
Den 1. januar 2016 kom der nye regler om miljøgodkendelse af bilag 2virksomheder 
og obligatorisk digital anmeldelse.

De nye regler gælder primært de mindre 
forurenende virksomheder (såkaldte 
bilag 2-virksomheder) og indebærer en 
række ændringer, der skal gøre 
godkendelsesproceduren mere enkel: 

 - Der indføres bekendtgørelser med 
generelle regler for udvalgte brancher 

 - Der indføres et krav om samtidighed, 
når en virksomhed har brug for flere 
tilladelser 

 - Ansøgninger og anmeldelser skal 
fremover ske digitalt i den digitale 
portal “Byg og Miljø”.

BRANCHEBEKENDTGØRELSER
Miljø- og fødevareministeren kan efter 
miljøbeskyttelseslovens § 7, stk. 1, nr. 8, 
fastsætte regler om anmeldelse, 
etablering, ændring, udvidelse og 
igangsætning af virksomheder, anlæg 
eller indretninger. De bekendtgørelser, 
der udstedes efter bestemmelsen, 
betegnes “branchebekendtgørelser”, og 
der er indtil videre udstedt en bekendt-
gørelse for maskinværksteder og en for 
autoværksteder.

Branchebekendtgørelserne skal fast sætte 
vilkår for virksomheder i branchen, og 
når en virksomhed indleverer en 
anmeldelse af en påtænkt etablering, 
ændring eller udvidelse, der er omfattet 
af bekendtgørelsen, har kommunen fire 
uger til at gøre indsigelser mod det 
anmeldte. Sker det ikke, kan det 
anmeldte uden videre sættes i gang efter 
reglerne i bekendt gørelsen.

SAMTIDIGHED
Efter godkendelsesbekendtgørelsens 
§§ 35-38 gælder det nu, at hvis en 
virksomhed ansøger om godkendelse 
efter godkendelsesbekendtgørelsen og 
samtidig søger om en tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens §§ 19 eller 28 
eller er omfattet af krav om VVM-
screening, skal tilladelserne meddeles 
samtidig. Afgørelsen om ikke VVM-pligt 
skal så vidt muligt meddeles samtidig.

Det gælder dog kun, hvis ansøgningerne 
er indgivet samtidig. Hvis det er 
kommunen, der kan meddele alle de 
ansøgte tilladelser, skal kommunen blot 
koordinere afgørelserne internt. Hvor 
én tilladelse meddeles af kommunen og 
en anden af Miljøstyrelsen, kræves det 
nu, at de to myndigheder indbyrdes 
koordinerer sagsbehandlingen, således 
at tilladelserne kan meddeles samtidig.

DIGITAL SAGSBEHANDLING
Anmeldelser og ansøgninger efter 
godkendelsesbekendtgørelsen skal 
fremover indsendes gennem den 
digitale platform “Byg og Miljø”. 
Platformen guider brugeren igennem 
proceduren, og målet er, at det i højere 
grad sikres, at ansøgninger og 
anmeldelser er fuldstændige, når de 
indleveres. Afgørelser kan også 
meddeles gennem Byg og Miljø, eller de 
kan meddeles på sædvanlig vis.

TILSYN OG VEJLEDNING
Tilsynet med bilag 2-virksomhederne er 
samtidig blevet styrket. Det følger nu af 

miljøtil synsbekendtgørelsens1 § 8, at 
der skal gennemføres et opstartstilsyn 
senest tre måneder efter, virksomheden 
har igangsat driften.

Der er ikke indført særlige regler om 
vejledning, men de almindelige regler i 
forvaltningsloven finder også 
anvendelse på dette område. 
Forarbejderne til lovændringerne 
forudsætter dog, at vejledningen vil 
blive styrket og gjort mere målrettet 
mod virksomhederne.
 
De nye regler ændrer miljøbeskyttelses-
loven, planloven og godkendelses-
bekendtgørelsen2 n

1 Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 

om miljøtilsyn

2 Bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 

om godkendelse af listevirksomhed.
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