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4.1.2 Grundlaget for en revurdering - bilag 1-
virksomhed
Der er en handlepligt for tilsynsmyndigheden i forhold til revurdering af bilag 1-virksomheders
miljøgodkendelser.

Tilsynsmyndigheden skal tage bilag 1-virksomheders miljøgodkendelser op til revurdering:

1. Enten når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører
virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen skal da omfatte den samlede virksomhed.

2. Eller regelmæssigt og mindst hvert 10 år, hvis virksomheden ikke er omfattet af en BAT-konklusion.
Miljøgodkendelsen skal om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første
regelmæssige revurdering skal gennemføres, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor
virksomheden blev godkendt første gang.

I forbindelse med den regelmæssige revurdering af miljøgodkendelser til bilag 1-virksomheder skal
myndigheden på baggrund af sit kendskab til den enkelte virksomhed vurdere, i hvilket omfang,
revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse skal resultere i ændrede eller nye vilkår. I vurderingen
skal alle kendte oplysninger om virksomhedens miljøforhold, herunder oplysninger fra tilsyn, egenkontrol og
indberetninger i øvrigt inddrages. Det skal vurderes, om virksomhedens gældende afgørelser, herunder
vilkår, forudsætninger m.v., fortsat er relevante, dækkende og tilstrækkelige til at regulere virksomhedens
miljøforhold. Revurderingen omfatter også eventuelle bilag-2 aktiviteter.

Du kan læse mere om BAT i revurderingssager i fanebladet Opslag.

Læs om krav vedrørende basistilstandsrapporter i forbindelse med revurderinger i afsnittet
Basistilstandsrapport - revurderinger, samt i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.

Endelig skal du være opmærksom på, om virksomheden er helt eller delvist omfattet af standardvilkår. Du
kan læse mere om reglerne i:

Virksomheder omfattet af standardvilkår

Delaktiviteter omfattet af standardvilkår
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Kontakt
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: 

CVR: 25798376 
EAN: 5798000863002 

Besøg også
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Følg os
Facebook
YouTube




Bemærk:  Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre
sagsbehandling.
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