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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 Købehavn K 

mst@mst.dk 

Høring af udkast til ny godkendelsesvejledning, j.nr MST-1210-00094 

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist takke for muligheden for at komme med 

bemærkninger til ændring af godkendelsesvejledningen. 

 

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. 

 

Nedenfor følger en række overordnede bemærkninger, samt bemærkninger til områder, som 

anses for at være særlig væsentlige. Øvrige bemærkninger fremfår af vedlagte bilag. 

 

Rummelige miljøgodkendelser  

Fødevareerhvervet er et meget dynamisk erhverv, og er afhængig af hurtigt at kunne omstille 

sig til kundernes krav – både i Danmark og på det internationale marked. Dette forhold 

afspejler sig i hyppige tilpasninger, og dermed et stort behov for rummelige miljøgodkendelser. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at vejledningen i højere grad kan åbne op for 

anvendelse af rummelige miljøgodkendelser indenfor lovgivningens rammer. Der er dog gode 

takter i vejledningen, hvor der blandt andet er indført et eksempel på revurdering af støjvilkår 

(afsnit 4.2.2), som sikrer en reel rummelighed i miljøgodkendelsen. Der er desværre også 

eksempler på områder, som direkte modvirker intentionen om rummelighed jf. 

bemærkningerne i nedenstående afsnit om støj. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne i en senere proces vende tilbage med forslag til, hvordan 

vejledningen og evt. lovgivningen i øvrigt kan forbedres for at skabe mere rummelige 

miljøgodkendelser. 

 

Støj 

Der er i vejledningen indsat to identiske tekster, som beskriver en afgørelse fra Miljø- og 

Naturklagenævnet vedrørende udvidelse af virksomhed og støjvilkår. Det er Landbrug & 

Fødevarers opfattelse, at afgørelsen ikke kan anvendes i denne sammenhæng, og at teksten 

er særdeles problematisk, da den reelt vil medføre, at eksisterende virksomheder med 

mailto:mst@mst.dk


Side 2 af 8 

 

  

lempelser for støjkrav ikke har nogle udvidelsesmuligheder, da de ikke må udnytte deres 

eksisterende lempelse.  

 

Beskrivelsen fjerner dermed enhver form for rummelighed i godkendelsen, når det kommer til 

støjgrænser ifm. virksomhedsudvidelser, hvilket taler imod den politiske hensigt om mere 

rummelige miljøgodkendelser. 

 

Derudover sætter teksterne reelt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996 ud af kraft1. Denne 

vejledning beskriver, at man skal søge at reducere støjniveauet til de vejledende værdier, men 

vejledningen beskriver også, at der er situationer, hvor tillæg til støjgrænserne kan være 

nødvendige, fx når det gælder mellemstore og store virksomheder beliggende tæt på boliger. 

 

Det er endvidere Landbrug & Fødevarers opfattelse, at teksten er meget uklar og ikke egnet til 

brug i en vejledende kontekst. Det skyldes blandt andet, at: 

 

 Det er helt uklart, hvad der anses for at være en udvidelse/ændring eller blot en 

udnyttelse af den eksisterende produktionsramme (produktionstilpasninger), som kan 

ske uden at overskride vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse. 

 

 Afgørelsen der refereres til omhandler konkret en udvidelse af antallet af driftstimer, 

men i andre sager vil sondringen mellem støj fra en udvidelse og den samlede 

virksomhed ikke give mening. 

 

Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående bemærkninger kraftigt opfordre 

Miljøstyrelsen til at fjerne teksten og erstatte den med en henvisning til vejledning nr. 3 fra 

1996. 

 

Såfremt Miljøstyrelsen vælger at fastholde teksten, skal Landbrug & Fødevarer anmode om et 

møde med styrelsen inden vejledningen offentliggøres, blandt andet med henblik på at drøfte 

konsekvenserne af ændringen. 

 

Udnyttelse af miljøgodkendelse 

For at sikre en højere grad af rummelighed, skal Landbrug & Fødevarer opfordre 

Miljøstyrelsen til at se nærmere på reglerne for udnyttelse og bortfald af miljøgodkendelser. 

