksomhed 

§ 49. Ved etablering af en ny virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig 

meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. 

§ 50. Ved driftsophør af én eller flere aktiviteter anmeldt efter reglerne i denne bekendtgørelse skal virksomheden forinden 

orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 

tilfredsstillende tilstand. 

Kapitel 8 

Yderligere krav for særlige aktiviteter 

Yderligere krav for komposteringsanlæg 

§ 51. For komposteringsanlæg skal arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring være etableret med tæt 

belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. 

§ 52. Komposteringsanlæg, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal inden oplægning af materialet til kompostering 

sikre, at materialerne er blandet, og at blandingen opfylder følgende krav: 

1) Forholdet mellem kulstof (C) og kvælstof (N) ligger i intervallet fra 20 til 30 (20 < C/N < 30). 

2) Densiteten er mindre end 700 kg/m3. 

3) Tørstofindholdet (TS) ligger i intervallet 40 – 50 pct. 

Stk. 2. Kulstof kan bestemmes ved en glødetabsbestemmelse og brug af følgende formel: pct. kulstof = glødetab/1,8. 

Stk. 3. Anlægget, jf. stk. 1, skal registrere temperaturen i komposteringsprocessen kontinuerligt. 

Stk. 4. Er temperaturen uden for intervallet 45–70 o C i de første fire uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes 

eller beluftes. 

Stk. 5. Oplagte materialer til kompostering skal minimum vendes fire gange i komposteringsforløbet. 

§ 53. Madaffald, organisk dagrenovation og andet letfordærveligt affald skal indgå i komposteringsprocessen senest to dage efter, 

at affaldet er modtaget på anlægget. 

§ 54. Anlæg, der udelukkende komposterer have- og parkaffald, skal som minimum registrere temperaturen en gang pr. uge. 

Stk. 2. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes tre gange i komposteringsforløbet. 

§ 55. Have- og parkaffald, der modtages i perioden fra den 1. maj til den 1. september, skal neddeles inden for en måned. 

§ 56. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i syv dage inden kompostering, jf. dog stk.2. 

Stk. 2. Neddelt have- og parkaffald, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, kan dog opbevares i op til to måneder efter 

neddeling. 

§ 57. Lugtende udendørs miler skal overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost. 

§ 58. Kompostering af ikke-stabiliseret spildevandsslam skal ske i lukket hal eller anlæg. 

Yderligere krav for slaggebehandlingsanlæg 

§ 59. For at hindre støvgener skal pladsen være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagge 

eller udsorterede fraktioner både under oplag og sortering. 

Yderligere krav for slammineraliseringsanlæg 

§ 60. Ved slammineraliseringsanlæg skal anlægget indrettes, så der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne fra 

slammineraliseringsbassiner. 

§ 61. Slammineraliseringsbassiner skal beplantes med tagrør, pil eller andre plantetyper, der er velegnede til opgaven. 



 

 

§ 62. Mineraliseringsbassinernes bund og sider skal beklædes med en vandtæt membran, der skal overholde retningslinjerne i 

DS/INF 466 for så vidt angår materiale, udlægning, sammensvejsning, rørgennemføring og tæthedskontrol. 

Stk. 2. Membranens over- og undersider skal beskyttes mod mekanisk overbelastning, f.eks. ved afdækning med geotekstil. Oven 

på membranen skal der etableres afvandingsdræn for afledning af rejektvand. 

§ 63. Med henblik på at kunne monitere membranens tæthed skal der f.eks. etableres et kontroldrænsystem under anlægget, som 

udleder til en eller flere prøvetagningsbrønde, et elektronisk varslingssystem umiddelbart under membranen, grundvandsmonitering 

eller lignende. Et evt. grundvandsmoniteringssystem skal omfatte minimum tre boringer (én opstrøms og to nedstrøms) med 

muligheder for udtagning af grundvandsprøver i det overfladenære grundvandsmagasin. 

§ 64. Udpumpning af slam i bassiner skal indrettes, så spredning af aerosoler undgås. 

§ 65. Ved tømning af bassiner skal det sikres, at der ikke graves ned i drænlaget, og at der ikke sker beskadigelse af geotekstil 

eller membran. 

