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NOTAT 
      
vedrørende høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed med stan-
dardvilkår for listepunkterne D 207. 
 
 
Den 27. februar 2008 sendte Miljøstyrelsen i ekstern høring udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørel-
sen, som indeholdt standardvilkår for listepunkterne D 207 og J 203. Høringsfristen udløb den 27. marts 
2008. Standardvilkårene for J 203-virksomheder (skydebaner) vil blive udsendt senere. Dette notat vedrører 
derfor ikke skydebaner. 
 
Resultatet af den eksterne høring 
Udkastene blev sendt til høring hos en lang række organisationer og myndigheder mv.  
 
I den officielle høringsrunde er der indkommet kommentarer fra: KL, Plastindustrien i Danmark, Nyborg 
Kommune og Økonomi- og Erhvervsministeriet.. 
 
Foruden de ændringer, der fremgår af dette notat, er der foretaget nødvendige korrektioner og redaktionelle 
ændringer i udkastet, herunder ændret nummerering. 
 
Nedenfor følger en gennemgang af høringssvarene. Miljøstyrelsens kommentarer til høringssvarene er anført 
i kursiv.   
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk.  
 
Høringsnotatet indeholder følgende punkter: 
1. Generelle bemærkninger. 
2. Bemærkninger til standardvilkår for D 207. 

1. Generelle bemærkninger til D 207. 
Plastindustrien i Danmark er tilfreds med resultatet. 
 
Per Jürgensen, Nyborg Kommune påpeger, at virksomheder omfattet af D 207 kan være omfattet af 
VOC-bekendtgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen skal hertil oplyse, at branchebilagets processer ikke er omfattet af bilaget til VOC-
bekendtgørelsen. 
 



   

Økonomi- og Erhvervsministeriet er positive overfor forslaget og oplyser, at det sammen med tidli-
gere gennemførte standardvilkår bidrager til en række lettelser af virksomhedernes administrative 
byrder. 

2. Bemærkninger til D 207 
Afsnit 1. Anvendelsesområde. 
Plastindustrien opfordrer til, at branchebilaget revideres i takt med, at nye plastråvarer og specialre-
siner introduceres for udbredelse i hærdeplastbranchen. 
 
Miljøstyrelsen bemærker hertil, at Miljøstyrelsen vil bestræbe sig på sammen med branchen at følge 
udviklingen. 
 
Afsnit 2. Oplysningskrav. 
Til nr. 20 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at virksomheden er forpligtet til at oplyse, i hvilket omfang der kan an-
vendes lukkede processer. Hvis dette er tilfældet, indsætter kommunen vilkår herom, jf. vilkår 2. 
Baggrunden herfor er naturligvis, at arbejdsprocesserne så vidt det er muligt skal foregå i lukkede 
processer. 
 
Til afsnit 4. Vilkår 
Vilkår 6 
FORCE har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på, at det bør tilføjes til vilkåret, at kravet om afkast-
højde på 1 m over tag forudsætter, at spredningsfaktoren er mindre end 250 m3/s.  
 
Miljøstyrelsen mener ikke, at det er nødvendigt at tilføje dette, da emissionen af epoxy er meget lille. 
 
Vilkår 10 
Plastindustrien gør opmærksom på, at B-værdien for acetone skal rettes til 0,4 mg/m3. Miljøstyrelsen 
har rettet tallet. 
 
Vilkår 15 (udkastets nr.) 
Plastindustrien mener ikke, at vilkår 15 vil blive aktuelt, da Arbejdstilsynets regler for håndtering af 
acetone sikrer, at emissionen heraf ikke vil blive så stor, at vilkåret er relevant.  
 
Miljøstyrelsen har derfor slettet det foreslåede vilkår 15. 
 
Vilkår 16 
Plastindustrien mener, at vilkår 16 er dækket af olietankbekendtgørelsen og derfor bør udgå. 
 
Miljøstyrelsen skal hertil bemærke, at vilkåret er standard i alle branchebilag, og derfor fastholdes 
det.  
 
Vilkår 21 
Plastindustrien mener, at flydende plastråvare vil udhærde efter ganske kort tid og derfor kan hånd-
teres og bortskaffes som almindeligt brandbart affald.  
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Miljøstyrelsen mener ikke, at der er konflikt med vilkåret på dette punkt. Hvis der spildes flydende 
plastråvare, går Miljøstyrelsen ud fra, at det i vidt omfang kan genanvendes i produktionen. 
 
Vilkår 22  
Plastindustrien gør opmærksom på, at inspektion af ventilationsanlæggets renluftsside i praksis er 
umulig.  
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at FORCE Technology har oplyst, at det på de fleste ventilationsanlæg vil 
være muligt at foretage en visuel inspektion. Miljøstyrelsen fastholder derfor denne del af vilkår 22. 
I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, kan tilsynsmyndighed fravige vilkåret, jf. godkendel-
sesbekendtgørelsen § 15, stk.  2. 
 
Vilkår 25 og 26 
Plastindustrien mener, at det bør fremgå af vilkår 25, at der kun skal foretages præstationskontrol, 
hvis der er stillet krav om emissionsbegrænsning, og hvis der er fastsat en emissionsgrænseværdi. 
 
Miljøstyrelsen er enig heri og har rettet vilkårene i overensstemmelse hermed.  
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