
Tina Selma Wedel Bjerregaard

Fra: Michael Mücke Jensen <mmj@drivkraftdanmark.dk>
Sendt 26. april 2019 07:54
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Zohal Bakhtari Masood
Emne: journalnummer MST-1200-00039

Til Miljøstyrelsen

Beklager at vi ikke har fået svaret på denne horing inden den angivne frist.

Men for en god ordens skyld skal jeg oplyse, at vi støtter de foreslåede ændringer og præciseringer af
bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Michael Mücke Jensen
Teknik- og miljochef

T: +45 3345 6514
M: +45 2042 2636
www.drivkrafrdanmarkdk

I
Ly Drivkraft

Danmark

Følg os på: Twitter og Linkedln

Fra: Zohal Bakhtari Masood jmailto:zobak@mstdk]
Sendt: 8. marts 2019 15:49

Cc: Ulla Ringbæk <UR@MST.DK>; Mette Lumbye Sørensen <melsoSmst.dk>; Sandra Fisker <sanfi@mst.dk>; Tina

Selma Wedel Bjerregaard <tswbiEmst.dk>; Kristine Raunkjær Stubdrup <krrstmfvm.dk>

Emne: Miljøstyrelsens høring - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed - Godkendelsesbekendtgørelsen -

MST-1200-00039

Miljøswrelsen sender hermed udkast til ændringer i bekendtgørelse om godkendelse aflistevirksomhed
(godkendelsesbekendtgorelsen) i boring.

Horingsmatedalet er offenUigoit på hodngsportalen.dk: luIs:/.:hwrin2nrtaleii.dk!Hearin/l)e1nils/62sp

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at
indsende bemærkninger til horingsudkastet senest den freda2 d. 12. april 201Q.

Horingssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mstDmst.dk med angivelse afjournalnummer MST
1200—00039 i emnefeltet, og med kopi til .ahufu tiistdh

De modtagne horingssvar vil blive offentligort på Hodngsportalen. Ved afgivelse af horingssvar samtykkes til
offentliggørelse af horingssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Bekendtgorelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af horingslisten, som er lagt på Hodngsportalen.

Eventuelle spørgsmål til bekendtgorelsesudkastet kan rettes til:
• AC-Tekniker Mette Lumbye Sørensen, nielsnd mst.dk, 223518 10

• Fuldmægtig Zohal Bakhtad Masood, zobakni rnst.dk, 30 55 14 8i

Venlig hilsen
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Deres sagsnr.: MST-1200-0003g

Miljøstyrelsen Dansk ndustri
Haraldsgade 53 Confederation of Danish Industry

2100 København ø

Sendt elektronisk til : mst(Wrnst.dk
cc. Zohal Bakhtari Masood, zoba1uflmst.dk

Horing af godkendelsesbekendtgorelsen - DI bidrag

Til Miljøstyrelsen

DI har modtaget materiale i horing om forslag til ændring af godkendelsesbekendtgorel
sen.

På baggrund af det fremsendte materiale finder Dl ikke anledning til at fremsætte
bemærkninger i sagen.

Med venlig hilsen

Morten Løber
Chefkonsulent

H. C. Andersens Boulevard 18 (.45) 3377 3377
1787 Kobenhavn V di@di.dk
Danmark di.dk CVR, 16077593
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BRANCHEORGANISATION FOR DEN DANSKE VEJGODSTRANSPORT

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Sendt per e-mail til mst@mst.dk med kopi til zobak@mst.dk

i,nr.: MST-1200-00039 Deres ret.: ZOBAK Vores ret.: CW Dato:1O.04.2019

HØring om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed padborg
Danmark

lTD, Brancheorganisatian for den danske vejgodstransport, takker for høring om T: *45 7467 1233
445 7467 4317udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, som 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

cvR.40990917

registrering og offentliggørelse af data.

Godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse for de virksomheder, som er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

lTD har ingen kommetarer til denne høring, da den hovedsageligt omhandler
konsekvensrettelser som følge af udstedelse af en ny branchebekendtgørelse for en
række konkrete affaldshåndteringsvirksomheder (bekendtgørelse om miljøkrav for
affaldshåndtering).

