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Til høringsparterne    
   
  
 

Høring om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) i høring.   

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk. 
 
Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og 
andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest den 
fredag d. 12. april 2019. 
 
Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer MST-1200-00039 i emnefeltet, og med kopi til 
zobak@mst.dk  

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af 
høringslisten, som er lagt på Høringsportalen. 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til: 
• AC-Tekniker Mette Lumbye Sørensen, melso@mst.dk, 22 35 18 10  
• Fuldmægtig Zohal Bakhtari Masood, zobak@mst.dk, 30 55 14 81 

 
Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse  
Godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen for 
virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, herunder blandt andet 
krav til ansøgning om miljøgodkendelse, om revurdering af eksisterende 
miljøgodkendelser og om registrering og offentliggørelse af data.    
Godkendelsesbekendtgørelsen implementerer heriblandt også dele af direktivet 
om industrielle emissioner (IE-direktivet). Godkendelsesbekendtgørelsen finder 
anvendelse for de virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2.  
 
Affaldshåndtering  
Ændringerne i godkendelsesbekendtgørelsen er hovedsagligt begrundet i, at der 
skal foretages konsekvensrettelser, som følge af udstedelse af en ny 
branchebekendtgørelse for en række konkrete affaldshåndteringsvirksomheder 
(bekendtgørelse om miljøkrav for affaldshåndtering).  
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Det er regeringens målsætning at reducere de administrative byrder for 
virksomhederne og at reducere sagsbehandlingstider, så virksomheder hurtigere 
kan etablere sig, ændre eller udvide. Med aftalen om en vækstpakke og om 
Vækstplan for Fødevarer var målene, at det skal være enklere og lettere for en 
virksomhed at omlægge eller starte produktionen.  
 
Branchebekendtgørelsen vil omfatte ca. 1.300 affaldshåndterings-virksomheder 
som i dag er godkendelsespligtige og omfattet af en række listepunkter på bilag 2 
til godkendelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at disse listepunkter enten udtages 
af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 eller afgrænses.  
 
Med bekendtgørelsen vil virksomheder, som foreslås omfattet, ikke længere være 
godkendelsespligtige. Nye virksomheder vil derfor ikke få en miljøgodkendelse. 
Virksomhederne vil i stedet for en ansøgning om miljøgodkendelse skulle anmelde 
sig, når de starter en virksomhed, eller når virksomheden ønsker en udvidelse eller 
ændring af deres eksisterende virksomhed. 
 
Læs mere her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62763  
 
Husdyrbrug  
Det foreslås, at punkt 6.6. vedr. husdyrbrug med svin og fjerkræ over en bestemt 
stiplads- eller dyreenhedsgrænse (IE-husdyrbrug), udgår af 
godkendelsesbekendtgørelsen. Tilsvarende foreslås, at punkt I 206 vedr. andre 
husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, udgår af 
godkendelsesbekendtgørelsen.  
 
Som konsekvens af, at de to listepunkter udgår af bilag 1 og 2, foreslås, at § 1, stk. 
2, slettes.  
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2, er husdyrbrug kun omfattet af 
punkt 6.6 i bilag 1 eller punkt I 206 i bilag 2 indtil det tidspunkt, hvor 
husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser, eller indtil det tidspunkt, hvor 
husdyrbruget skal revurderes. Husdyrbrug i bilag 1 omfatter intensivt opdræt af 
fjerkræ eller svin over et bestemt antal dyreenheder eller stipladser (IE-
husdyrbrug). Husdyrbrug i bilag 2 omfatter andre husdyrbrug med mere end 250 
dyreenheder, i praksis kvægbrug. Fra det ene eller det andet af disse tidspunkter 
overgår husdyrbruget til regulering efter husdyrbrug loven.  
 
Ved ændring eller udvidelse af husdyrbrug, der er etableret før den 1. august 2017, 
skal godkendelsen eller tilladelsen gives efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrug-loven. 
Det følger af § 10, stk. 1, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug som ændret ved lov nr. 497 af 23. maj 2018.  
 
