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Underretning om afgørelser på miljøbeskyttelseslovens, 
havmiljølovens og husdyrgodkendelseslovens område – 
Landsdækkende foreninger og organisationer 

 

 
 
 Det følger af miljøbeskyttelsesloven § 76, stk. 2, at landsdækkende foreninger og organisationer, 

der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan underrette 
miljøministeren om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3, 4 og 5 
om hhv. beskyttelse af jord og grundvand, beskyttelse af overfladevand og forurenende 
virksomhed, foreningen eller organisationen ønsker underretning om. Tilsvarende gælder 
landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser.  

 Det følger af havmiljølovens § 49, stk. 4, at landsdækkende foreninger og organisationer, der efter 
deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan meddele 
miljøministeren, at foreningen eller organisationen ønsker underretning om afgørelser efter 
lovens § 26 vedrørende dumpning af optaget havbundsmateriale eller i medfør af regler, der er 
fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, vedrørende hurtigfærger.  

 Det følger af husdyrgodkendelseslovens § 62, stk. 1, at landsdækkende foreninger og 
organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af miljø og natur som hovedformål, kan 
underrette miljøministeren om, at de ønsker underretning om bestemte typer af afgørelser truffet 
med hjemmel i bestemmelserne i kapitel 3, 4 og 5a. Tilsvarende gælder landsdækkende 
foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige 
rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser.  

 
Miljøstyrelsen opdatere løbende nedenstående bilag, der indeholder en samlet liste over de 
landsdækkende foreninger og organisationer, som har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om de 
typer afgørelser, foreningerne og organisationerne ønsker underretning om. Miljøstyrelsen har 
orienteret de relevante kommunalbestyrelser. 
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Bilag 
 
Miljøbeskyttelsesloven  
Følgende foreninger og organisationer ønsker underretning om afgørelser, truffet efter 
bestemmelser i lovens kapitel 3: 
 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Dansk Sejlunion, for så vidt angår afgørelser, der berører havne eller lystbådehavne. 
 Dansk Ornitologisk Forening, såfremt afgørelserne træffes under 

anvendelse af de bindende forskrifter i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 
afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 

 Aktive fritidsfiskere i Danmark, såfremt afgørelserne berører væsentlige rekreative interesser og 
såfremt afgørelserne er truffet i: 
o Region Nordjylland 
o Favrskov Kommune 
o Herning Kommune 
o Holstebro Kommune 
o Ikast-Brande Kommune 
o Lemvig Kommune 
o Randers Kommune 
o Ringkøbing-Skjern Kommune 
o Silkeborg Kommune 
o Skive Kommune 
o Struer Kommune 
o Viborg Kommune 

 
 
Følgende foreninger og organisationer ønsker underretning om afgørelser, truffet efter 

bestemmelser i lovens kapitel 4: 
 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller 

havet. 
 Greenpeace, for så vidt angår spørgsmål om forurening af havet. 
 Dansk Sejlunion, for så vidt angår afgørelser, der berører havne eller lystbådehavne. 
 Danmarks Idrætsforbund, når afgørelserne berører væsentlige rekreative interesser: 
 Dansk Ornitologisk Forening, såfremt afgørelserne træffes under anvendelse af de bindende 

forskrifter i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder. 

 Friluftsrådet. 
 Foreningen Tjæren, såfremt afgørelserne berører Nyborg Bygrunde, matrikelnumrene: 7ø, 927q og 

1qy og såfremt afgørelserne er truffet i  
o Nyborg Kommune 

 Aktive fritidsfiskere i Danmark, såfremt afgørelserne berører væsentlige rekreative interesser og 
såfremt afgørelserne er truffet i: 
o Region Nordjylland 
o Favrskov Kommune 
o Herning Kommune 
o Holstebro Kommune 
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o Ikast-Brande Kommune 
 
Følgende foreninger og organisationer ønsker underretning om afgørelser, truffet efter 
bestemmelser i lovens kapitel 5: 
 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller 

havet. 
 Greenpeace ønsker underretning om afgørelser, for så vidt angår spørgsmål om forurening af 

havet. 
 Dansk Sejlunion, for så vidt angår afgørelser, der berører havne eller lystbådehavne. 
 Friluftsrådet. 
 Dansk Ornitologisk Forening, såfremt afgørelserne træffes under anvendelse af de bindende 

forskrifter i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder. 

 Aktive fritidsfiskere i Danmark, såfremt afgørelserne berører væsentlige rekreative interesser og 
såfremt afgørelserne er truffet i: 
o Region Nordjylland 
o Favrskov Kommune 
o Herning Kommune 
o Holstebro Kommune 
o Ikast-Brande Kommune 
o Lemvig Kommune 
o Randers Kommune 
o Ringkøbing-Skjern Kommune 
o Silkeborg Kommune 
o Skive Kommune 
o Struer Kommune 
o Viborg Kommune 

 
 
Følgende foreninger og organisationer ønsker underretning om afgørelser, truffet efter 
bestemmelser i lovens kapitel 9a: 
 
 Foreningen Tjæren, såfremt afgørelserne berører Nyborg Bygrunde, matrikelnumrene: 7ø, 927q og 

1qy og såfremt afgørelserne er truffet i  
o Nyborg Kommune 

 
 
Særlige tilkendegivelser vedrørende afgørelser truffet efter lovens § 33: 
Danmarks Idrætsforbund ønsker underretning om disse afgørelser, når afgørelserne berører 
væsentlige rekreative interesser (der henvises til virksomhedstypeinddelingen i bilag 1 og 2 til 
bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed): 

o H 101: Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser. 
o H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget 

lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende 
praktiske køreundervisning. 

o J 203: Udendørs skydebaner 
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Noah ønsker underretning om disse afgørelser (der henvises til virksomhedstypeinddelingen i bilag 1 
og 2 til bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed): 

o A 101: Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (s). 
o A 102: Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s). 
o A 104: Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder 

skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium 
tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern 
metaller end bly og cadmium tilsammen. (i) (s) 

o A 106: Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og 
sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) 
(s). 

o K 101: Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som 
nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i). 

o K 201: Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som 
nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 
tons/dag. 

o K 202: Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R2, R3, R4, R7, R10 eller R11, 
som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen. K 104: Shredderanlæg. (s). 

o K 106: Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en 
kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s). 

 
NOAH ønsker herudover underretning om afgørelser, der vedrører følgende virksomheder: 

o DanSteel A/S (Tidligere Det Danske Stålvalseværk A/S), Havnevej 33, 3300 Frederiksværk.  
o Stena Aluminium A/S (Tidligere Gotthard Aluminium A/S), Metalvej 10, 6000 Kolding. 

 
 
Havmiljøloven 
 
Følgende foreninger og organisationer ønsker underretning om afgørelser vedrørende 
dumpning af optaget havbundsmateriale og hurtigfærger: 
 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Greenpeace 
 Dansk Ornitologisk Forening 
 Friluftsrådet 
 Dansk Sejlunion 
 Danmarks Idrætsforbund 
 
 
Husdyrgodkendelsesloven 
Følgende foreninger og organisationer ønsker underretning om afgørelser 
vedrørende lovens §§ 10, 11, 12 og 16: 
 
 Danmarks Naturfredningsforening  
 Danmarks Sportsfiskerforbund  
 Det økologiske Råd  
 Dansk Ornitologisk Forening  
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