§ 66. Slammineraliseringsanlæg må ikke give anledning til, at nabobeboelse i væsentlig omfang generes af fluer eller insekter. 

Yderligere krav for bygge- og anlægsaffald 

§ 67. Bygge- og anlægsaffald affald, der ikke afgiver stoffer til jord, overfladevand eller udvaskes til grundvand, kan opbevares 

på en anden passende måde end beskrevet i §§ 6 og 7, hvis det ikke giver anledning til væsentlige støv- eller lugtgener. 

Stk. 2. Andet bygge- og anlægsaffald kan opbevares udendørs på tæt belægning og med et perkolatsystem, der indrettes som 

beskrevet i § 7, stk. 2-3. 

Stk. 3. Stk. 1-2 finder ikke anvendelse på PCB-holdigt affald. 

§ 68. PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald kan opbevares udendørs i egnede, tætte og lukkede beholdere eller containere. 

Alternativt kan oplaget foregå i lukket hal eller under tæt overdækning. 

§ 69. De enkelte modtagne partier af bygge- og anlægsaffald skal være tydeligt afmærket med identifikationsnummer og holdes 

fysisk adskilt med en til to meters afstand. 

Stk. 2. Dog må bygge- og anlægsaffald, som er ensartet forurenet, lægges i samme bunke. 

§ 70. Byggeaffald med cementbundne asbestfibre, herunder tagplader, skal opbevares og håndteres, så de ikke beskadiges. 

Stk. 2. Støvende asbestholdigt affald skal opbevares i lukket eller overdækket container, samt håndteres jf. § 9. 

§ 71. Der skal udover modtagekontrollen, jf. § 20, gennemføres en visuel kontrol for urenheder af alle tilførte vognlæs af bygge- 

og anlægsaffald. 

Stk. 2. Der skal til brug for kontrollen etableres et adskilt og befæstet areal til aflæsning af det modtagne bygge- og anlægsaffald. 

Stk. 3. Urenheder skal frasorteres, hvorefter bygge- og anlægsaffaldet kan placeres, jf. §§ 67-70. 

Yderligere krav for jordrenseanlæg 

§ 72. Jordrenseanlæg skal etableres med tæt belægning og et perkolatsystem, der indrettes som beskrevet i § 7, stk. 2. 

§ 73. Der skal udover modtagekontrollen, jf. § 20, gennemføres en visuel kontrol af alle tilførte vognlæs af jord. 

Stk. 2. Der skal til brug for kontrollen etableres et adskilt og befæstet areal til aflæsning af den modtagne jord. 

§ 74. Jord, der modtages til rensning, skal være ledsaget af analyseresultater og kategorisering i overensstemmelse med 

bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

Stk. 2. Jord, der modtages, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, skal placeres på et særskilt og tæt belægning, 

indtil jorden er kategoriseret efter retningslinjerne i bilag 3 i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord. 

Stk. 3. Jord, der modtages, jf. stk. 2, skal være analyseret og kategoriseret, jf. stk. 1, senest fire uger efter modtagelsen. 

Stk. 4. Jord, for hvilken analyser og kategorisering viser, at den ikke er omfattet af virksomhedens anmeldte affaldsfraktioner skal 

videredisponeres hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, jf. § 21, stk. 3. 

§ 75. På jordrenseanlæg skal de enkelte modtagne jordpartier være tydeligt afmærket med identifikationsnummer og holdes fysisk 

adskilt med en til to meters afstand. 

Stk. 2. Dog må jordpartier, som er klassificeret, og som indeholder samme forureningskomponenter og har samme 

forureningskategori, lægges i samme mile. 

§ 76. Jorden må maksimalt henligge to uger før rensning påbegyndes. 

Yderligere krav for jordkarteringspladser 



 

 

§ 77. Jordkarteringspladser skal etableres med tæt belægning og et perkolatsystem, der indrettes som beskrevet i § 7, stk. 2. 

§ 78. På jordkarteringspladser skal de enkelte modtagne jordpartier være tydeligt afmærket med identifikationsnummer og holdes 

fysisk adskilt med en til to meters afstand. 

Stk. 2. Dog må jordpartier, som er klassificeret, og som indeholder samme forureningskomponenter og har samme 

forureningskategori, lægges i samme mile. 