Ved revurdering af husdyrbrug, der er etableret inden 1. januar 2007, overgår 
husdyrbrugene til regulering efter husdyrbrug-loven, jf. § 103 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I praksis vil revurderingen af husdyrbrug 
omfattet af punkt 6.6 i bilag 1 være gennemført på nuværende tidspunkt, som følge 
af kravet om revurdering mindst hvert 10. år, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 
41. Der sker således i praksis ingen ændring af reguleringen af husdyrbrug, når de 
udgår af godkendelsesbekendtgørelsen. Husdyrbrug, som var godkendt før 1. 
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januar 2007, skulle således være revurderet senest den 1. januar 2017, og der kan 
således ikke fortsat være husdyrbrug på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der 
er godkendt efter regler gældende før 1. januar 2007, der endnu ikke er overgået til 
regulering efter husdyrbrug-loven som følge af revurderingen.  
 
Husdyrbrug, der var på optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen den 1. 
januar 2007, men endnu ikke godkendt, skulle være godkendt og i drift senest den 
29. oktober 2007. Verserende sager om godkendelse af disse husdyrbrug skulle fra 
den 1. januar 2007 behandles efter husdyrbrug-loven. Der kan derfor ikke være 
lovligt eksisterende husdyrbrug, der fortsat skal reguleres efter reglerne i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Der kan blive foretaget konsekvensrettelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen for så 
vidt angår henvisningerne til husdyrbrug, men det er ikke hensigten at foretage 
realitetsændringer vedrørende tilsynet med husdyrbrug. 
 
Revurdering 
Miljøstyrelsen forslår præcisering af §§ 40 og 41 om revurdering af bilag 1-
virksomheder for at tydeliggøre revurderingens omfang ift. andre aktiviteter, som 
omfattes af revurderingen. Konkret præciseres det, at revurderingen kun omfatter 
de aktiviteter, som teknisk og forureningsmæssigt er direkte forbundet med en 
bilag 1-aktivitet.  
 
Endeligt er der foretaget lovtekniske ændringer og rettelser.    
 
Forholdet til EU-lovgivningen 
Med de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen implementeres ikke ny 
erhvervsrettet EU-regulering. Der foretages en ændring i allerede implementeret 
EU-regulering ifm. udstedelse af ny branchebekendtgørelse for 
affaldshåndteringsanlæg, som er en minimumsimplementering.  
 
EU-regler, som videreføres, vurderes at være i overensstemmelse med regeringens 
5 principper om implementering af erhvervsrettet EU-regulering.  
 
Væsentlige administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er væsentlige administrative eller 
erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet med de foreslåede ændringer i 
godkendelsesbekendtgørelsen. Udkast til ændret bekendtgørelse har været i præ-
høring hos Erhvervsstyrelsen, som ingen bemærkninger havde.  

Miljømæssige konsekvenser 
Der er foretaget miljøvurdering af bekendtgørelsen, jf. lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter. Bekendtgørelsen forventes ikke at 
ændre på den beskyttelse af natur og miljø samt menneskers sundhed, som der er 
ved den nuværende regulering. 
 
Miljørapporten er i høring på Høringsportalen. 
 
Agil erhvervsrettet regulering 
Miljøstyrelsen har vurderet indholdet af de foreslåede ændringer i henhold til 
Erhvervsministeriets vejledning om agil erhvervsrettet regulering, som har til 
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formål at understøtte virksomhedernes mulighed for at teste, anvende og udvikle 
nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Miljøstyrelsen vurderer, at 
bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle 
og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. De fem principper om agil 
erhvervsrettet regulering er derfor ikke relevante. Vurderingen har været i præ-
høring hos Erhvervsstyrelsen, som ingen bemærkninger havde.  

Offentlige implementeringskonsekvenser  
Miljøstyrelsen har vurderet indholdet af de foreslåede ændringer i henhold til de 
syv principper i Digitaliseringsstyrelsens vejledning om digitaliseringsklar 
lovgivning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de foreslåede ændringer i 
godkendelsesbekendtgørelsen er i overensstemmelse med disse principper. En 
ansøgning om godkendelse af listevirksomhed indsendes i dag i Byg & Miljø, og 
afgørelserne offentliggøres digitalt på DMA-platformen. 
 
Personoplysninger, som registreres i Byg & Miljø, håndteres i overensstemmelse 
med reglerne om databeskyttelse. Systemet tilgås med Nem Id. Offentliggørelse af 
oplysninger på DMA sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af 
forvaltningsretlige og databeskyttelsesretslige regler. 
 
Ikrafttrædelse 
Det foreslås, at de ændrede regler i godkendelsesbekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. juli 2019. 
 
 

Med venlig hilsen 

Zohal Bakhtari Masood 
Fuldmægtig, cand.jur. 

+ 45 30 55 14 81 
zobak@mst.dk 
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