
AARHUS
UNIVERSITET

Det danske godkendelsessystem i 
retlig belysning

Gå-hjem-møde i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, 

Ålborg den 23. maj 2017

Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, 

Aarhus University, Business and Social Sciences - Department of Law



http://www.basse.dk

Professor, dr.jur. i miljøret (dækker også 

energiret, klimaret og arktisk ret) – har 

også  en uddannelse som advokat

Har bl.a. udgivet ”Miljøretten 1-6”, DJØF 

2006-08 (2. udgave)

”Vedvarende energi – de 

lovgivningsmæssige rammebetingelser”, 

2011

”Environmental Law in Denmark”, DJØF og 

Wolters Kluwer2016 (2.udg)

”Erhvervsmiljøretten –

Miljøgodkendelsesordninger, 

miljøkvalitetskrav og proces- og 

digitaliseringskrav”, DJØF, 2017 



“Erhvervsmiljøretten” – en bog med fokus på 
godkendelsesordninger

Forholdet til naboretten mv. (kap. 1) og EU’s reguleringstankegange m.v. (kap. 2)

Sagsbehandling – herunder Århuskonventionen og EU’s regler og nationale 

digitaliseringskrav (kap. 3)

Miljøprincipper og deres betydning – herunder i samspil med andre principper (kap. 4)

Lokalisering af anlæg – kap. 5

Miljøkvalitetskrav – Natura 2000 (kap. 6), vand (kap. 7), luft og lugt (kap. 8), støj (kap. 

9), energi og ressourceeffektivitet samt affald (kap. 10)

IE-direktivet (kap. 11), miljøbeskyttelsesloven (kap. 12-14), husdyrbrugloven (kap. 

15), miljøtilsyn (kap. 16), basistilstandsrapport og definitivt driftsophør (kap. 17), 

Klage og efterprøvelsesmuligheder (kap. 18) og domstolenes efterprøvelse og 

håndhævelse (kap. 19) 
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Lidt historie til forståelse af 
godkendelsessystemet

Den første miljøbeskyttelseslov, der blev vedtaget i 1973 og som 

trådte i kraft 1. oktober 1974, var i høj grad baseret på en 

forudsætning om, at den miljøgodkendelsesordning, som indgik i 

loven, kunne sikre, at miljøproblemerne ville blive løst. 

Loven var præget af et kildeperspektiv og et recipientperspektiv, 

som var centrale i godkendelsessystemet. Perspektivet er bredere i 

dag – herunder med ressourceudnyttelsesperspektivet
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godkendte virksomheder og 
indrettelseshensyn/retssikkerhed

• 1973-loven: ”bestående virksomheder” skal ikke miljøgodkendes & retsbeskyttelse 

knyttet til meddelte godkendelser, så længe vilkårene blev overholdt, og der ikke 

blev foretaget væsentlige bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer

• Ændres med 1991/92-reformen – indkaldelsesbekendtgørelsen

• Gennemførelsen af IPPC-direktivet i 1999 medførte reducering af retsbeskyttelsen

• I dag er der en 8-års materiel retsbeskyttelse af de meddelte miljøgodkendelser, så 

langt det er muligt – begrænses ved IE-direktivets krav om revurdering, herunder 

obligatorisk ændring af relevante vilkår senest 4 år efter nye BAT-konklusioner er 

offentliggjort af Kommissionen
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kapitler i miljøbeskyttelsesloven, der spiller 
sammen ift. godkendelse

Kap. 1 (§§ 1-6b): formålet, anvendelse, styrende miljøprincipper og affaldshierarki

Kap. 2 (§§ 7-18a): alm. bestemmelser, bemyndigelsesregler - og den begrænsning, der 

vedr. begrænsning ift. bindende kvalitetsnormer (§ 14) – byzoner og rottebekæmpelse

Kap. 3 (§§19-26): beskyttelse af jord, grundvand og drikkevand

Kap. 4 (§§27-32): beskyttelse af overfladevand – herunder spildevandsplanlægning

kap. 5 (§§ 33-42): forurenende virksomhed – godkendelses-og påbudsregler 

Kap. 6 (§§ 43-50d): affald – kompetenceregler, affaldsselskaber, regnskaber m.v. 

