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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Processen for bilag 2-virksomheder  

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Forhåndsdialog sikrer, at virksomheden kommer godt fra start 

• Ansøgning om miljøgodkendelse, VVM-screening og 
spildevandstilladelse skal ske via Byg og Miljø 

• Sagsbehandlingen foregår ikke i Byg og Miljø  

• Afgørelser meddeles samtidigt via Byg og Miljø eller på sædvanlig vis 

• Opstartstilsyn på nyetablerede virksomheder  

 

 

SIDE 2 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Du har pligt til at vejlede virksomheden – virksomheden har ikke pligt 
til at deltage 

• Særlig relevant for nyetablerede virksomheder – vigtigt at 
virksomheden kender rammerne og mulighederne 

• Virksomheden skal kende sit listepunkt – ellers indtaster den ikke de 
nødvendige oplysninger, for at du kan behandle sagen 

• Oplys om muligheden for at modtage afgørelser om miljøgodkendelse, 
spildevandstilladelse og VVM-screening samtidigt 

• Virksomheden har lov til at tage sin rådgiver med 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Byg og Miljø sikrer, at ansøgninger sendes til rette myndigheder 

• Du modtager ansøgningerne i jeres fagsystem 

• Du skal afvise ikke-digitale ansøgninger 

• Ansøgningsmaterialet kan ses af alle berørte myndigheder 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Virksomheden kan gøre opmærksom på at den ønsker, at visse 
oplysninger er fortrolige – men du beslutter hvilke oplysninger der 
kan holdes fortrolige 

• Virksomheden kan markere, at et oplysningskrav ikke er relevant  

• Byg og Miljø foreslår standardvilkår – kan virksomheden ikke overholde 
et vilkår, kan den foreslå en anden grænseværdi eller vilkår 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Du modtager ansøgning om miljøgodkendelse, VVM-screening og 
spildevandstilladelse samlet i ét dokument 

• Du kan anmode virksomheden om flere oplysninger via Byg og Miljø 

• Business as usual – du skal forholde dig til alt, som er modtaget fra 
virksomheden: 
• Oplysninger om fx OML-beregninger skal gennemgås  
• Du skal sikre, at der ikke er konflikt mellem mulige 

miljøpåvirkninger og omgivelsernes sårbarhed 
• Du skal se til, at BAT anvendes 
• Official maximen gælder fortsat 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Hvis Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed, skal du sende en§7 
udtalelse via Byg og Miljø  

• Du vurderer anmodning om aktindsigt på sædvanlig vis 

• Godkendelsesmyndigheden ansvarlig for koordinering, hvis flere 
myndigheder er involveret 

• Godkendelsesmyndigheden har pligt til at registrere, hvornår en 
ansøgning er tilstrækkelig oplyst, og hvornår sagen er afgjort 

• Godkendelsesmyndigheden skal sikre, at afgørelserne sendes 
samtidigt og afslutte sagen i Byg og Miljø 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Du kan meddele afgørelser via Byg og Miljø eller på sædvanlig vis 

• Hvis virksomheder søger om alle tre afgørelser samtidig, skal de have 
afgørelserne samtidigt 

• Du kan fravige samtidighed, hvis der søges om tilladelse til at påbegynde 
bygge- og anlægsarbejder 

• Du skal offentliggøre oplysninger om miljøgodkendelser – efter 1. maj 2016 
på Digital Miljøadministration.  

• Pas på følsomme oplysninger. 

• Du skal orientere virksomheden om offentliggørelsen – gør virksomheden 
indsigelser skal du træffe en afgørelse, og virksomheden vil have partstatus 

SIDE 8 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Ny bekendtgørelse om 
maskinværksteder 

Gælder virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre 
metaller med et produktionsareal på > 1000 m2 

Omfatter 9 forskellige aktiviteter 

Krav baseret på standardvilkår 

Særlige forhold vedr støj 

Overgangsregler for eksisterende virksomheder: 

• Godkendelser bortfalder, når den efter mere end 8 år ikke længere 
er dækkende (GBK). 

• Anmeldelse skal indsendes inden 3 måneder 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING SIDE 9 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen • Værkstedet skal udfylde et anmeldeskema i Byg og Miljø  

• Kvitter for en fuldstændig anmeldelse 

• Gør du ingen indsigelse inden for fire uger, kan værkstedet gå i gang. 
Lever værkstedet op til bekendtgørelsens krav, bør du meddele det 

• Gør indsigelse, hvis der er behov for enkelte skærpede krav, supplerende 
krav, eller hvis der er søgt om dispensationer – så skal værkstedet afvente 
din afgørelse  

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

Processen for maskinværksteder 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsigelse ved fravigelse af krav 

• Du skal meddele en afgørelse: 

• hvis værkstedet søger om dispensation fra bekendtgørelsens krav  

• hvis der skal stilles skærpede krav af hensyn til miljøet eller 
supplerende krav for at forebygge eller begrænse forurening 

• Søger værkstedet om spildevandstilladelse samtidig med dispensation fra 
et vilkår eller meddelelse af skærpede eller supplerende krav, skal du 
meddele de to afgørelser samtidigt 

• Værkstedet kan først gå i gang, når du har truffet afgørelse 

• Værkstedet kan klage over afgørelsen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Processen for bilag 1-virksomheder  

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Digital ansøgning om miljøgodkendelse via Byg og Miljø 

• Vigtigt at vælge det/de korrekte listepunkt(er) 

• Sagsbehandlingen – business as usual 

• Offentliggørelse af afgørelser på Digital Miljøadministration – vær 
opmærksom på følsomme data 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Opstartstilsyn på nyetablerede virksomheder omfattet af bilag 2 og 
maskinværksteder inden for tre måneder efter, at virksomheden er sat i 
drift 

• Gennemgå alle virksomhedens miljøforhold – håndhæv ikke godkendte 
eller anmeldte aktiviteter  

• Brug audit-tilgangen og hjælp virksomheden med at identificere 
områder til at etablere forebyggende rutiner 

• Send tilsynsrapporten til virksomheden og orienter om, hvilke 
oplysninger der offentliggøres 
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