Med venlig hilsen

lTD

Camilla Wit
Chefkonhtl&it, Medlemsservice

side i at i



Tina Selma Wedel Bjerregaard

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sendt: 11. marts 2019 09:50
Til: Zohal Bakhtari Masood
Emne: SV: Miljøstyrelsens høring - Bekendtgørelse om godkendelse af Iktevirksomhed -

Godkendelsesbekendtgørelsen - MST-1200-00039

Kære Zohal Bakhtari Masood

Under henvisning til det til DA fremsendte horingsbrev af 8. marts 2019 vedrørende ovennævnte skal
vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive
bemærkninger.

Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker
Chefsekretær

Fra: Zohal Bakhtari Masood <zobakc)mstdk>
Sendt: 8. marts 2019 15:49
Cc: Ulla Ringbæk <UR@MST.DK>; Mette Lumbye Sørensen <rnelsocPmstdk>; Sandra Fisker <sanfi@mst.dk>; Tina
Selma Wedel Bjerregaard <lswbj&mst.dk>; Kristine RaunkjærStubdrup <krrst@mfvm.dk>
Emne: Miljøstyrelsens høring - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed - Godkendelsesbekendtgørelsen -

MST-1200-00039

Miljøstyrelsen sender hermed udkast 61 ændringer i bekendtgorelse om godkendelse aflistevirksomhed
(godkendelsesbekendtgorelsen) i hodng.

Horingsmaterialet er offentliggjort på hoflngsportalen.dk: https://boeringiortilen.rlkil learllw!I)el,Iil<6280R

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at
indsende bemærkninger til horingsudkastet senest den fredaa d. 12. april 2019.

Horingssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen nist43mst.dk med angivelse afjournalnummer MST
1200-00039 emnefeltet, og med kopi til zobakaiinst.dk

De modtagne horingssvar vil blive offentliggjort på Hodngsportalen. Ved afgivelse af horingssvar samtykkes til
offentliggørelse af horingssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Bekendtgorelsesudkastet er sendt i horing hos de parter, der fremgår af horingslisten, som er lagt på Horingsportalen.

Eventuelle spørgsmål til bekendtgorelsesudkastet kan rettes til:
• AC-Tekniker Mette Lumbye Sørensen, mclsu,/ mst.dk, 2235 i8 10

• Fuldmægtig Zohal Bakhtari Masood, znh:ik, nisLdk, 3055 14 Si

Venlig hilsen

Zohal Bakhlari Masood
Cand.jur. Erhverv
+453055 1481 zobak@msidk

Miljo- og Fodevareministeriet

Miljostyrelsen I Englandsgade 25 I 5000 Odense C I Tlf. +4572544000 mst@mstdk I www.mst.dk



Tina Selma Wedel Bjerregaard

Fra: Marianne Bentsen DK <Sekretariat@danskekloakmestre.dk>
Sendt 12. marts 2019 10:24
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Zohal Bakhtari Masood
Emne: Miljøstyrelsens høring - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed -

Godkendelsesbekendtgørelsen - MST-1200-00039

Til Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed - Godkendelsesbekendtgørelsen - MST-1200-00039.

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til horingen.

Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre
Tlf, direkte: 72 160207
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Sekretariat:
Narre voldgade 106 1358 København K
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Tina Selma Wedel Bjerregaard

Johanne Berner Hansen <jbh@dbr.dk>
13. marts 2019 11:10
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Zohal Bakhtari Masood
MST-1200-00039 - høring

Johanne Berner Hansen
Juridisk chef, advokat (L)

Mobil +46 8877 2264
Mail jbh@dbr.dk

Dansk Bilbrancheråd

Kirkevej 1-3
2630 Taastrup

Tel +45 4399 6633
www.dbr.dk

Sikker e-mail kan sendes til cvr.
nr. 533844 12
For vores privatlivspolitik se
her.