§ 79. Der skal udover modtagekontrollen, jf. § 20, gennemføres en visuel kontrol af alle tilførte vognlæs af jord. 

Stk. 2. Der skal til brug for kontrollen etableres et adskilt og befæstet areal til aflæsning af den modtagne jord. 

§ 80. Jord, der modtages, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, skal efter visuel kontrol, jf. § 79, placeres på et 

særskilt areal med tæt belægning, indtil jorden er kategoriseret efter retningslinjerne i bilag 3 i bekendtgørelse om anmeldelse og 

dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

Stk. 2. Jord, der modtages, skal være analyseret og kategoriseret, jf. stk. 1, senest fire uger efter modtagelsen. 

Stk. 3. Jord, for hvilken analyser og kategorisering viser, at den ikke er omfattet af virksomhedens anmeldte affaldsfraktioner skal 

videredisponeres hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, jf. § 21, stk. 3. 

§ 81. Jord, der ved modtagelsen er ledsaget af analyseresultater og kategorisering i overensstemmelse med bekendtgørelse om 

anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, kan efter visuel kontrol, jf. § 79, placeres jf. § 78. 

§ 82. Jorden må maksimalt henligge to uger, før kartering og sortering påbegyndes. 

Yderligere krav for nyttiggørelse af affald i jordvolde 

§ 83. Der skal gennemføres en visuel kontrol af alle tilførte vognlæs af jord. 

Stk. 2. Hvis jord i et tilført vognlæs udviser forureningsindikationer så som forurening i frifase, eller hvis jorden indeholder 

byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal læsset afvises. 

§ 84. Volde må kun etableres i de anmeldte dimensioner og med de anmeldte jordmængder og det anmeldte forureningsindhold af 

jorden, jf. § 20. 

§ 85. Jord, der modtages til nyttiggørelse, skal være ledsaget af analyseresultater og kategorisering i overensstemmelse med 

bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

Stk. 2. Jord, der modtages, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, skal placeres adskilt fra anden jord og på tæt 

areal, indtil jorden er kategoriseret efter retningslinjerne i bilag 3 i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse 

med flytning af jord. 

Stk. 3. Jord, der modtages, jf. stk. 2, skal være analyseret og kategoriseret, jf. stk. 1, senest fire uger efter modtagelsen. 

Stk. 4. Jord, for hvilken analyser og kategorisering viser, at den ikke er omfattet af virksomhedens anmeldte affaldsfraktioner skal 

videredisponeres hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, jf. § 21, stk. 4. 

§ 86. Der skal udlægges markeringsnet mellem intakt jord og tilført jord på det område, hvor volde etableres, og mellem den 

indbyggede jord og slutafdækningen. 

§ 87. Volde skal løbende slutafdækkes med en meter dokumenteret ren jord. 

Stk. 2. Slutafdækningen skal til enhver tid være vedligeholdt, sådan at erosion og sætninger undgås. 

Kapitel 9 

Særlige bestemmelser om fravigelser af krav 

Særlig bestemmelse om dispensation 

§ 88. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra en virksomhed i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe 

afgørelse om at dispensere fra kravene i kapitler 2-6 og 8 i denne bekendtgørelse, hvis dette er begrundet i virksomhedens konkrete 

forhold. 

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at en anmodning om dispensation, jf. stk. 1, ikke kan imødekommes, eller kun delvis 

kan imødekommes, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse, der helt eller delvis afslår anmodningen. 

Stk.3. En dispensation bortfalder, hvis virksomheden ikke har idriftsat det anmeldte inden to år fra anmeldelsesdatoen. 

Særlige bestemmelser om skærpelse og supplering af krav 

§ 89. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe afgørelse om skærpelse af kravene i denne 

bekendtgørelse, hvis dette er begrundet i hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1. 



 

 

§ 90. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe afgørelse om supplerende krav foruden de i 

denne bekendtgørelse anførte, herunder med hensyn til aktiviteter anmeldt efter § 1, stk. 7, hvis dette er begrundet i at sikre en 

effektiv forebyggelse og begrænsning af forurening fra virksomhedens aktiviteter. 

