
 

Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K 
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk 

   

    

   

Til høringsparterne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til 5 bekendtgørelser, der implementerer lov nr. xx 

om miljøbeskytte xxxx 

Erhverv 

J.nr. MST-1230-00066   

Ref. Riksb 

Den 21. maj 2015 

    

Høring over 5 bekendtgørelser, der følger op på lov om 

anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder (L 126 

vedtaget d. 21. april 2015), og Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger om 

en digitalisering af miljøadministrationen.   

 

 

På baggrund af ovenstående sender Miljøstyrelsen følgende bekendtgørelser i 

høring:  

1. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 

2. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 

3. Bekendtgørelse om miljøtilsyn 

4. Ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 

5. Ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

 

 
Ændringer af de enkelte bekendtgørelser 

Nedenfor beskrives hvilke hovedændringer, der er foretaget i de enkelte 

bekendtgørelser: 

 

1. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 

I høringsudkastet til godkendelsesbekendtgørelsen er teksten overstreget, når der 

er tale om tekst, der foreslås slettet, mens rød tekst indikerer en foreslået tilføjelse 

eller rettelse. Det bemærkes i den sammenhæng, at det således alene er den 

overstregede og den røde tekst, der udgør ændringer, mens den øvrige tekst er 

identisk med de allerede gældende regler. 

 

Der indføres for det første nye bestemmelser om digital ansøgning, således at 

virksomheder omfattet af bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed skal ansøge digitalt via den digitale selvbetjening, Byg & Miljø. 

 

Endvidere indføres regler om samtidighed i sagsbehandlingen, således at 

virksomheder omfattet af bilag 2, der søger om en miljøgodkendelse, og som 

samtidig søger om en evt. spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, 

stk. 1 eller § 28, stk. 3, og evt. er VVM-screeningspligtige efter regler herom 

udstedt i medfør af planloven, vil få de respektive afgørelser samtidigt. Det vil sige, 
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at myndighederne forpligtes til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om 

spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt.  

 

For det tredje tilføjes en regel om, at virksomheder omfattet af bilag 2 har pligt til i 

forbindelse med nyetablering at anmelde igangsætning af virksomhedens drift til 

godkendelsesmyndigheden. Reglen har til hensigt at sikre, at tilsynsmyndigheden 

kan føre opstartstilsyn med den pågældende virksomhed senest 3 måneder efter 

påbegyndelse af driften, jf. nærmere herom nedenfor. Reglen strafbelægges. 

 

Der tilføjes desuden regler om digital registrering og offentliggørelse af data i 

forbindelse med godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 1 og bilag 2 til 

godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsesmyndigheden skal afgive og 

offentliggøre stamdata for virksomheder samt den pågældende godkendelse i 

forbindelse med meddelelse af afgørelse om godkendelse af virksomheder omfattet 

af bilag 1 og bilag 2. Desuden skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgive 

og registrere oplysninger om brugerbetaling for godkendelse eller revurdering af 

listevirksomheder omfattet af bilag 1 og 2 efter enten hver godkendelse eller 

revurdering eller årligt senest den 1. april for godkendelse eller revurdering for det 

forudgående kalenderår. Endvidere skal godkendelsesmyndigheden som hidtil, 

dog nu via den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til 

rådighed, indberette nærmere bestemte oplysninger til Miljøstyrelsen som følge af 

IE-direktivet.  

 

Endvidere er oplysningskravene i bilag 3 og bilag 4 blevet opdateret. 

 

Endelig er der tilføjet nye overgangsregler samt foretaget en række mindre 

ændringer, der dels følger af konsekvensrettelser og dels retter op på enkelte 

uhensigtsmæssigheder. 

 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed  

I høringsudkastet til standardvilkårsbekendtgørelsen er teksten overstreget, når 

der er tale om tekst, der skal slettes. Omvendt indikerer rød tekst en tilføjelse. Det 

bemærkes i den sammenhæng, at det således alene er den overstregede og den 

røde tekst, der udgør ændringer, mens den øvrige tekst er identisk med de allerede 

gældende regler. 

 

Det vil være en fordel at se i både høringsudkastet til 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, samtidig med at høringsversionen af 

Standardvilkårsbekendtgørelsen gennemgås, herved vil det fremgå, hvad der er 

fjernet og hvad der er tilføjet.  Standardvilkårsbekendtgøren ændres nemlig til 

alene at indeholde de oplysningskrav, der er særlige for de omfattede listepunkter. 