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående høring, men har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen



DANSKE
REVISORER

lSK*

Miljø- og Fødevareministeriet
Haraldsgade 53
2100 København ø
Att.: Fuldmægtig Zohal Bakhtari Masood

Pr. e-mail: mst;mst.dk; cc: zobakmst.dk

29. marts 2019

Horing om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed — FSR-danske revisorer
j.nr.: MST-1200-00039 Kronprinsessegade8

DK-1306 København K

Tak for muligheden for at kommentere udkastet. Telefon .45 3393 9191
(srfsr dk

wn: Isr dk

Vi har ingen bemærkninger at revisions- eller regnskabsmæssig karakter.
- CR 55097216

Danske Bark
Reg 4163
Konto nr- 2500102295

Med venlig hilsen

Jeanette Staal Mads Heldbo Jensen
formand for FSR — danske revisorers student

Forsyningsarbejdsgruppe



1(1..
NOTAT

Miljøstyrelsen
Journalnummer MST-1200-00039

KL høringssvar på udkast til Dato 12. apnl 2019

godkendelsesbekendtgørelsen Sags 0 5AG-2018.05576
Dok. 0. 2746949

KL har modtaget udkast til ændret bekendtgørelse om godkendelse af E.maii: CWEB@kI dk

listevirksomheder i høring. KL takker for muligheden for at komme med Direkte 3370 3601

kommentarer. W&dekampsgade 10
Postboks 3370

Miljøstyrelsen oplyser, at ændringerne i godkendelsesbekendtgørelsen 2300 KøbenhavnS

hovedsagelig er begrundet i, at der skal foretages konsekvensreftelser, som kt dk
følge af udstedelse af en ny branchebekendtgørelse for en række konkrete Side I at 2

affaldshåndteringsvirksomheder (bekendtgørelse om miljøkrav for
affaldshåndteri ngsvirksomhed).

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

Generelle bemærkninger
De juridiske forhold, hvor en affaldshåndteringsvirksomhed, omfattet af den
kommende bekendtgørelse om miljøkrav for affaldshåndteringsvirksomhed,
udgør en biaktivitet på en godkendelsespligtig listevirksomhed, bør belyses
yderligere i bekendtgørelsen.

I udkast til godkendelsesbekendtgørelsen fjernes husdyrbrugene fra listerne
i godkendelsesbekendtgørelsen og den dertil hørende lovtekst. Dermed
fjernes også kommunens hjemmel og pligt til, at revurdere
husdyrgodkendelser efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen oplyser i høringsbrevet, at i praksis vil alle relevante
godkendelser være foretaget i dag! idet revurdering skal foretages første
gang senest 8 år efter godkendelsen er meddelt. Miljøstyrelsen antager
derved, at alle kapitel 5 godkendelser er revurderet og at alle husdyrbrug er
“flyftet over i husdyrloven”.

Den antagelse er ikke helt korrekt. Der er/kan være:

• Kapitel 5 godkendelser, som ikke er foretaget trods den overskredne
tidsfrist.

• Kapitel 5 godkendelser, hvor der er meddelt en § 12 godkendelse i
stedet for en revurdering, men hvor det er uvist om den er udnyttet.

Det vil derfor være meget uhensigtsmæssigt at fjerne hjemlen, uden en
overgangsperiode til at få de sidste revurderinger gennemført og få de sidste
husdyrbrug over i husdyrloven.

KL anbefaler derfor at der indføres en overgangsperiode i bekendtgørelsen.

Detaljerede bemærkninger
§3:

Det foreslås, at der under § 3 medtages et nyt stk. 7, hvor det præciseres — i
lighed med stk. 5 (maskinværksteder) — f.eks. som følgende:



I(1
NOTAT

Stk. 7. Anlæg og aktiviteter omfattet af Ii bekendtgørelse om miljøkrav for Cao 12 apr 2319

affaldshåndteringsvirksomhed, er omfattet af godkendelsespligten, jf. stk. I
Srs IC SG.2O16-C5576og 2, hvis aktiviteterne er teknisk og fowreningsmæssigt forbundet med en Cok IC 2746949

liste virksomhed.
E-maiL CWEBkI dk

Derudover bør der i så fald også medtages et nyt stk. 8— hvor kravene til Crekte 3370 3601

hvordan disse specifikke vilkår i relation til affaldshåndteringsvirksomheden
fastsættes (i lighed med! hvad der fremgår af § 2 i udkastet til 10

branchebekendtgørelsen): 2300 Kabenhavn S

Stk. 8. Såfremt denne bekendtgørelse om godkendelse aflistevirksomhedjf. kl dk
stk. 7. finder anvendelse på aktiviteter omfattet af bekendtgørelse om Side 2 sf2

miljøkrav for affaldshåndtedngsvirksomhed, fastsætter
godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i § 4-39,
§ 43-48 og § 51-8 7 i bekendtgørelse om miljøkrav for
affaldshåndtedngsvirksomhed.

Det bemærkes vedr forslag om nyt stk. 8, at det synes mest korrekt, at
bestemmelser, som regulerer hvordan vilkår formuleres miljøgodkendelser,
(også) fremgår direkte af godkendelsesbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Charlotte Weber
Konsulent



Bagsværd Jernhandel a-s
Brudelvsvei 3-7 DK-2880 BagsværdVI HJ østy re isen
mst@mst.dk

Bagsværd, den 11. april 2019

Kommentarer til høring vedrørende Godkendelsesbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om miljøkrav til
affaldshåndteringsvirksomhed fra Bagsværd Jernhandel AIS.

Det er positivt, at det tilstræbes at gennemføre tiltag der kan reducere de administrative byrder og
sagsbehandlingstider, så virksomheder hurtigere kan etablere sig, ændre eller udvide. Det er dog vor
opfattelse, at den foreslåede ændring af Godkendelsesbekendtgørelsen og vedtagelsen af Bekendtgørelse
om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed, er udarbejdet uden forståelse for eller hensyntagen til den
konsekvens ændringen får for de berørte virksomheder og deres tilsynsmyndigheder.

For det første fraviger man anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg 2, fra år 2011, om “at store og komplekse
aktiviteter, hvor der er væsen tilge miljøpåvirkninger for mere end én porameter, eller hvor der kan være en
betyde lig forurening eller væsentlige gener, selv om der kun er én betydende parometer fortsat bør have en
integreret miljøgodkendelse”. Som en af de berørte virksomhederfinder vi det positivt, at vi ikke længere
opfattes som en “Industrivirksomhed der forurener betydeligt”. Men da vi stadig har en godkendelsespligtig
biaktivitet kan det I princippet indebære, et krav om godkendelse for hele virksomheden, hvis biaktiviteten
er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med resten af virksomheden. Vi anser usikkerheden om de
fremtidige vilkår som problematiske for både virksomheder og tilsynsmyndigheder.

For det andet har sammenskrivningen af standardvilkårene fra Ca. 1.300 virksomheder iS forskellige
brancher den konsekvens, at beskrivelserne af de væsentligste mijøforhold, der gør sig gældende i den
enkelte branche forsvinder. Frem til 2005, medførte de mange uens vilkår der blev stillet til alle landets
jernpladser/skrotpladser/produkthandlere, uregelmæssig regulering af virksomhedernes aktiviteter.
Denne problemstilling blev løst fordi standardvilkårene sikrede, at alle virksomhedernes aktiviteter, uanset
p’acering i landet, størrelse og produktsammensætning blev reguleret ens. Når man vælger at erstatte
standardvilkårene med generelle, standardiserede og direkte bindende krav, hvoraf mange ikke er relevante
og unødigt komplekse, vil det alt andet lige medføre at miljøarbejdet bliver ført tilbage til tilstanden før
2005, hvilket er uacceptabelt for både virksomheder og tilsynsmyndigheder.

For det tredje medfører sammenskrivningen af standardvilkår fra virksomheder med listepunkterne: K201,
(203, K206, (211, K212 og <214, at der nu stilles et generelt krav om at der skal etableres opsamlings
bassiner med afspærringsventil(er), underjig befæstede og tætte arealer. For mange virksomheders og de
ca. 450 genbrugsstationers vedkommende er det et krav, der er helt ude af proportion med den faktiske
miljøpåvirkning fra afledning af overfladevand, fra pladser, der behandler ikke farligt affald. Samtidig kan
man frygte, at den investering der vil være forbundet med etableringen af et eller flere opsamlingsbassiner,
vil tvinge flere virksomheder til at lukke og presse kommunernes økonomi unødigt.