Kapitel 10 

Digital anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer 

§ 91. Den, der ønsker at etablere en ny virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, eller ønsker at udvide eller ændre en 

bestående virksomhed på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive en fuldstændig anmeldelse herom til 

kommunalbestyrelsen.  

Stk. 2. Såfremt det, der ønskes etableret, udvidet eller ændret, samtidig er omfattet af bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM), kan anmeldelsen efter stk. 1 tidligst indgives, når VVM-myndigheden har truffet 

afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) eller har truffet afgørelse om VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 

Stk. 3. En digital anmeldelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen. 

Stk. 4. Anmeldelsen efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

§ 92. Anmeldelsen efter § 91 skal indgives via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.  

Stk. 2. Anmeldelser, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, afvises, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at anmeldelsen ikke kan indgives ved digital 

selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmeldelsen kan indgives på en anden måde end ved den digitale selvbetjening, 

som nævnt i stk. 1. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over det i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse, der ikke 

er indgivet ved den digitale selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen 

ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt. 

Kapitel 11 

Administrative bestemmelser 

§ 93. Når kommunalbestyrelsen har modtaget en fuldstændig anmeldelse, kvitterer den inden en uge fra modtagelse herfor. 

Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger om: 

1) at kommunalbestyrelsen inden for den i § 96, stk. 1, nævnte frist kan fremsætte indsigelse mod det anmeldte, 

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen for at fremsætte indsigelse én gang, hvis sagens omfang eller kompleksitet 

berettiger det, jf. § 96, stk. 4, 

3) at det anmeldte kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger og i overensstemmelse med 

reglerne i denne bekendtgørelse, når kommunalbestyrelsen har meddelt anmelderen, at det anmeldte er registreret, 

4) at det anmeldte ved udløbet af den i § 96, stk. 1 og 4, nævnte frist offentliggøres via Digital Miljøadministration sammen med 

de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt § 99, stk. 1-3. 

5) at kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 88-90 og afgørelse om, at det anmeldte ikke kan gennemføres, jf. § 96, stk. 3, kan 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 102, samt 

6) at kommunalbestyrelsens manglende indsigelse eller afgørelse om fravigelse af krav, jf. §§ 88-90, ikke forhindrer 

tilsynsmyndigheden i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod det 

anmeldte i tilfælde af, at virksomheden giver anledning til væsentlig forurening eller væsentlige gener, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 42. 

§ 94. Såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at anmeldelsen er ufuldstændig, meddeler kommunalbestyrelsen inden tre uger fra 

modtagelsen anmelder, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles, og fastsætter samtidig en frist for, hvornår de 

manglende oplysninger skal sendes til kommunalbestyrelsen. Modtager kommunalbestyrelsen herefter de manglende oplysninger, 

behandler myndigheden anmeldelsen efter reglerne i § 93 og i §§ 95-98. Modtager kommunalbestyrelsen ikke de manglende 

oplysninger senest fjorten dage efter den fastsatte frist, bortfalder anmeldelsen. 

§ 95. Kommunalbestyrelsen vurderer på grundlag af en fuldstændig anmeldelse, 

1) om virksomheden kan opfylde kravene i §§ 4-34, §§ 36-42 og, hvor relevant, §§ 51-87, 

2) om der er behov for at stille skærpede eller supplerende krav, jf. § 89 og 90, og 

3) om en ansøgning om dispensation, jf. § 88, skal imødekommes. 

§ 96. Hvis kommunalbestyrelsen ikke senest seks uger fra modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse, jf. § 91, har gjort indsigelse 

mod det anmeldte, meddeler kommunalbestyrelsen anmelderen, at det anmeldte er registreret og kan gennemføres inden for 

rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. 



 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer samtidig med meddelelsen efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation, 

jf. § 88, kan imødekommes, og eventuelt meddeler afgørelse om, at det anmeldte kan gennemføres under fastsættelse af nærmere 

præciserede skærpede eller supplerende krav, jf. § 89 og 90. 

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at det anmeldte ikke kan gennemføres, meddeler kommunalbestyrelsen denne 

afgørelse til virksomheden senest seks uger fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1-3 én gang, hvis sagens omfang eller kompleksitet berettiger det. 

Kommunalbestyrelsen skal give anmelderen meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 

1-3. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed. 