Kap. 7 (§§ 50e-57): affaldsforebyggelse, genanvendelse og renere teknologi 

Kap. 9 (§§ 65-73) tilsyn hhv. kap. 9a (§§ 73a-73i) miljøansvar

Kap. 10 (§§ 74-90) sagsbehandling hhv. kap. 11 §§ 91-101): klage og søgsmål ….
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Miljøbeskyttelseslovens anvendelsesområde

Miljøbeskyttelseslovens § 2 forudsætter, at loven kun finder 

anvendelse, hvis der er tale om en forurening, ressourceeffektivitet, 

risikobetonede processer og/eller væsentlige ulemper for 

omgivelserne (jf. stk. 1, nr. 5), som overskrider de tålegrænser, der 

er fastlagt ved loven, bekendtgørelser, vejledninger eller vilkår. 

Tålegrænserne i § 2, stk. 1, nr. 5 kender vi fra naboretten
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Nogle centrale forskelle mellem 
miljøbeskyttelsesloven hhv. naboretten

• Indrettelseshensyn er centrale i naboretten. Det er de ikke i miljøbeskyttelsesloven. 

Ændrer nærområdet karakter, skal virksomhedernes vilkår ift. støj, lugt, 

luftforurening m.v. tilpasses de ændrede forhold (det modificeres dog ændring af 

planlovens regler om byomdannelsesområder)

• Naboretsbeskyttelse er baseret på søgsmål. Miljømyndighederne kan selv tage et 

initiativ med respekt for de forvaltningsretlige principper. EU’s miljølovgivning/-

konformitet skal indgå i den konkrete vurdering af en række forhold. 

• Værditab for naboen er ikke relevant efter miljøbeskyttelsesloven
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Forurening – forskel på definitioner

• Forureningsbegrebet i miljøbeskyttelsesloven og miljøerstatningsloven er 

fortsat defineret med henvisning til den naboretlige tålegrænse i 1973 hhv. i 1994. 

Se vedrørende miljøbeskyttelsesloven i notatet side 8 og vedrørende 

miljøerstatningslovens side 9. I begge love er miljøgodkendelsessystemet centralt.

• IE-direktivet, der opstiller rammerne for de nationale miljøgodkendelsesordninger, 

definerer i artikel 2, nr. 2: »forurening«: direkte eller indirekte udledning som følge af  

menneskelige aktiviteter af stoffer, rystelser, varme eller støj i luft-, vand- eller 

jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller materielle 

værdier, forringe naturfaciliteter eller forstyrre andre legitime anvendelser af miljøet.
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Den faste ejendom hhv. anlæg
• Regulering af den forurening, der udgår fra den faste ejendom, er central i 

miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven og miljøerstatningsloven

• IE-direktiver, der fastlægger rammerne for godkendelsessystemet, har i stedet 

fokus på anlæg, der defineres som: en stationær teknisk enhed, inden for 

hvilken der gennemføres én eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I 

eller i bilag VII, del 1, og enhver anden hermed direkte forbundet aktivitet, 

der udføres på samme anlægsområde, er teknisk knyttet til de i de nævnte 

bilag opførte aktiviteter, og som kan påvirke emissionerne og forureningen”

10



Miljøbeskyttelseslovens godkendelsesordning

§ 33, stk. 1. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i 

§ 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før 

der er meddelt godkendelse heraf.

§ 34, stk. 5  spildevandsudledning direkte til recipienten skal indgå i 

behandlingen

I modsætning hertil vedrører § 19 de situationer, hvor der kan forårsages en 

jord- og grundvandsforurening, uden at der er tale om en godkendelsespligt
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Er der godkendelsespligt ? 

Det skal være muligt at afklare, hvad der ansøges om og meddeles godkendelse til. 

Det er derfor fx ikke muligt for godkendelsesmyndigheden at give en godkendelse til 

akut og midlertidig deponering af spildevandslam, hvis ikke behovet er aktuelt og 

beskrevet. Det fastslog Miljøklagenævnet med den afgørelse, der er trykt i KFE 

2006.613. 

Det er i sidste instans domstolene, der træffer afgørelse vedr. godkendelsespligt. 

Vestre Landsret fastslog ved en dom, afsagt den 9. februar 1995, at en deponering, 

der varede ca. 1 måned, var omfattet af godkendelseskravet 

12



dom af 6. maj 1996 fastslog Vestre Landsret

Der var en pligt for en lejer af en ejendom til forud at søge en miljøgodkendelse. Lejeren –

der var tiltalt i en straffesag – havde anbragt ca. 200 t plastik(affald) i lejede haller. 