For det fjerde forsvinder den 8-årige retsbeskyttelse for miljøgodkendelser til nye virksomheder og for
tillægsgodkendelser, da nyetablerede virksomheder og udvidelser, reguleret efter branchebekendtgørelse
ikke er retsbeskyttet. Det kan medføre en usikkerhed, som mindsker incitamentet til at etablere ny
virksomhed eller udvide en eksisterende virksomhed - stik imod intentionen med den nye bekendtgørelse.

AIS reg. nr. 67.141 www.iernhandel.dk Telelon ÷46 4436 0852 ISO 14001
CVR nr 207958 16 e-mail: bagsvaerdjernhandel.dk Telefax ±45 4436 0869 EMAS



Bagsværd Jernhandel a-s
Brudelysvej 3-7 DK-2880 Bagsværd

For det femte er mange at de virksomheder som fremover vU blive reguleret af den nye bekendtgørelsesmå- og mellemstore virksomheder, uden en selvstændig mlløafdeling. For at kunne indgive en anmeldelsejf. bekendtgørelsen skal genereres flere oplysninger fra virksomheden endda den var omfattet afstandardvilkårene -stik imod intentionen med den nye bekendtgørelse.

Ved indførslen af standardvilkårene forsvandt kravet om at virksomhederne på bilag 2, altid skulle redegørefor BAT i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse — Dette bliver genindført med den nyebekendtgørelse.

For at kunne indgive ansøgning efter reglerne i bekendtgørelsen skal virksomhederne nu også selv redegørefor: Støj og vibrationskilder, om projektet er omfattet af VVM og om det kan påvirke Natura 2000 områdereller bilag IV-arter.

De generelle krav der stilles i den nye bekendtgørelse er så langt fra stan dardvilkårene som man kan komme,Hvorfor tror man at tilsynsmyndighederne ud over de nye generelle vilkår ikke også vil kræve debranchespecifikke væsentlige rniljøforhold beskrevet som supplerende oplysninger?

Er tale om en udvidelse, som ikke tidligere har været omfattet af anmeldepligt eller mfljøgodkendelse, skaldergives oplysninger om hele virksomheden inkl, udvidelsen. Virksomheder, skal generere a oplysningerigen og kommunen skal igen bruge ressourcer på at gennemgå dem, frem for blot at fokusere på udvidelsen.
For det sjette, er der i alle kommuner ikke nødvendigvis afsat nok ressourcer til miljøafdelingen. Man karderfor frygte en meget uens regulenng at virksomhederne, da nogle tilsynsmyndigheder har ressourcer til atkræve mange supplerende oplysninger, mens andre ikke har det, Uklare regler og manglede forudsigelighedi de vilkår der fremadrettet vil blive stillet til virksomhederne, kan medføre, at den i mange tiifælde godedialog mellem tilsynsmyndighed og virksomhed kan blive ødelagt.

Til sidst kan man se pä KLs nyeste servicemålsstatistik far byggesager og miljøgodkendelser afvirksomheder.I 2018 blev der behandlet 170 miljøgodkendelser af bilag 2 virksomheder med en gennemsnitlig behandlingstid på 83 dage. Det er meget svært at forstå hvordan en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 83 dagekan blive reduceret til 42 dage, når man vælger at erstatte et relativt velfungerende miljøgodkendelsessystem med standardvilkår med en ny branchebekendtgørelse.

Frem for komplicere miljølovgivningen yderligere, så vi helst at der blev gennemført en gennemgribendeforenkling af alle miljølovgivningens love og regler. En forenkling ville for det første kunne medføre, denefterlyste kortere sagsbehandlingstid. For andet ville det fremme den gode dialog mellem tilsynsmyndighedog virksomhed, hvis samarbejdei byggede på klare og entydige regler.

Med venlig hilsen

B sværd Jernhandel AIS

len
Miljøchef
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