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1.1.2 Ny virksomhed, projektide og lokalisering
Som noget af det første bør du undersøge, om din idé kan realiseres på den lokalitet, du har i tankerne,
herunder om virksomheden kan etableres inden for de gældende planlægningsmæssige rammer for
området.

Din virksomhed kan ikke opnå en miljøgodkendelse, hvis den påfører omgivelserne forurening, der er for stor
i forhold til, hvad omgivelserne kan tåle, se evt. § 18 stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og afsnittet om
habitatreglerne. Vær opmærksom på, at en påvirkning af et habitatområde eller bilag IV-arter kan betyde, at
der ikke kan meddeles godkendelse til dit projekt, og at du kan blive nødt til at overveje en tilpasning af dit
projekt eller en anden lokalisering.

Du skal derfor vurdere, hvilke gener dit projekt kan give anledning til - og vurdere, hvordan det vil påvirke
omgivelserne. Kommer aktiviteten f.eks. til at ligge tæt op ad boliger eller andre følsomme anvendelser, er
det særligt vigtigt at vurdere, om aktiviteten kan give anledning til eksempelvis støv, lugt- eller støjgener. Hvis
dette er tilfældet, kan det være nødvendigt, at du gør dig særlige overvejelser om indretning af virksomheden
og planlægning af til- og frakørsel.
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Besøg også
Miljø- og fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
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Kystdirektoratet

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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