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Revurdering – en tilsynsafgørelse i dansk ret

• Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 indeholder i § 41 og §§ 41a-41f vedrører 

indgreb med påbud og forbud mod godkendelsespligtige virksomheder, som 

supplerer lovens tilsynsregler i kapitel 9 og miljøansvarsreglerne i kapitel 9a

• § 41  Hvis en virksomhed medfører væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden 

meddelepåbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal 

gennemføres bestemte foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden kan endvidere 

meddele påbud, hvis listevirksomheden skønnes at indebære nærliggende risiko 

for væsentlig forurening, herunder …
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Højesterets dom UfR 2006.1531H

“Højesteret finder, at miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1, efter 

ordlyden, placering i loven og forarbejderne, herunder 

forarbejderne til den tidligere lovs § 44, stk. 1 ... må forstås 

således, at bestemmelsen tager sigte på foranstaltninger til 

nedbringelse af den fremtidige forurening for virksomheden og 

ikke indeholder hjemmel for et påbud om at foretage oprensning 

eller foranstaltninger i anledning af en allerede stedfunden 

jordforurening”.



Retspraksis er præget af en utilbøjelighed til 
at acceptere tilbagevirkende kraft

Domstolene accepterer ikke anvendelse af nye strengere regler 

med tilbagevirkende kraft, medmindre lovreglerne/forarbejderne 

klart har tillagt nye regler, der hjemler indgreb, en sådan virkning. 

•Højesteret har med Shell-dommen (U 1999.1600H) og Herlev-

dommen (U 2001.1709H) fastslået, at oplysningsforpligtelsen i §

72 ikke finder anvendelse på virksomheder og aktiviteter, der er 

ophørt med at være i drift, før reglen trådte i kraft 1. januar 1992. 
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Oplysningskrav der rejses ifm. tilsyn, jf. mbl. 
§ 72

• De godkendelsespligtige virksomheder er uden tvivl omfattet.

• § 72 vedrører kompetencen til at meddele undersøgelsespåbud – domstolene 

har ift. til udgiftskrævende undersøgelsespåbud anvendt et strengt 

legalitetsprincip, der bl.a. har haft stor betydning ift. jordforurening (herunder 

formuleringen af jordforureningsloven samt forbuddet mod at anvende regler 

om oplysningspligt med tilbagevirkende kraft)

• Højesteret har fastslået, at virksomhedsbegrebet i miljøbeskyttelseslovens §

72, der vedrører undersøgelsespåbud, ikke er så bredt, at det omfatter private  

grundejere, jf. UfR 1999.1444V
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IE-direktivet forekriver løbende ajourføring af 
godkendlesesvilkår

Pligt til løbende opdatering og ajourføring af miljøgodkendelser, 

der er meddelt bilag 1-virksomheder, er pålagt ved IE-direktivets 

artikel 21, stk. 1

4 år efter at BAT-konklusioner er offentliggjort, skal de relevante 

vilkår være i overensstemmelse med konklusionen, jf. IE-

direktivets artikel 21, stk. 3

Hvis et anlæg ikke er omfattet af nogen af BAT- konklusionerne, 

revurderes godkendelsesvilkårene og ajourføres om nødvendigt, 

hvis BATudvikler sig på en sådan måde, at det bliver muligt at 

nedbringe emissionerne betydeligt, jf. IE-direktivets art. 21, stk. 4. 



Minimumskrav ift. revurdering, IE-direktivets 
artikel 21, stk. 5

Godkendelsesvilkårene revurderes, og ajourføres om nødvendigt, mindst i 

følgende tilfælde: 

•a) forureningen, som anlægget forårsager, er så omfattende, at det er 

nødvendigt at revidere emissionsgrænseværdier eller indføje nye

•b) påkrævet af hensyn til driftssikkerheden at anvende andre teknikker 

•c) til opfyldelse en ny eller revideret miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 18. 
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Miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 1-2 

• § 41 a, stk. 1. Indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en 

miljøgodkendelse, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter §

41. 

• Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om 

nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41, hvis 

• 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 

• 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses 

ved godkendelsens meddelelse, 

• 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens 

meddelelse, … (fortsætter)
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Miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 2 (fortsat) 

• 4) væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en 

betydelig nedbringelse  af emissionerne, 

• 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten 

er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, 

• 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på 

virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede 

processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold  ved de stoffer, som oplagres 

på disse virksomheder, eller 

• 7) der i øvrigt er kommet nye oplysninger om behovet for afgitringer på 

ferskvandsdambrug af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer.
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Revurdering af bilag 1-virksomhed (IE-anlæg)

Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 15 (§§ 40-47)

•§§ 40-41 og §§ 44-45: vedrører offentliggjorte BAT-konklusioner, der begrunder 

revurdering og binder beslutningsgrundlag og afgørelse

•§ 42: Krav om forudgående kontradiktion, der skal være skriftlig. Det tydeliggøres 

med høringsudkastets forslag til ændret formulering, at godkendelsesmyndigheden 

skal anvende alle informationer fra sin tilsynsvirksomhed 

•§ 46: I sager om revurdering må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 41, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om 

tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse (projektoffentlighed). 
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Godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1

Tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en 

bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU-

Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-

Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. 

Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, 

herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter, og hvorvidt der 

fortsat skal være en lempelse efter § 27. 
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