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Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af 
bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed 
 

 

 

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 8. marts 2019 til en bred kreds af 

myndigheder og organisationer, jf. høringslisten.  

 

Høringsfristen udløb den 12. april 2019.  

 

Miljøstyrelsen har modtaget 9 høringssvar, hvoraf 7 organisationer oplyser, at man ikke har 

bemærkninger til de foreslåede ændringer. Drivkraft Danmark støtter forslaget. 

  

De 7 organisationer uden bemærkninger er: Drivkraft Danmark, Dansk Industri, ITD – 

brancheorganisation for den danske vejgodstransport, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske 

kloakmestre, Dansk Bilbrancheråd, og FSR – Danske Revisorers Forsyningsarbejdsgruppe. 

 

Følgende høringsparter har haft bemærkninger til bekendtgørelsen: Kommunernes Landsforening 

(KL) og Bagsværd Jernhandel a-s (BJ).  

 

KL ønsker de juridiske forhold, hvor en affaldshåndteringsvirksomhed omfattes af den kommende 

affaldsbekendtgørelse, yderligere belyst i godkendelsesbekendtgørelsen. KL foreslår, at 

affaldshåndteringsbekendtgørelsens § 2 også fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen. KL endvidere 

foreslår, at det i § 3 – ligesom for maskinværksteder – præciseres, at anlæg og aktiviteter, der er 

omfattet af § 1 i affaldshåndteringsbekendtgørelsen, er omfattet af godkendelsespligten i 

godkendelsesbekendtgørelsen, hvis aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en 

listevirksomhed. Bagsværd Jernhandel (BJ) er generelt utilfreds med de foreslåede ændringer og 

mener overordnet set, at der mangler forståelse og hensyntagen til de berørte virksomheder og 

tilsynsmyndighederne.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: Udstedelsen af bekendtgørelse om miljøkrav til 

affaldshåndteringsvirksomhed er blevet udskudt. De foreslåede konsekvensrettelser, nødvendiggjort af 

bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed, medtages således ikke i den endelige 

bekendtgørelse. Ændringer, der gennemføres i bekendtgørelsen, vedrører følgende to punkter: 

 

Husdyrbrug 

Formålet med ændringen er ligeledes at fjerne punkt 6.6. vedr. husdyrbrug med svin og fjerkræ over 

en bestemt stiplads- eller dyreenhedsgrænse (IE-husdyrbrug) samt at fjerne listepunkt I 206 

vedrørende andre husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder.  

 

Revurdering 
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Formålet med præcisering af §§ 40 og 41 om revurdering af bilag 1-virksomheder er at tydeliggøre 

revurderingens omfang ift. andre aktiviteter, som omfattes af revurderingen. Det præciseres, at 

revurderingen alene omfatter de aktiviteter, som teknisk og forureningsmæssigt er direkte forbundet 

med en bilag 1-virksomhed. 

 

KL er uenig i Miljøstyrelsens forslag om, at alle relevante godkendelser til husdyrbrug, der i dag er 

omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, i praksis er revurderet og således overgået til husdyrloven. 

KL ønsker en præcisering af, hvornår anlæg og aktiviteter er omfattet af den nye bekendtgørelse, 

ligesom dette vil medføre yderligere en bestemmelse, hvor kravene til de specifikke vilkår fastsættes. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: Husdyrbrug, der er godkendt efter kapitel 5 i 

miljøbeskyttelsesloven, er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1, der giver 

kommunerne hjemmel til at revurdere IED-husdyrbrug. IED-husdyrbrug er i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11, defineret som er godkendt til flere end 750 stipladser 

til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, 

efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 

eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 2, giver endvidere 

hjemmel til at foretage revurdering af husdyrbrug, der er godkendt efter kapitel 5 i 

miljøbeskyttelsesloven, men som ikke er IED-husdyrbrug, for så vidt angår ammoniak. Tidspunktet for 

revurderingen er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 3. Hjemlen blev indsat i 

loven ved ændringen af husdyrbrugloven i 2017. 

 
Der er således ikke behov for at fastsætte en særskilt overgangsordning i godkendelsesbekendtgørelsen 

for husdyrbrug, der endnu ikke er godkendt eller revurderet efter husdyrbrugloven. 

 

BJ mener, at der bør ske en gennemgribende forenkling af alle miljølovgivningens love og regler.  

 
Miljøstyrelsens bemærkninger: Lovkompasset er et af de tiltag, Miljø- og Fødevareministeriet har 
iværksat for at rydde op i regelsættet på miljøområdet. Der er således iværksat en generel forenkling af 
miljølovgivningens love og regler.  

 

 