Hallerne var lejet for 1/2 år. Lejeren oplyste, at han havde haft til hensigt at starte en 

virksomhed for oparbejdelse af plastik, men at han havde måttet opgive dette på grund af 

manglende rentabilitet. Landsretten fandt, at plastikken måtte betragtes som affald. Ved 

den ikke ganske kortvarige anbringelse af affaldet var der etableret et anlæg omfattet af 

godkendelsesreglerne. Da planerne for genanvendelse i øvrigt havde haft en luftig og 

useriøs karakter uden alternativer, hvis en produktion ikke kom i gang, måtte den tiltalte 

lejers primære formål antages at have været at anbringe det værdiløse affald på 

ejendommen. 
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Godkendelsespligt ved ændringer

Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt. Listevirksomhed må heller ikke udvides 

eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til 

affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller 

ændringen er godkendt, se også godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2. 

Hvis der på bilag 1 eller 2 er fastsat en minimumsgrænse for godkendelsespligten for 

den relevante virksomhedskategori, må en sådan virksomhed ikke gennemføre en 

udvidelse, der vil medføre en overskridelse af grænsen, før den samlede virksomhed 

er godkendt – det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 8. 
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Bilag 1- og bilag 2-listevirksomheder

Godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3 fastslår, at der er tale om to typer 

listevirksomhed. Det er henholdsvis 

•bilag 1-virksomheder: (der gennemfører IE-direktivet) og stiller de strengeste krav –

reglerne skal anvendes EU-konformt

•bilag 2-virksomheder - de øvrige godkendelsespligtige virksomheder

Nogle virksomheder på bilag 2 overføres til branchebekendtgørelser (med hjemmel i 

den lovændring, der blev foretaget i maj 2015 – emnet behandles i 

Erhvervsmiljørettens kapitel 13)
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Fortolkning af listepunkter –
bogens side 622ff.

• Er det IE-anlæg kan BREF-dokumenter bidrage

• Der er fortolkningsbidrag ift. fyringsanlæg, affaldsforbrændings- og 

medforbrændingsanlæg og specialanlæg i IE-direktivet’s kapitler og bilag 

• Affaldsrammedirektivets klassificeringssystem samt begreber kan også være 

relevante – herunder om det er affald eller biprodukt; om det er farligt affald eller 

almindeligt affald; og om det er affaldsbortskaffelse eller genanvendelse m.v.

• Ansøgerens oplysninger skal omfatte kapacitet og evt. fremtidsplaner, 

sammenhæng med andre anlæg m.v.
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Samlet vurdering af kapaciteten

• Det fastslås i IE-direktivets bilag 1, at hvis en driftsansvarlig på en i-mærket 

virksomhed i samme anlæg eller på samme område gennemfører flere aktiviteter, 

som henhører under den samme rubrik i direktivets liste, skal kapaciteten af de 

nævnte aktiviteter lægges sammen ved stillingtagen til godkendelsespligt. Der 

tages ikke i den sammenhæng udgangspunkt i én virksomhed, én matrikel eller 

lignende – det er den samlede effekt af aktiviteterne, som én person (fx juridisk 

person) er hovedansvarlig for, der er afgørende. 

• Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1- indledningen, der ikke er helt så 

detaljeret
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Teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

IE-direktivets integrerede og helhedstankegang

Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag omtalt i bogen side 

625f. – med fokus på “operationel forbundet” og “teknisk  

funktionsmæssigt forbundet” samt proportionalitetsbe-

tragtninger af betydning ved stillingtagen til 

godkendelsespligt og listepunkter (kapacitet)
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Godkendelsesbekendtgørelsen sondrer 
mellem hovedlistepunktet hhv. hovedaktivitet

• Hovedlistepunktet: Defineres som det listepunkt på bilag 1, der er det 

væsentligste i vurderingen af den samlede virksomhed

• Hovedaktiviteten: defineres som det, som virksomheden primært beskæftiger 

sig med

• Det er ansøgeren der skal foretage kategoriseringen ifm. it-selvbetjenings- og 

beslutningsstøttesystemet (Byg & Miljø)

• Det er kun de virksomheder, der kan karakteriseres som omfattet af 

hovedlistepunkter, der er omfattet af IE-direktivets krav (herunder 

revurderingskrav og BAT-konklusioner). Begrebet anvendes ikke i 

standardvilkårsbekendtgørelsen. 
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Der sondres også mellem hovedaktivitet hhv. biaktivitet

• Begreberne anvendes både i godkendelsesbekendtgørelsen og i 

standardvilkårsbekendtgørelsen

• Da der er knytter forskellige oplysningskrav og vilkår til de enkelte 

listepunkter i bilag 1 og bilag 2, har sondringen en afgørende 

betydning for det, der indtastes af ansøgerne i it-

selvbetjeningssystemet ”Byg & Miljø” og de afgørelser, der træffes

• Forhåndsdialog og vejledning er central
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Standardvilkårsbekendtgørelsen

I bekendtgørelsen er virksomhedskategorierne beskrevet med 

henvisning til de relevante listepunkter. 

