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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til høring af ændring af godkendelsesbekendtgørelsen 

og tilsynsbekendtgørelsen 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers bemærkninger til høring af ændring af 

godkendelsesbekendtgørelsen og tilsynsbekendtgørelsen med høringsfrist den 25. april 2017. 

 

Baggrunden for ændringerne er navnlig præciseringer af bestemmelser, der har implementeret IE-

direktivet. Landbrug & Fødevarer skal dog opfordre til, at man også benytter lejligheden til at ændre 

bestemmelser, som kan skabe mere rummelige miljøgodkendelser. 

 

Hændelser og uheld – Godkendelsesbekendtgørelsens § 48 (ny) 

Det fremgår, at myndigheden i tilfælde af hændelser og uheld, der mærkbart forringer miljøet, skal 

vurdere, om virksomhedens vilkår skal ændres. For at undgå misforståelser, fx i forhold til tolkning 

af, hvornår der er tale om en mærkbar forringelse af miljøet, skal Landbrug & Fødevarer opfordre 

til, at der indføres et afsnit om denne paragraf i godkendelsesvejledningen. 

 

Offentlighed – Godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 7, 46, stk. 4, 52, stk. 5, 54, stk. 3 samt 

tilsynsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, § 12, stk. 5 og § 20, stk. 6 

Retten til at se en sags akter og offentliggørelse ændres, så det ikke længere fremgår, at denne ret 

begrænses af reglerne som følger af anden lovgivning men af miljøoplysningsloven.  

 

Da den eksisterende formulering har et bredere anvendelsesområde, finder Landbrug & Fødevarer 

derfor, at den eksisterende tekst skal fastholdes. 

 

Oplysninger om den bedste tilgængelige teknik – Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 punkt G 

Det fremgår, at der for stoffer, som er optaget på ”Listen over uønskede stoffer”, skal redegøres for, 

hvorfor disse ikke kan substitueres. Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse anmode om 

Miljøstyrelsens vurdering af, hvorvidt dette krav udgør en overimplementering af IE-direktivet, 

herunder om andre EU-lande automatisk kræver en redegørelse for disse stoffer. 

 

Såfremt der er tale om en overimplementering, finder Landbrug & Fødevarer, at den omtalte tekst 

skal fjernes fra bilag 3. 

 

Tilsyn hurtigst muligt – Tilsynsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 4 

Ændringen indfører procedurer for ikke-rutinemæssige miljøinspektioner. Landbrug & Fødevarer 

skal for god ordens skyld bemærke, at denne type tilsyn også bør ske med varsling. Dette bør 

uddybes yderligere i vejledningen. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger. 
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Med venlig hilsen 
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Chefkonsulent 
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