Det vil give virksomhederne en langt højere grad af rummelighed, hvis definitionen for, hvornår 

en godkendelse er udnyttet ændres fra ”drift af anlæg” til ”påbegyndelse af byggeri”. En 

virksomhed vil næppe igangsætte investeringer og byggeri, hvis den ikke kan påbegynde drift 

indenfor en kortere tidsperiode for dermed at udnytte den bundne kapital. Med andre ord har 

virksomheden et kraftigt incitament til at påbegynde driften, som efter Landbrug & Fødevarers 

opfattelse derfor ikke bør reguleres. 

 

Det vil endvidere være i tråd med den praksis, som omtales i ”Betænkning over Forslag til lov 

om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” af 3. februar 2011 til (til lovforslag 

L 12). Her fremgår det, at ”bestemmelsen bringes i overensstemmelse med den praksis, der 

                                                           
1
 Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 3, 1996, ”Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder”. 
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gælder efter miljøbeskyttelsesloven. Her er det praksis, at det ikke er nødvendigt, at 

virksomheden eller ændringen er i drift eller taget i brug inden fristens udløb”. 

 

Produktionslofter 

Vejledningen bør direkte anføre, at der ikke må fastsættes produktionslofter uden 

virksomhedens tilsagn, da det modvirker incitamenterne til at producere mere miljøeffektivt. 

 

Det bør også indføres direkte i vejledningen, at det - i forbindelse med fjernelse af 

eksisterende produktionslofter - ikke skal indgå i myndighedens vurdering, om virksomheden 

efterfølgende kan overholde godkendelser eller tilladelser, som er underlagt andre 

myndigheder. Det kan for eksempel være i forhold til en virksomheds tilslutningstilladelse, hvor 

miljøgodkendelse meddeles af staten, mens kommunen har ansvaret for at sikre vilkår og 

kontrol af virksomhedens spildevand i forhold til et spildevandsforsyningsanlæg. 

 

Teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at vurderingen af biaktiviteter og hovedaktiviteter giver 

anledning til uhensigtsmæssigheder og ulige konkurrencevilkår. For eksempel reguleres 

tørrerier forskelligt alt efter, om de er placeret på en bilag-1 virksomhed eller udenfor en bilag-

1 virksomhed. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne drøfte denne problemstilling nærmere med Miljøstyrelsen. 

 

Administration af BAT 

På trods af et nyt afsnit om anvendelsen af BAT-konklusioner savner Landbrug & Fødevarer 

fortsat en vejledning i, hvordan myndigheden skal forholde sig til BAT-AEL intervallerne, 

herunder en præcisering af, at man ikke automatisk skal anvende den laveste grænseværdi.  

 

Revurdering 

Det bør fremgå klart af afsnittet om revurdering, at formålet udelukkende er at få vurderet, om 

der er nye forhold i relation til BAT, som betyder, at der skal stilles nye vilkår. Hvis der ikke er 

fremkommet nye forhold - eller elementer, som kan bryde med retsbeskyttelsen - bør der ikke 

ændres på virksomhedens vilkår. 

 

Ovenstående bekræftes af praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor det i en afgørelse fra 

28. oktober 2013 (NMK-10-00247) fremgår, at hovedformålet med revurderingen er at foretage 

en BAT-vurdering. Dette fremgår ligeledes af klagenævnets afgørelse NMK-135-00017. 

 

Basistilstandsrapport 

Der er helt overordnet mere behov for vejledning i forhold til krav til basistilstandsrapporter, 

idet der tilsyneladende sker en skærpelse af de krav, der stilles til virksomhederne. 

  

Det bør derfor indledningsvist anføres, at ”det umiddelbart ikke er sandsynligt, at typiske 

fødevarevirksomheder bruger, fremstiller eller frigiver relevante, farlige stoffer i et omfang, der 

kan begrunde udarbejdelsen af en basistilstandsrapport”. Sætningen fremgår af 

Miljøstyrelsens høringsnotatet til implementering af IE-direktivet. 
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Det bør også præciseres, at kravet om en basistilstandsrapport ikke som udgangspunkt 

betyder, at der skal foretages målinger el. lign. i jorden, men at en rapport som beskriver 

virksomhedens anvendelse af stoffer og stoffernes egenskaber ift. jordforurening, ofte vil være 

tilstrækkelig dokumentation i basistilstandsrapporten. 