§ 97. Virksomheden må ikke anlægges eller påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt anmelderen, at det anmeldte er 

registreret, jf. § 96, stk.1. 

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen meddelt fristforlængelse, jf. § 96, stk. 4, for at træffe afgørelse om fravigelse af krav, jf. §§ 88-

90, kan kommunalbestyrelsen give særskilt tilladelse til, at virksomheden må påbegynde bygge- og anlægsarbejder, inden der er 

truffet afgørelse om fravigelse af krav, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. 

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Kapitel 12 

Samtidighed 

§ 98. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om fravigelse af krav, jf. § 88-90, og ansøger virksomheden samtidig med 

indgivelse af en fuldstændig anmeldelse efter § 93 om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, eller tilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 og 3, skal myndigheden tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelser 

efter §§ 88-90 samtidig med afgørelse om tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, og § 28, stk. 1 og 3. 

Kapitel 13 

Indberetning af oplysninger og offentliggørelse af data 

§ 99. Kommunalbestyrelsen afgiver følgende oplysninger til Miljøstyrelsen: 

1) Angivelse af myndighed. 

2) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden. 

3) Liste over de anmeldte aktiviteter, jf. § 1, stk. 4-7. 

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse jf. § 88-90, eller afgørelse om, at det anmeldte ikke kan gennemføres, 

jf. § 96, stk. 3, fremsender kommunalbestyrelsen samtidig kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen oplyser Miljøstyrelsen om brugerbetaling for behandling af anmeldelser efter denne bekendtgørelse. 

Oplysningerne skal afgives efter enten hver behandling eller årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår. 

Stk. 4. Afgivelsen af de i § 99, stk. 1-3, nævnte oplysninger, sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden 

lovgivning. 

§ 100. Kommunalbestyrelsen afgiver de i § 99, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder, efter at 

kommunalbestyrelsen har meddelt virksomheden, at det anmeldte er registreret, eller meddelt afgørelse jf. § 96, stk. 3. Det samme 

gælder de i § 99, stk. 3, nævnte oplysninger, såfremt oplysninger afgives efter hver behandling. 

Stk.2. Afgivelsen af de i § 99, stk. 1-3, nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som 

Miljøstyrelsen stiller til rådighed. 

Offentliggørelse af data via Digital Miljøadministration 

§ 101. Kommunalbestyrelsen offentliggør de oplysninger, som fremgår af § 99, stk. 1-3. 

Stk. 2. Offentliggørelse af de i § 99, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger skal ske senest fire måneder, efter at kommunalbestyrelsen 

har meddelt virksomheden, at det anmeldte er registreret, eller meddelt afgørelse jf. § 96, stk. 3. Offentliggørelse af de i § 99, stk. 3, 

nævnte oplysninger skal ske på aggregeret form senest den 1. april for det forudgående kalenderår. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør, hvis en afgørelse om fravigelse, jf. §§ 88-90, eller afgørelse om, at det anmeldte ikke 

kan gennemføres, jf. § 96, stk. 3, er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør 

kommunalbestyrelsen resultatet heraf. 

Stk. 4. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 

Stk. 5. Når kommunalbestyrelsen offentliggør oplysninger efter stk. 1, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til 

aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunalbestyrelsen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af anden 

lovgivning. 

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til 

rådighed. 



 

 

Kapitel 14 

Klage og strafbestemmelser 

§ 102. Til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan påklages: 

1) Kommunalbestyrelsens afgørelse om at fravige bekendtgørelsens krav, jf. §§ 88-90. 

2) Kommunalbestyrelsens afgørelse om, at det anmeldte ikke kan gennemføres, jf. § 96, stk. 3. 

§ 103. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) undlader at indgive anmeldelse efter § 91, stk. 1, og § 107. 