Det betyder, at ansøger både skal anvende oplysningskravene, der fremgår af 

standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 3 eller bilag 4 til 

godkendelsesbekendtgørelsen afhængig af, om der er tale om en bilag 1 eller bilag 

2 virksomhed. En ansøgning om miljøgodkendelse vil derfor skulle indeholde de 

oplysninger, der fremgår af enten bilag 3 eller 4 til godkendelsesbekendtgørelsen 

og de særlige oplysninger, der fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen. Men 

når ansøgningen pr. 1. januar 2016 skal indgives via det digitale ansøgningssystem 

Byg & Miljø vil ansøger blive præsenteret for et samlet sæt af oplysningskrav i en 

logisk rækkefølge og vil derfor ikke mærke, at udgangspunktet ligger i 2 forskellige 

bekendtgørelser.  

 

Det skal fremhæves, at udstregningen af et oplysningskrav i dette udkast til ny 

standardvilkårsbekendtgørelse derfor ikke nødvendigvis betyder, at kravet slettes. 
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I de fleste tilfælde er der tale om, at oplysningskravet alene kommer til at fremgå 

af bilag 3 og/eller bilag 4. 

 

Et mål med revision af standardvilkårsbekendtgørelsen har bl.a. været at 

harmonisere formuleringer af både oplysningskrav og standardvilkår for at lette 

den efterfølgende digitaliseringsproces.  

 

Specifikt for standardvilkårene for bilag 1 virksomheder 

IED-virksomheder (virksomheder omfattet af direktiv om industrielle emissioner) 

er omfattet af særlige regler og vilkår jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21. 

Miljøstyrelsen har indført nogle af disse IED relaterede vilkår i standardvilkårene. 

Hermed får ansøger et bedre overblik over, hvilke vilkår der måtte komme til at 

gælde. Det drejer sig om følgende: 

 Indsendelsen af årsrapporter, jf. § 21, stk. 1, nr. 5. 

 Orientering om delvist driftsophør, jf. § 21, stk. 1, nr. 12.  

 Indberetning til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, jf. § 21, 

stk. 1, nr. 6.  

Standardvilkår for biogasanlæg 

For biogasanlæg omfattet af standardvilkår er der udover de nævnte 

harmoniseringer af oplysningskrav og vilkår også lavet nogle ændringer som 

opfølgning på det forarbejde, der blev lavet i forbindelse med Miljøstyrelsens 

arbejde med en branchebekendtgørelse for biogasanlæg.   

 

De nye vilkår omhandler: 

 Vilkår i relation til rensning af biogassen. En aktivitet som har været 

omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der ikke har været vilkår. Det 

betyder bl.a. en emissionsgrænseværdi for svovlbrinte og vilkår om måling 

og dokumentation. 

 Vilkår der forebygger udledning af biogas fra utætheder og lignende. Der 

er eksempelvis foreslået vilkår om procedure for kontrol og vedligehold 

samt vilkår om gastæthed af reaktortanke og rørføringer. 

Herudover er vilkåret om, at gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet 

med vandlås ændret til at gælde for alle anlæg. Tidligere gjaldt det kun nyanlæg, 

men i takt med at miljøgodkendelser skal revurderes bør også eksisterende anlæg 

opfylde dette krav. 

 

 

2. Bekendtgørelse om miljøtilsyn 

 

Der indføres en pligt for tilsynsmyndighederne til at foretage et opstartstilsyn 

senest 3 måneder efter, at en nyetableret virksomhed omfattet af 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 har igangsat driften.  

 

Der indføres desuden regler om, at tilsyns- og godkendelsesmyndighederne 

fremover skal forpligtes til at afgive en række oplysninger til Miljøstyrelsen via en 

fælles portal Digital Miljøadministration (DMA) med det formål at gøre data 

tilgængelig for myndigheder, borgere og virksomheder. Dette er en opfølgning på 

anbefalinger fra Virksomhedsudvalg II. 

 

I den nugældende bekendtgørelse er der regler om offentliggørelse af forskellige 

miljøoplysninger, herunder tilsynsmyndighedernes miljøtilsynsplan, konklusionen 

på gennemførte tilsynskampagner og forskellige oplysninger om udførte 
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miljøtilsyn. Disse oplysninger vil fremover skulle offentliggøres på den fælles 

portal. 