 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

 

Anette Christiansen    Henrik Borg Kristensen 

Miljøchef     Chefkonsulent 

 

Miljø & Energi    Miljø & Energi 

 

D +45 3339 4294     D   +45 3339 4656  

M +45 2724 5765    M   +45 5167 1549 

E anc@lf.dk    E   hbk@lf.dk 
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Bilag 1 – Konkrete bemærkninger til vejledningen 

 

1. Det bør anføres, at nedbrud i IT systemet til indberetning også vil give virksomheden ret 
til at indsende ansøgningen udenom det digitale system. 
 

2. Det er for Landbrug & Fødevarer afgørende, at vores medlemmer ikke risikerer 
offentliggørelse af elementer, der kan kompromittere deres forretningshemmeligheder. 
L&F mener, at den aktive offentliggørelsesordning byder på en række udfordringer i den 
forbindelse. Det er afgørende, at der er dokumenterede procedurer for, hvilke 
oplysninger, der kan offentliggøres, så det sikres, at der ikke slipper 
konkurrencefølsomme oplysninger ud.  Der er for parten mulighed for at gøre indsigelse 
mod offentliggørelse af visse oplysninger, men en sådan indsigelse underkastes en 
konkret vurdering hos godkendelsesmyndigheden, så det er i sidste ende op til 
myndigheden, hvad der kan undtages fra offentliggørelse. Det er på den måde den 
enkelte miljømedarbejders ansvar at foretage den fornødne gennemgang og afvejning i 
hver eneste sag for at sikre, at der ikke slipper følsomme oplysninger ud. Det er i den 
forbindelse væsentligt at bemærke, at det er stærkt problematisk, at offentliggørelse 
sker uden forudgående høring af den pågældende virksomhed eller bedrift. For at sikre 
behørig retsbeskyttelse af virksomheder og bedrifter bør disse tillægges partsstatus i 
forbindelse med myndighedernes offentliggørelse af ansøgninger.   

 
Den aktive offentliggørelse indebærer desuden udfordringer i form af en øget risiko for 
erstatningsansvar for miljømyndigheden i de tilfælde, hvor myndigheden offentliggør 
følsomme oplysninger.  Der er for nyligt vedtaget et direktiv om beskyttelse af fortrolig 
knowhow og forretningshemmeligheder mod uretmæssig erhvervelse, brug og 
videregivelse. (Europa Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Med 
direktivet skabes der en klarere og bredere definition af, hvad der kan karakteriseres 
som forretningshemmeligheder. Virksomhederne får via direktivet forbedrede 
muligheder for bekæmpelse af uretmæssig erhvervelse, brug og videregivelse af 
forretningshemmeligheder. Direktivet giver grundlag for mere påpasselighed ved 
håndteringen af forretningshemmeligheder og knowhow i forbindelse med 
videregivelse. 
 

3. Der kan med fordel indsættes et link til afsnit 5.3.9 (Udnyttelse og bortfald af en 
miljøgodkendelse). 

 

4. Det bør omtales direkte, at der i henhold til miljøbeskyttelsesloven IKKE er hjemmel til at 
fastsætte vilkår, der varetager klimahensyn eller klimatilpasning. 

 
Det skal gøres helt klart i teksten, at det ikke er hensigten med en miljøgodkendelse, at 
der stilles vilkår i forhold til klima. 

 

5. God præcisering. 
 

6. Teksten er særdeles problematisk, da den reelt medfører, at eksisterende virksomheder 
med lempelser ikke har nogle udvidelsesmuligheder, da de ikke må udnytte deres 
eksisterende lempelse. 

 
Teksten fjerner endvidere enhver form for rummelighed i godkendelsen, når det 
kommer til støjgrænser ifm. virksomhedsudvidelser. 