I relation til de enkelte virksomheder, er det i bekendtgørelsen 

nærmere angivet, hvilke aktiviteter der er omfattet. 

Bekendtgørelsen opregner de væsentligste miljøforhold, den 

fastlægger de oplysningskrav, der skal iagttages ved indsendelse 

af ansøgninger, og endelig angiver den de relevante 

standardvilkår. 
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Standardansøgningsblanketter og -vilkår

Godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 1 

Hvis godkendelsen vedrører en listevirksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i 

bilaget til standardvilkårsbekendtgørelsen, erstattet det eller de relevante standardvilkår  

anden vilkårsfastsættelse, jf. § 21

§ 31, stk. 3 – der kan kun undtagelsesvis fastsættes ændrede eller yderligere vilkår

Hvis der er tale om forurening, der ikke er reguleret ved standardvilkår, så skal 

afgørelsen suppleres med vilkår, der udformes konkret
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godkendelsesbekendtgørelsens§ 31, stk. 2

Hvis kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilaget til 

standardvilkårsbekendtgørelsen, og aktiviteterne teknisk og 

forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af 

virksomheden, finder stk. 1 og 3 tilsvarende anvendelse for de 

aktiviteter, der er omfattet af bilaget til nævnte bekendtgørelse –

hvis det ikke er muligt at adskille ”kan godkendelsesmyndigheden i 

nødvendigt omfang fravige standardvilkårene og erstatte dem med 

individuelt fastsatte vilkår”
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Ansøgningen om en miljøgodkendelse

medmindre det er tale om en virksomhed, der er medtaget i 

standardvilkårsbekendtgørelsen, skal ansøgeren efter 

godkendelsesbekendtgørelsens § 6 indtaste følgende oplysninger:  

•Bilag 1 virksomheder (IE-virksomheder) skal følge kravene, der fremgår af 

bekendtgørelsens bilag 3 (der er særlige krav for offshoreanlæg i bekendtgørelsen 

om luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme)

•Bilag 2 virksomheder skal følge de krav, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 4 

(herunder vedrørende udskillelse ift. standardvilkår)
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Oplysninger i ansøgninger -§ 6 fortsat

fsva. virksomheder, hvorpå der er tale om både bilag 1 og bilag 2 aktiviteter, se § 6, 

stk. 6: Samlet ansøgning ledsaget af de i bilag 3 angivne oplysninger – hvis det er 

teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan ansøgeren fsva de 

aktiviteter, der er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen vælge kun at indsende 

de oplysninger, der fremgår af oplysningerne i nævnte bekendtgørelse

Ift. de bilag 1-virksomheder, der har en del aktiviteter, der er omfattet af 

standardvilkårsbekendtgørelsen: hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at 

adskille aktiviteterne, kan ansøgeren f.s.v.a. de aktiviteter, der er omfattet af 

standardvilkårsbekendtgørelsen vælge kun at indsende de oplysninger, der fremgår 

af oplysningerne i nævnte bekendtgørelse
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godkendelsesbekendtgørelsen §§ 24-26: 
bilag 1-virksomheder & BAT-konklusioner

Hvis en virksomhedstype er på godkendelseslistens bilag 1, skal myndigheden følge 

BAT-konklusionerne samt foretage en revurdering senest 4 år efter, at 

Kommissionen har offentliggjort BAT-vilkår. 

Standardvilkår, der indgår i standardvilkårsbekendtgørelser, erstatter BAT-

konklusioner, på betingelse af, at de ikke er lempeligere end BAT-konklusionerne,  

eller konklusionerne i BREF-dokumenterne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 25

Ny formulering af bl.a. § 24 er aktuelt i høring – det præciseres, at den valgte BAT 

skal sikre et emissionsbeskyttelsesniveau svarende til det, der indgår i de relevante 

BAT-konklusioner
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