Myndighedernes årlige indberetning om det pågældende års miljøtilsyn og 

miljøgodkendelser skal fremover erstattes af en løbende afgivelse af oplysninger til 

portalen. Efter hvert tilsyn og efter hver afgørelse om miljøgodkendelse skal der 

derfor afgives en række oplysninger samt den pågældende miljøgodkendelse til 

Miljøstyrelsen. Oplysningerne vil skulle afgives på virksomhedsniveau i stedet for 

som i dag i form af overvejende samlede tal.  

 

Bekendtgørelsen indfører endvidere regler om, at der i portalen skal ligge en række 

stamoplysninger om hver virksomhed, husdyrbrug m.v., som i dag er underlagt et 

regelmæssigt miljøtilsyn, og tilsynsmyndigheden skal via portalen afgive disse 

oplysninger og løbende opdatere dem. 

 

Oplysningerne vil kunne tilgås af Miljøstyrelsen og tilsynsmyndighederne og 

hovedparten vil blive offentliggjort.  

 

Der er endvidere foretaget en række præciseringer m.v. i forhold til den 

nugældende bekendtgørelse. 

 

 

 

3. Ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 

private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning 

 

Der indføres nye bestemmelser om, at anmeldelse af anlæg skal indgives ved 

anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg & Miljø, når en anlægskategori er 

optaget på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, og anlægskategorien har sammenfald 

med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed.  

 

Endvidere indføres regler om samtidighed i sagsbehandlingen, således at anlæg 

optaget på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, som også er optaget på et eller flere 

listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og 

samtidig ansøger om en miljøgodkendelse efter MBL § 33, stk. 1, og som også 

ansøger om en evt. afledningstilladelse eller en tilslutningstilladelse efter hhv. 

MBL §§ 19, stk. 1 eller 28, stk. 3, vil få de respektive afgørelser samtidigt. Det vil 

sige, at myndighederne forpligtes til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, 

om afledningstilladelse eller tilslutningstilladelse, og, så vidt det er muligt, om ikke 

VVM-pligt samtidigt.  

 

Endelig er der foretaget en række mindre konsekvensrettelser. 

 

 

4. Ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

 

Der indføres nye bestemmelser om, at ansøger en virksomhed om 

afledningstilladelse efter MBL § 19, stk. 1, eller tilslutningstilladelse efter MBL § 

28, stk. 3, og virksomheden samtidig er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed, og samtidig ansøger om miljøgodkendelse efter 

MBL § 33, så skal ansøgningen indgives ved anvendelse af den digitale 

selvbetjening, Byg & Miljø. 
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Endvidere indføres regler om samtidighed i sagsbehandlingen, således at en 

virksomhed, der ansøger om en afledningstilladelse eller en tilslutningstilladelse, 

som også er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed, og samtidig ansøger om en miljøgodkendelse, og som evt. også er 

VVM-screeningspligtig, vil få de respektive afgørelser samtidigt. Det vil sige, at 

myndighederne forpligtes til at meddele afgørelser om afledningstilladelse eller 

om tilslutningstilladelse, om miljøgodkendelse og, så vidt det er muligt, om ikke 

VVM-pligtsamtidigt. Endelig er der foretaget en række mindre 

konsekvensrettelser. 

 
Frist for høringssvar er onsdag den 24. juni 2015.  
 
Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk  
og med angivelse af journalnummer MST-1230-00066 i emnefeltet og med kopi til 
riksb@mst.dk.  
 
Høringssvar kan alternativt sendes med almindelig post til Miljøstyrelsen, 
Strandgade 29, 1401 København K med angivelse af journalnummer MST-1230-
00066. 
 
Eventuelle spørgsmål til de enkelte bekendtgørelser kan rettes til: 
 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed: Sophie Rex Hultquist, 

sopre@mst.dk, tlf: 72 54 41 03. 

 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed: Signe Sonne-

Holm, sison@mst.dk, tlf.: 72 54 43 71. 

 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn: Lone Kielberg, lokie@mst.dk, tlf. 72 54 41 50. 

 

Ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning: Sinja Kongshøj 

Laursen, sinla@mst.dk, tlf.: 72 54 43 92. 

 

Ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4: Sinja Kongshøj Laursen, sinla@mst.dk, tlf.: 

72 54 43 92. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rikke Slot Benyahia  

72 54 40 18  

riksb@mst.dk  
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