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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 Købehavn K 

mst@mst.dk 

Høring af udkast til godkendelsesbekendtgørelsen m.fl., j.nr MST-1212-00025 

Miljøstyrelsen har den 18. marts 2016 udsendt høringsudkast til godkendelsesvejledningen 

m.fl. med høringsfrist den 25. april 2016 kl. 12:00.  

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist bemærke, at forslaget vurderes at medføre 

positive effekter for danske landbrugs- og fødevarevirksomheder. Forslaget vil blandt andet 

gøre det nemmere for mindre mejerier, foderstofvirksomheder og kartoffelmelsfabrikker at 

drive virksomhed i Danmark. 

 

Styrket konkurrenceevne 

Regeringen vil med høringsudkastet fjerne danske særregler for en række danske landbrugs- 

og fødevarevirksomheder og dermed være med til kraftigt at reducere unødvendige og 

tidskrævende administrative byrder for både virksomheder og myndigheder. Det er noget, som 

Landbrug & Fødevarer har efterspurgt længe.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at forslaget i sin nuværende form er et væsentligt 

element i at styrke virksomhedernes konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder, 

som i langt mindre grad reguleres via miljøgodkendelser1. Ud over færre administrative byrder 

vil danske virksomheder med forslaget også i langt højere grad hurtigt kunne omstille 

produktionen i takt med nye kundekrav.  

 

Det er afgørende, at forslaget ikke udvandes, eller at ikrafttrædelsesdatoen fremrykkes, da en 

række fødevarevirksomheder allerede nu er ved at planlægge ændringer i produktionen, som 

med denne ændring vil kunne iværksættes uden unødige forsinkelser eller administration. 

 

Uændret miljøbeskyttelse 

Landbrug & Fødevarer har noteret, at det i høringsbrevet fremgår, at man ved at fjerne kravet 

om miljøgodkendelse ikke reducerer miljøbeskyttelsen. Miljøstyrelsen har således vurderet, at 

de virksomheder, der undtages kravet, ikke har en sådan miljømæssig betydning, at de 

behøver at være underlagt en miljøgodkendelsesproces. Dertil kommer, at 

tilsynsmyndigheden – uanset om en virksomhed er godkendelsespligtig eller ej – fortsat har 

mulighed for hurtigt at gribe ind over for en virksomheds miljøforhold, herunder at stille vilkår 

for driften. Virksomhederne vil også fortsat være omfattet af regelmæssige tilsyn. 

 

 

                                                           
1
 ”Analyse af de danske krav til miljøteknologi (BAT) for industrivirksomheder omfattet af GBK bilag 2”, Deloitte, 4. juni. 

2015. 
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Yderligere bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer skal positivt bemærke, at høringsbrevet er grundigt og klart beskrevet 

og giver et godt overblik over ændringerne. Dog bør overgangsbestemmelserne gennemgås 

en ekstra gang, da de er vanskelige at forstå. 

 

Landbrug & Fødevarer skal også positivt kvittere for, at høringen udsendes som 

korrekturrettede bekendtgørelser, og at de endelige bekendtgørelser udstedes som 

konsoliderede udgaver. Det gør det langt nemmere at bevare overblikket. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
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