 
Derudover sætter teksten reelt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996 ud af kraft. 
Denne vejledning beskriver, at man skal søge at reducere støjniveauet til de vejledende 
værdier, men vejledningen beskriver også, at der er situationer, hvor tillæg til 
støjgrænserne kan være nødvendige, fx når det gælder mellemstore og store 
virksomheder beliggende tæt på boliger. 
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Derudover er teksten meget uklar og svær at anvende i en vejledende kontekst. Det 
skyldes blandt andet, at: 

 
1.  Det er helt uklart, hvad der anses for at være en udvidelse/ændring eller blot en 

udnyttelse af den eksisterende produktionsramme (produktionstilpasninger), som 
kan ske uden at overskride vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse. 

 
2.  Afgørelsen der refereres til omhandler konkret en udvidelse af antallet af 

driftstimer, men i andre sager giver sondringen mellem støj fra udvidelsen og den 
samlede virksomhed ingen mening. 

 
Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående bemærkninger opfordre 
Miljøstyrelsen til at erstatte teksten med en henvisning til vejledning nr. 3 (1996). 

 
Såfremt miljøstyrelsen vælger at fastholde eksemplet, skal Landbrug & Fødevarer 
anmode om et møde med styrelsen inden vejledningen offentliggøres, blandt andet med 
henblik på at drøfte konsekvenserne af ændringen. 

 
Ovenstående bemærkninger gælder for alle steder i vejledningen, hvor denne tekst 
fremgår. 

 

7. Der mangler noget i denne sætning. 
 

8. Denne tekst giver god vejledning, og støtter godt op om en øget anvendelse af 
rummelige miljøgodkendelser. 

9. Det er lidt uklart hvad der menes, men vi antager, at der menes, at der bør være tale om 
den realistiske produktionsgrænse, som er mulig indenfor en godkendelse. Her bør det 
fx indregnes, at en virksomhed ikke må producere om natten. 
 
Det er vigtigt, at der bliver tale om en samlet vurdering af anlæggets formåen, 
virksomhedens indretning, bemanding og mulige driftstid, samt stoptider. 
 

10. Det bør præciseres, hvad der menes med affaldsmængden. 
 
Hvis det i en miljøgodkendelse fx fremgår, at der er fastsat et maksimalt oplag af affald 
og denne ikke øges med udvidelsen, bør dette kunne rummes indenfor 
miljøgodkendelsen. 
 

11. God præcisering. 
 

12. Hvad menes der konkret med ”renere teknologi”? 
 

13. Det kan med fordel skrives ud, hvad der står i § 41. 
 

14. Det bør fremgå af denne tekst, at en virksomhed, som er omfattet af flere listepunkter 
eller BREF’er først skal revurderes, når hovedaktiviteten revurderes. Der skal således 
ikke igangsættes revurderinger af fx biaktiviteter, før hovedaktiviteten skal revurderes. 
 

15. Landbrug & Fødevarer skal bede Miljøstyrelsen om at se på, om reglerne for udnyttelse 
og bortfald af en miljøgodkendelse kan ændres, så de i højere grad giver virksomheder 
rummelighed. Det kan fx opnås ved at definere ”udnyttelse” som ”påbegyndelse af 
byggeri”. 
 
Det vil endvidere være i tråd med den praksis, som omtales i ”Betænkning over Forslag 
til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” af 3. februar 2011 til 
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L12. Her fremgår det, at ”bestemmelsen bringes i overensstemmelse med den praksis, 
der gælder efter miljøbeskyttelsesloven. Her er det praksis, at det ikke er nødvendigt, at 
virksomheden eller ændringen er i drift eller taget i brug inden fristens udløb”. 
 

16. Det bør defineres, hvad der menes med ”udnyttet”. Hvis der fx er søgt om godkendelse 
til installering af to anlæg på virksomheden, hvornår betragtes godkendelsen så for 
udnyttet – fx ved ibrugtagning af det ene anlæg eller begge anlæg? 
 