2) undlader at give meddelelse om driftsstart efter § 49, 

3) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring, førend kommunalbestyrelsen har meddelt, at det anmeldte er registreret, jf. § 

97, stk. 1, 

4) overtræder kravene til indretning, opbevaring og håndtering, jf. §§ 4-15, med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der 

måtte være truffet afgørelse om efter §§ 88 og 89, 

5) overtræder kravene til drift, jf. §§ 16-35, med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der måtte være truffet afgørelse 

om efter §§ 88 og 89, 

6) overtræder krav i medfør af §§ 36-38 med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der måtte være truffet afgørelse om 

efter §§ 88 og 89, 

7) overtræder kravene til kontrol, vedligeholdelse og udskiftning af filtre, jf. § 39, med de eventuelle skærpelser eller 

dispensationer, der måtte være truffet afgørelse om efter §§ 88 og 89, 

8) overtræder krav i medfør af § 40 med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der måtte være truffet afgørelse om efter 

§§ 88 og 89, 

9) undlader at gennemføre egenkontrol efter §§ 43-47 med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der måtte være truffet 

afgørelse om efter §§ 88 og 89,  

10) undlader at føre driftsjournal efter § 48 med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der måtte være truffet afgørelse om 

efter §§ 88 og 89, 

11) overtræder kravene i medfør af §§ 51-87 med de eventuelle skærpelser eller dispensationer, der måtte være truffet afgørelse 

om efter §§ 88 og 89, 

12) overtræder eventuelt fastsatte supplerende krav efter § 90, eller 

13) undlader at efterkomme en afgørelse om, at det anmeldte ikke kan gennemføres efter § 96, stk. 3. 

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 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

Kapitel 15 

Tilsynsmyndighed og tilsyn 

§ 104. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, og påser, at reglerne i denne bekendtgørelse 

overholdes. 

§ 105. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at tilsynsmyndigheden kan meddele påbud eller forbud efter 

miljøbeskyttelseslovens § 42. 

Kapitel 16 

Oplysningspligt som følge af servicedirektivet 

§ 106. Virksomheder, som udfører en tjenesteydelse, skal over for modtagerne af tjenesteydelsen oplyse kontaktoplysninger til 

den myndighed, der har meddelt, at det anmeldte er registreret, og som fører tilsyn med virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven. 

Alternativt kan kontaktoplysninger oplyses til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov 

om tjenesteydelser i det indre marked. 

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt, og i god tid inden kontraktens 

indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås en skriftlig aftale. 

Kapitel 17 

Særlige bestemmelser om bestående virksomheder 



 

 

§ 107. Virksomheder, som tidligere har været meddelt en miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, og som har fået 

meddelt afgørelse om bortfald af miljøgodkendelsen, jf. godkendelsesbekendtgørelsen, skal indgive en anmeldelse til 

kommunalbestyrelsen, jf. § 91, senest tre måneder fra modtagelsen af afgørelsen om bortfald af miljøgodkendelsen. 

Kapitel 18 

Ikrafttræden 

§ 108. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, den 

Jakob Ellemann-Jensen 

/ Christian Bruhn Rieper 

 

Bilag 1 

Oplysningskrav ved anmeldelse, jf. § 91, stk. 4 

A. Stamoplysninger 

Anmelder og ejerforhold 

1) Anmelderens navn, adresse og telefonnummer og e-mail. 

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer. 

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er 

identisk med anmelder. 

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. 

B. Kort beskrivelse af det anmeldte projekt 

5) Angiv om det drejer sig om en ny virksomhed eller en driftsmæssig udvidelse og/eller ændring af en eksisterende virksomhed. 

a. Angiv virksomhedens aktiviteter, jf. § 1, stk. 4-6. 

b. Angiv andre forurenende aktiviteter på virksomheden, jf. § 1, stk. 7. 

Hvis der er tale om en udvidelse, som ikke tidligere har været omfattet af anmeldepligt eller miljøgodkendelse, skal der gives 

oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 

6) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

7) Oplysning om projektet er omfattet af bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

8) Hvis det anmeldte projekt er omfattet af bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

oplyses om, hvornår VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt efter § 21 i lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) eller har truffet afgørelse om VVM-tilladelse efter § 25 i 

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

9) Oplysning om, hvorvidt det anmeldte kan påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV-arter. 



 

 

10) Oplysning om, hvorvidt det anmeldte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer. 

11) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. 

12) Hvis det anmeldte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. 

C. Virksomhedens placering og indretning 

13) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. 

Planen forsynes med en nordpil. 

14) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og 

aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller 

søn- og helligdage, skal dette oplyses. 

15) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. 

