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Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af 
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
 

Hovedformål med godkendelsesbekendtgørelsen er at fastsætte regler om 

godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirksomhed, 

herunder om revurdering af listevirksomhed, jf. bekendtgørelsens § 1.  

 

Oprindeligt var formålet med en ny godkendelsesbekendtgørelser at gøre det 

muligt at udstede en bekendtgørelse om affaldshåndteringsvirksomhed, hvor en 

række mellemstore affaldsvirksomheder fritages fra godkendelsespligt og 

fremadrettet omfattes af generelle og direkte bindende krav. Endvidere præciseres 

bestemmelser om revurdering i godkendelsesbekendtgørelsen og endvidere udgår 

§ 1, stk. 2 med tilhørende listepunkter 6.6 og I 206, da det vurderes at 

bestemmelsen ikke længere er aktuel. 

 

Udstedelse af bekendtgørelse om affaldshåndteringsvirksomhed udskydes 

imidlertid, hvormed den sammenfattende redegørelse alene omfatter præcisering 

af eksisterende bestemmelser om revurdering miljøgodkendelse samt bortfald af  

§ 1, stk. 2 med tilhørende listepunkter 6.6 og I 206, da det vurderes at 

bestemmelsen ikke længere er aktuel, idet husdyrbrugene er eller vil overgår til 

regulering efter husdyrbrugloven, når husdyrbruget foretager ændringer eller 

udvidelser eller når husdyrbrugets godkendelse skal revurderes.      

 

Det følger af miljøvurderingslovens1 § 2, stk. 1, nr. 1, at der skal gennemføres en 

miljøvurdering af planer og programmer, bl.a. hvor disse fastlægger rammerne for 

fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 til 

miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har derfor foretaget en miljøvurdering af 

bekendtgørelsen. Udkast til bekendtgørelse ledsaget af miljøvurderingen har været 

i offentlig høring i perioden 8. marts til 12. april 2019. 

 

I henhold til § 13 i miljøvurderingsloven skal myndigheder ved den endelige 

godkendelse eller vedtagelse af planer eller programmer, her udstedelse af 

bekendtgørelsen, inddrage miljørapporten og udtalelser fra andre myndigheder og 

offentligheden efter lovens § 32. 

 

                                                             
1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 
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Myndigheden skal i henholdt til § 13, stk. 2 udarbejde en sammenfattende 

redegørelse for, 
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 
2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 
offentlighedsfasen, er taget i betragtning, 
3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne 
program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været 
behandlet, og 
4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af 
planen eller programmet. 

 

De fire punkter behandles nedenfor. 

 

 
Integration af miljøhensyn i bekendtgørelsen og 
miljørapportens indflydelse på den endelige udformning af 
bekendtgørelsen 
 
 
Integration af miljøhensyn i bekendtgørelsen 
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. 

 
Der er fortaget 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 forbundet med en bilag 1-
aktivitet. 
 
Samtidig er listepunkt 6.6. og listepunkt I 206 om husdyrbrug slettet og som  
konsekvens heraf udgår § 1, stk. 2. Det er vurderet at bestemmelsen ikke længere 

er aktuel, idet husdyrbrugene er eller vil overgår til regulering efter husdyrbrug-

loven, når husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser eller når 

husdyrbrugets godkendelse skal revurderes.     

Miljøvurderingen har tage afsæt i en vurdering af de miljømæssige konsekvenser 

af den eksisterende godkendelsesbekendtgørelse og en vurdering af de 

gennemførte ændringer.  

 

I miljørapporten vurderes det at præciseringen af bestemmelserne om revurdering 

af miljøgodkendelser og bortfald af listepunkterne 6.6 og I 206 ikke ændre på 

beskyttelsesniveauet, idet der hhv. er tale om en præcisering af den praksis der er i 

dag, hvor kun bilag 1-virksomheder og hvad der teknisk og forureningsmæssigt 

forbundet hermed er omfattet af regelmæssig revurdering og at husdyrbrugene er 

eller vil overgår til regulering efter husdyrbrugloven. 
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Offentlighedsfasen 
Miljøstyrelsen har kun modtaget bemærkninger til ændring af godkendelses-

bekendtgørelsen fra Bagsværd Jernhandel a-s og KL. Høringssvaret indeholder 

ikke bemærkninger til den gennemførte miljøvurdering af godkendelsesbekendt-

gørelsen, men alene bemærkninger til den foreslåede bekendtgørelse om miljøkrav 

til affaldshåndteringsvirksomhed. Høringssvaret har ikke give anledning til 

ændring af det forslag til godkendelsesbekendtgørelsen som har været sendt i 

høring.  
 

Følgende har fremsendt høringssvar uden bemærkninger: Danske Kloakmestre, 

Dansk Bilbrancheråd, Arbejdstilsynet, Danske Revisorer, ITD 

Brancheorganisation for den danske vejtransport. 

Dansk Arbejdsgiverforening har ikke ønsket at afgive bemærkninger. 

 
Alternativer og grundlag for valg 
Der har ikke været behandlet alternativer til de anførte ændringer af 

godkendelsesbekendtgørelsen.  

 

 
Overvågning af de væsentligste indvirkninger på miljøet 
Overvågning af effekten på natur og miljø af godkendelsesbekendtgørelsen vil blive 

håndteret som del af det nationale overvågningsprogram NOVANA. Det danske 

natur- og miljøovervågningsprogram har til formål at tilvejebringe viden om 

natur- og miljøtilstanden i Danmark. Denne viden er en del af forvaltnings-

grundlaget for den danske natur- og miljøpolitik og beslutningsgrundlaget for 

miljøpolitiske initiativer. Data fra programmet indgår også i dokumentationen af 

effekterne af forvaltningsmæssige initiativer på natur- og miljøområdet.  

 

Målet med NOVANA er dels at skabe et nationalt overblik over natur- og 

miljøtilstanden i Danmark, og dels blandt andet at overvåge udledning af 

spildevand fra punktkilder til ferske og marine vandområder, som påvirker 

vandmiljøet med bl.a. organisk stof, næringsstoffer og miljøfarlige forurenende 

stoffer. I delprogrammet undersøges det, om udvalgte stoffer er til stede i 

spildevand fra punktkilder, når spildevandet ledes ud i det omgivende miljø 

(vandløb, sø eller hav). De punktkilder, som overvåges i forbindelse med 

delprogrammet, omfatter renseanlæg, regnbetingede udledninger (RBU), spredt 

bebyggelse, industri med særskilt udledning og akvakultur. 

 

Som en del af NOVANA indgår Overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske 

byer. Programmet, som udføres af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 

(DCE) ved Aarhus Universitet, er baseret på målinger ved ni målestationer 

placeret i de fire største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer uden for 

byerne og en station i et forstadsområde. Disse måleresultater suppleres med 

resultater fra modelberegninger udført med DCE’s luftkvalitetsmodeller. Formålet 

med programmet er at overvåge luftforurening af betydning for sundhed i 

overensstemmelse med EU’s luftkvalitetsdirektiver.  
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NOVANA-programmet muliggør dermed en løbende overvågning af udviklingen 

både i naturområder og i den humane eksponering.  

 