17. Denne sætning bør slettes, da det ikke er hensigten at kræve en godkendelse, hvis 
aktiviteten IKKE er forbundet. 

 
Formuleringen kan reelt betyde, at en butik på virksomhedens matrikel skal godkendes, 
selvom den intet har med selve produktionen at gøre. 
 

18. Afsnittet er svært tilgængeligt, og L&F skal derfor foreslå, at man anvender en tekst fra 
Fortolkningsbidraget til Vejledning nr. 3 (1997), hvoraf følgende fremgår: 
 
”Det er vigtigt at gøre sig klart, at en virksomhed kun henføres til ét punkt på listen – 
nemlig sin hovedaktivitet. Alle forurenende aktiviteter indgår herefter under denne 
hovedaktivitet – også selv om en eller flere af biaktiviteterne selvstændigt er 
godkendelsespligtige”. 
 
”Såfremt der i en virksomhed, der er optaget på godkendelseslisten, indgår en biaktivitet, 
som ikke er optaget på listen, skal hele virksomheden betragtes som optaget på listen. 
Dette betyder, at alle forurenende aktiviteter på virksomheden skal godkendes” 
 

19. Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at vurderingen af biaktiviteter og hovedaktiviteter 
giver anledning til uhensigtsmæssigheder og ulige konkurrencevilkår. 
 
For eksempel reguleres tørrerier forskelligt alt efter, om de er placeret på en bilag 1 
virksomhed eller udenfor en bilag 1 virksomhed. 
 
Landbrug & Fødevarer vil derfor gerne drøfte denne problemstilling nærmere med 
Miljøstyrelsen. 
 

20. Afsnittet er svært tilgængeligt, og teksten bør gennemgås en ekstra gang. 
 
Der kan også anføres et eksempel med en butik på virksomheden grund, som fx sælger 
produkter fra virksomheden. Denne butik er ikke at betragte som direkte forbundet, da 
den fungerer selvstændigt uden tilknytning til virksomhedens aktiviteter. 
 

21. Det bør gennemgående i teksten anføres, at BAT-tjeklister altid er en fyldestgørende besvarelse af 

redegørelseskravet om BAT. 

 
22. Det bør for god ordens skyld præciseres, at der henvises til 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6. 
 
Det bør i forbindelse med vejledningen til bekendtgørelsens bilag 6 endvidere anføres, 
at der skal laves en rapport (fx oplistning af anvendte stoffer og mulighed for 
jordforurening), men at der ikke nødvendigvis skal foretages tekniske analyser i jorden. 
 

23. I praksis vil det betyde, at virksomhederne altid skal gå i jorden og foretage en 
forureningsundersøgelse, før de kan gå i gang med at bygge. 
 
Det vil forlænge byggeriet. 
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Hvis myndigheden har foretaget en vurdering af, hvorvidt virksomheden skal udarbejde 
en basistilstandsrapport på et tidligere tidpunkt, og vurderet, at der ikke skal foretages 
jordforureningsundersøgelser, så bør byggeriet kunne gå i gang. 
 

24. Følgende tekst bør indføres i afsnittet: 
 

”det umiddelbart ikke er sandsynligt, at typiske fødevarevirksomheder bruger, fremstiller eller 
frigiver relevante, farlige stoffer i et omfang, der kan begrunde udarbejdelsen af en 
basistilstandsrapport”  
 
Sætningen fremgår af Miljøstyrelsens høringsnotat til implementering af IE-direktivet. 
 

25. For at undgå flest mulige byrder, bør formuleringen vendes om, så det først omtales, at 
der kan kræves en basistilstandsrapport for ændringen eller udvidelsen, og at det - 
såfremt det vurderes relevant - kan kræves basistilstandsrapport for øvrige dele af 
virksomhedens arealer. 
 

26. Denne sletning bør slettes eller omformuleres, da der i 
maskinværkstedsbekendtgørelsen fx er mulighed for dispensation for støjkrav. 
 

27. Dette er meget centralt, og bør udbygges lidt mere. 
 

28. Det bør skrives ud, hvilken lovgivning, der er tale om, og hvad myndigheden ansvar er i 
henhold til disse lovgivninger. 


