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Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense 

 

Sendt pr. e-mail til mst@mst.dk  

CC: melso@mst.dk   

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. ændringer i godkendelsesvejledningen om 

miljøgodkendelse af virksomheder, J. nr. MST-1210-00019. 

 

Miljøstyrelsen har den 4. oktober sendt udkast til ovenstående bekendtgørelse i høring med frist for 

bemærkninger fredag den 25. oktober 2019.  

 

Kravene i det danske godkendelsessystem betragtes af Landbrug & Fødevarer som et af de 

vigtigste regelsæt for danske fødevarevirksomheder, da de fastsætter rammerne for etablering og 

ændring af anlæg, som har afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og vækst. 

Vejledningens tekst er af stor betydning for den praksis myndighederne udøver i forbindelse med 

miljøgodkendelser, og det er derfor vigtigt, at vejledningen sikrer en ensartet praksis i staten og 

kommunerne, så den sikrer forudsigelighed i forhold til virksomhederne samt at der ikke udvikles en 

praksis, der går længere end intentionen med lovgivningen. 

 

Rummelige miljøgodkendelser 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist anføre, at mulighederne for rummelige 

miljøgodkendelser er stærkt begrænsede i dag, og vejledningen – til trods for gode intentioner - 

desværre ikke er med til at øge mulighederne i nævneværdigt omfang. 

 

En reel rummelig miljøgodkendelse skal blandt andet kunne sikre, at virksomhederne ikke mødes 

med krav om godkendelser el. lign. så længe de holder sig indenfor emissionsgrænserne i deres 

miljøgodkendelse. Hvis en virksomhed fx udvider produktionen og på denne baggrund øger deres 

støjemissioner, bør dette udelukkende kræve godkendelse, hvis virksomheden overskrider 

emissionsgrænserne for støj i deres miljøgodkendelse. Dette er fortsat ikke muligt med udkastet. 

 

Landbrug & Fødevarer skal anmode Miljøstyrelsen om en vurdering af, hvilke lovgivningsmæssige 

rammer der forhindrer muligheden for reelle rummelige miljøgodkendelser, jf. eksemplet ovenfor. 

 

Implementering af BREF 

Det er helt centralt med klare retningslinjer for implementeringen af de nye BREF’er i takt med, at 

de bliver udarbejdet, og skal indgå som bindende krav i miljøgodkendelserne. Særligt i forbindelse 

med kommende EU støvkrav for fodervirksomheder i BREF FDM er det vigtigt at få beskrevet, 

hvordan myndighederne kan fravige disse krav.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks rammenotat til BREF FDM blev det klarlagt, at en 

uhensigtsmæssig implementering kan medføre øgede renseomkostninger på 125 mio. kr. for korn- 

og foderstofvirksomhederne. Vel at mærke uden at der opnås en miljø- eller sundhedsmæssig 

gevinst. Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at udfordringerne med implementering af krav til 

korn- og foderstofvirksomheder bør behandles i godkendelsesvejledningen. En henvendelse til 

kommunerne i form af et ”hyrdebrev” er hensigtsmæssig men ikke tilstrækkeligt i forhold til 
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myndighedernes behandling af revurderingerne. Landbrug & Fødevarer noterer sig i øvrigt, at 

andre lande har udarbejdet vejledninger i, hvordan myndighederne kan foretage afvigelser fra 

BREF. 

 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om et møde med henblik på en drøftelse af ovenstående 

udfordringer, særligt henset til de potentielt store omkostninger, som er forbundet med 

implementeringen. 

 

Yderligere bemærkninger vedr. BREF 

I forbindelse med efterlevelse af de nye BREF-konklusioner (BREF FDM) bør det fremhæves, at 

myndigheden bør fastsætte en frist for efterlevelse af konklusionerne så tæt på udløbet af 4-års 

fristen som muligt. Dette vil give virksomhederne de bedst mulige rammer for at implementere 

miljøforbedrende foranstaltninger. 

 

Det bør samtidig formuleres, at dokumentation for efterlevelse af BREF-konklusionerne kan 

fremsendes efter 4-års fristen. 

 

Revurderingens omfang 

Det er positivt, at revurderingens omfang rettes ind efter bekendtgørelsen, og at den således kun 

omfatter bilag 1-aktiviteter, og andre aktiviteter, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet. 

Landbrug & Fødevarer skal dog anmode om, at beskrivelsen justeres yderligere, så den omtalte 

revurdering kun omfatter justeringer, når der er nye oplysninger ifm. BREF.  

 

Eksempler på ikke-godkendelsespligt, s. 28 – 31 

På trods af manglende muligheder for rummelige miljøgodkendelser er det positivt, at der nu 

indføres eksempler på ændringer, som ikke medfører godkendelsespligt.  

 

Tærskelværdier, side 33 

Tilføjelsen af teksten i fjerde afsnit er meget kompliceret og vanskelig at forstå, og bør justeres. 

 

 

Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Miljø, Klima & Bæredygtighed 

 

D +45 3339 4656 

M +45 3070 3119 

E hbk@lf.dk 
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