D. Tegninger over virksomhedens indretning 

16) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt E og G, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: 

– Placering af alle bygninger og overdækkede arealer. 

– Interne transportveje. 

– Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel. 

– Placering og afgrænsning af særligt indrettede, områder til de forskellige affaldsfraktioner, herunder områder for modtagelse af 

affald, områder for omlastning, omemballering, forbehandling, håndtering eller sortering af affaldet, samt øvrige permanente 

oplagsområder og tanke. 

– Placering af skorstene og andre luftafkast. 

– Placering af støj- og vibrationskilder. 

– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler, vaskepladser til vask af 

materiel og vogne og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabets kloaknet eller udledning til recipient. 

– Markering af befæstede og ubefæstede arealer. Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper, og typen skal angives og 

beskrives. 

– Placering af oplag af andre råvarer end det modtagne affald, oplag af hjælpestoffer og af affald, der produceres af virksomheden, 

herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring. 

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. 

E. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

17) Oplysning om, hvilke affaldsfraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt. særlig forurening i 

affaldet. 

– Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages. 

– Det maksimale oplag for de enkelte affaldsfraktioner. 



 

 

– Hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret, f.eks. i emballager, containere (stationære og 

transportcontainere), båse, beholdere, tanke, på særlige oplagspladser eller i miler, herunder volumen, oplagshøjde/antal lag. Det 

anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. 

18) Oplysninger om eventuel sortering, neddeling eller anden forbehandling. 

19) Oplysninger om, i hvilket omfang der vaskes emballager, containere, beholdere og/eller køretøjer på virksomheden. 

20) Hvis anmeldelsen vedrører oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, skal yderligere følgende oplyses: 

– Hvor affaldet stammer fra (virksomhed, proces og andet, der har betydning for slammets karakter), tørstofindhold, 

stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget. 

– Hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget. 

– Opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald. Såfremt der er 

tale om en beholder, der har været omfattet af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller 

spildevand, vedlægges seneste tilstandsrapport med oplysning om, hvilke reparationer, der eventuelt er foretaget på baggrund heraf. 

21) Hvis anmeldelsen vedrører slammineraliseringsanlæg, skal yderligere følgende oplyses: 

– Beskrivelse af bassinernes placering, opbygning og indretning, inkl. valg af beplantning. 

– Oplysning om materiale og udførelse af membraner. 

– Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og afledningsforhold. Praktisk eller beregningsmæssig dokumentation af drænlagets 

funktion, herunder risikoen for at det klogger til. 

– Beskrivelse af eventuel pumpestation og nedgravede ledninger til transport af slam og rejektvand. 

– Beskrivelse af, hvordan anlæggets tæthed i forhold til udsivning vil blive kontrolleret. 

22) Hvis anmeldelsen vedrører nyttiggørelse af jord i volde, skal yderligere følgende oplyses: 

- Oplysninger om jordens maksimale indhold af forureningskomponenter, eksempelvis analyseret og kategoriseret efter reglerne i 

bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

- Beskrivelse af voldens/ voldenes placering med angivelse af koordinater. 

- Beskrivelse af voldens/ voldenes dimensioner, opbygning, eventuel membran og slutafdækning. 

- Tidsplan for opbygning og slutafdækning. 

- Oversigtsplan med angivelse af berørte matrikelnummer, placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer 

og havet. 

- Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og afledningsforhold. Praktisk eller beregningsmæssig dokumentation af drænlagets 

funktion, herunder risikoen for at det klogger til. 

- Oplysninger om hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet. 

- Beskrivelse af, om og hvordan anlægget vil påvirkes af eventuelle grundvandsstigninger. 

23) Oplysninger om virksomhedens kapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder 

mikroorganismer. 



 

 

24) Systematisk beskrivelse af affaldets forløb gennem virksomheden. Herunder beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og 

spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. 

25) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg. Herunder opstilling af tanke til fyringsolie 

og brændstof. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof. 

26) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, 

samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. 

F. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

27) Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse 

forureningen for hvert af nedenstående områder: 

a) Energi, vand og råvareforbrug 

b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse 

c) Emissioner til luft, herunder lugt 

d) Emissioner til vand 

e) Støj 

f) Emissioner til jord og grundvand 

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på ”Listen over uønskede stoffer”, skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan 

substitueres. 

G. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

Luftforurening 

28) Oplysninger om, hvilke affaldsfraktioner der kan give anledning til luftforurening samt lugt- eller støvgener uden for 

virksomhedens område, hvilke operationer der afstedkommer forureningen/generne, og hvilke foranstaltninger der vil blive 

gennemført for at reducere forureningen/generne. 

29) I tilfælde af, at virksomheden har skorstene eller afkast, angives for hvert enkelt stof eller stofklasse massestrømmen for hele 

virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt 

og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. 

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og 

luftforurening fra virksomheder. 

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder 

for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. 

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 

Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger 

om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. 

Spildevand 

30) Hvis det anmeldte inkluderer ansøgning om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger 

for hver spildevandstype: 



 

 

– Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m. 

– Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned 

eller år. 

– Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til 

vandløb, søer eller havet eller andet. 

– Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer. 

– Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere. 

– Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 

31) Hvis det anmeldte inkludere ansøgning om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan 

miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende 

stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

Støj 

32) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs 

arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. 

Jord og grundvand 

33) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering, 

opbevaring og transport af affald og andre forurenende stoffer:  

- Art af belægning (materialer og udførelse) samt eventuel indretning med sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner for arealer 

for modtagelse af affald, omlastning, omemballering, forbehandling, håndtering eller sortering af affald. 

- Art af belægning af arealer for opbevaring af affald og andre forurenende stoffer eksempelvis brændstof og kemikalier. 

- Art af belægning af kørearealer. 

- Art af belægning af arealer for påfyldning eller aftapning til/fra tanke, tankbiler, slamsugere og lignende. 

- Beskrivelse og indretning af vaskeplads 

- Beskrivelse af opsamlingsbassiner og tankgårde (materialer og udførelse). 

- Beskrivelse (materialer og udførelse) af opbevaringsenheder så som beholdere, stationære containere og transportcontainere mv.  

- Beskrivelse af tanke og tankanlæg 

For hvert stationært tankanlæg skal det oplyses, om tankene er forsynede med enkeltvæg eller med dobbeltvæg. Desuden skal det 

oplyses, hvilke materialer tankanlæggene består af, og hvori en eventuel indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse består. For 

enkeltvæggede tanke vedlægges dokumentation for tankens bestandighed over for de affaldsfraktioner, der ønskes opbevaret i de 

enkelte tanke. 

- Beskrivelse af de anvendte materialer til øvrige faste rørsystemer og slanger til transport af farligt affald, der ikke indgår i 

tankanlæg. Eventuel indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse beskrives. 

Oplysningerne skal omfatte referencer til tegning(er). 

 



 

 

Bilag 2 

Støjgrænser, jf. § 40, stk. 1 

Tabel 1. Grænseværdier for støj 

Grænseværdier for støj 1)  

Områdetype  

Mandag – 

fredag  

Kl. 07-18 

Lørdag  

Kl. 07-14 

Mandag – 

fredag  

Kl. 18-22 

Lørdag  

Kl. 14-22 

Søn- og 

helligdage  

Kl. 07-22 

Alle 

dage  

Kl. 22-

07 

Erhvervs- og industriområde 70 dB 70 dB 70 dB 

Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende 

virksomhed 

60 dB 60 dB 60 dB 

Områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, 

centerområde (bykerne) 2) 

55 dB 45 dB 40 dB 

Etageboligområder 2) 50 dB 45 dB 40 dB 

Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 2) 45 dB 40 dB 35 dB 

Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative 

områder 2) 

45 dB 35 dB 35 dB 

 

1) Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau 

er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder 

tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen. 

2) For områder med boliger gælder yderligere, at grænseværdien for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens 

maksimalværdi, fastsættes 15 dB højere, end den anførte grænseværdi for natperioden. 

Officielle noter 

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 

november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, s. 3, som ændret ved Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, s. 89, Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 

af 10. juli 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 184, s. 13, Rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 150, s. 

1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 30. maj 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 150, s. 109, dele af Europa-

Parlamentets of Rådets Direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, s. 

38, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2018/849 af 30. maj 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 150, s. 93 og 

dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-

Tidende 2006, nr. L 376, s. 36. 
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