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Høring af udkast til ny vejledning om miljøgodkendelse af
virksomheder
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ny vejledning om
miljøgodkendelse af virksomheder i høring. Vejledningen er digital og kan
tilgås via følgende link:
http://mst.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=2

Fristen for at afgive høringssvar er onsdag den 26. februar 2014 kl. 12.
Høringssvar bedes sendt elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv,
erhverv@mst.dk.
Miljøministeren har i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om
IED lovet en vejledning. Vejledningen er desuden udarbejdet på anbefaling
af Virksomhedsudvalg II, der i udvalgets rapport fra 2011 anbefalede, at
Miljøstyrelsen udarbejdede vejledningsmateriale om flere af de emner, der
er medtaget. Senest indgår det i Regeringens Vækstplan for Fødevarer, at
der vil blive udgivet en digital vejledning om miljøgodkendelser.
Den nye godkendelsesvejledning består af guider til henholdsvis
virksomheder og myndigheder. Guiderne indeholder anvisninger til
ansøgnings- og godkendelsesprocessen, samt til revurdering af
miljøgodkendelser. Derudover er der vejledning til en lang række emner –
opslag - der er relevante for begge målgrupper, fx:
 princippet om BAT,
 hvornår der er godkendelsespligt,
 tilstrækkelig oplyst sag,
 rummelige miljøgodkendelser,
 samarbejde mellem virksomhed og myndighed, samt
 risikovirksomheder.
Endelig indeholder vejledningen en ”pixi” om miljøgodkendelse. Pixien er
henvendt til den nye bruger, der ikke har kendskab til området i forvejen.
Miljøstyrelsen ønsker at supplere vejledningsteksten med konkrete
eksempler på god praksis baseret på miljømyndighedernes og
virksomhedernes egne erfaringer. Det kan fx være eksempler på vilkår,
eksempler på væsentlige og uvæsentlige miljøforhold, eller eksempler på
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håndtering af BAT. Miljøstyrelsen vil derfor benytte lejligheden til at
efterspørge disse eksempler blandt høringsparterne.
Der gøres opmærksom på, at vejledningen indeholder et par henvisninger
til den kommende bekendtgørelse om branchebilag. Denne bekendtgørelse
er ikke offentliggjort endnu, idet Miljøstyrelsen er ved at bearbejde de
mange indkomne høringssvar.
Det er hensigten, at den nye godkendelsesvejledning skal være med til at
sikre en smidig, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling og herunder
ensartede krav til virksomhederne samt miljøgodkendelser af en høj
kvalitet.
Eventuelle spørgsmål om vejledningen kan rettes til Hanne Lylov Nielsen,
halni@mst.dk.
Med venlig hilsen
Hanne Lylov Nielsen
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