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Bilag 1: Oversigt over ændringer i høringsudkastet 
 
 
Der er foretaget følgende ændringer i eksisterende afsnit: 
 
Specielt til virksomheder 
1.2.1 Indhold i ansøgning 
Opslaget er tilføjet den ansøgningssituation, hvor godkendelsespligten udløses af 
øget forurening, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven.  Herudover er der flyttet rundt på 
eksisterende tekst og tilføjet underoverskrifter for at gøre opslaget mere tydeligt.  
 
2.4.1 Gennemgang  
Her er der tilføjet tekst, der gør ansøger/ virksomhed opmærksom på, at en 
revurdering offentliggøres – og derfor bør der være fokus på, om der er 
oplysninger, der ønskes fortroligholdt. 
 
2.5 Endelig afgørelse 
Her er der tilføjet tekst, der gør ansøger/ virksomhed opmærksom på, at det er 
vigtigt at have overblik over, hvilke vilkår afgørelsen indeholder, samt at have 
fokus på eventuelle tidsfrister i vilkår. 
 
Specielt til myndigheder 
3.4.2 Fastsættelse af vilkår – standardvilkår 
Det har været et ønske fra flere sider, at vejledningen beskriver, hvad det betyder, 
når der i et standardvilkår er indsat [ ]. Med den nye tekst præciseres det, at de [ ] 
giver myndigheden mulighed for at udfylde vilkåret og dermed tilpasse det til de 
lokale og virksomhedsspecifikke forhold. 
 
Endvidere fremgår det nu af opslaget, at hvor der er standardvilkår for et 
listepunkt, er det vigtig at vurdere, om den aktivitet/ virksomhed, som skal 
godkendes under listepunktet, er omfattet af standardvilkårenes 
anvendelsesområder.  
 
3.4.2 Fastsættelse af vilkår om indberetning  
Vejledningen opdateres med et nyt opslag om, hvornår det er relevant at stille 
vilkår om, at virksomheder skal indberette oplysninger mv. til myndigheden.  
Det præciseres, at omfang og hvorvidt indberetning skal fremsendes til 
myndigheden bør overvejs nøje. 
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3.4.2 Fastsættelse af vilkår om jord og grundvand 
Vejledningen er ændret sådan, at den bringes i overensstemmelse med 
godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2, hvoraf det fremgår, at der på alle bilag 
1-virksomheder skal fastsættes vilkår om regelmæssig vedligeholdelse af de 
foranstaltninger, der træffes for at hindre emissioner til jord og grundvand, og om 
monitering af jord og grundvand for relevante farlige stoffer. 
 
3.4.3 Retningslinjer for formulering af vilkår  
Opslaget har hidtil kun indeholdt en positivliste over, hvordan vilkår bør 
formuleres. Der er nu tilføjet en negativliste med eksempler på, hvad vilkår ikke 
bør indeholde. 
 
Opslag rettet mod både virksomheder og myndigheder 
5.1 Forholdet til planområdet 
Hidtil har det af opslaget kun fremgået, at der skal meddeles afslag på en 
ansøgning om miljøgodkendelse, hvis lokaliseringen er i modstrid med kommune- 
eller lokalplan. Opslaget er opdateret med, at der på samme vis skal meddeles 
afslag, hvis der skal meddeles landzonetilladelse efter planloven, og denne ikke 
foreligger. 
 
5.2 Forhold til VVM  
Opslaget er gennemskrevet, så det afspejler miljøvurderingslovens regler om 
miljøvurdering af konkrete projekter (VVM). 
 
5.3 Godkendelsespligt  
Det er beskrevet, at [ ] i standardvilkårene betyder, at myndigheden skal udfylde 
vilkåret.  
 
Ved den foregående revision af godkendelsesvejledningen blev en del af dette 
opslag ikke genindført i vejledningen efter revisionen.  Opslaget ender i den 
nuværende godkendelsesvejledning efter afsnittet om virksomheder på bilag 2. 
Teksten om standardvilkår og definitioner er derfor genindført. Det er muligt at se 
den oprindelige tekst under Historik i godkendelsesvejledningen. 
 
5.4 Habitatreglerne 
Det fremgår nu af teksten, at myndigheden har hjemmel i godkendelses-
bekendtgørelsens § 6, stk. 9, til at indhente yderligere oplysninger end dem, der er 
krævet i bilag 3 og bilag 4 samt bekendtgørelsen om standardvilkår, når det er 
nødvendigt af hensyn til afgørelsen. 
 
5.5 Partshøring og offentliggørelse af afgørelsen 
Opslaget er konsekvensrettet som følge af den seneste ændring af 
godkendelsesbekendtgørelsens § 53, stk. 5 i juni 2017, hvorefter offentliggørelse af 
virksomhedernes oplysninger sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne 
undtages aktindsigt efter miljøoplysningsloven.  
 
5.5.1 Forudgående offentlighed 
Der er foretaget en præcisering af godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1, 
hvorefter myndigheden skal sikre, at der sker forudgående offentlighed af selve 
ansøgningen om miljøgodkendelse.  
 
5.14 Registrering og offentliggørelse af data 
Opslaget er gennemskrevet som følge af den seneste ændring af 
godkendelsesbekendtgørelsens § 53, stk. 5 i juni 2017, hvorefter offentliggørelse af 
virksomhedernes oplysninger sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne 
undtages aktindsigt efter miljøoplysningsloven.  
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Nye opslag i vejledningen 
5.12.10 Mellemstore fyringsanlæg 
Den 19. december 2017 træder bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore 
fyrringsanlæg i kraft. Opslaget beskriver, hvordan bekendtgørelsens regler 
indfases, og hvordan de skal anvendes på en godkendelsespligtig virksomhed. 
 
5.12.11 Bygge- og anlægsaffald med et indhold af PCB  
Der gælder et generelt forbud mod at anvende bygge- og anlægsaffald med et PCB-
indhold på over 2,0 mg PCBtotal/kg til bygge- og anlægsarbejder. Da forbuddet 
fremgår af restproduktbekendtgørelsen, men også gælder for eksempelvis 
godkendelsespligtige nyttiggørelsesprojekter, er det vurderet, at vejledningen skal 
indeholde et opslag herom. 
 
5.12.12 Påbud ved hændelser 
Med den seneste ændring af godkendelsesbekendtgørelsen fra juni 2017 blev det 
tydeliggjort i en ny bestemmelse (§ 48), at myndigheden i tilfælde af hændelser og 
uheld, der mærkbart berører miljøet, skal vurdere, om virksomhedens vilkår skal 
ændres. Myndigheden skal stille vilkår om supplerende foranstaltninger, hvis 
myndigheden finder det nødvendigt for at begrænse miljøkonsekvenserne og 
hindre yderligere uheld. 


