Indhold i miljøansøgning



Du er her: Forside / Virksomheder / Ny godkendelse eller tillæg / Udarbejdelse af ansøgning /
Indhold i miljøansøgning

1.2.1 Indhold i miljøansøgning
Indholdet i ansøgning om miljøgodkendelse afhænger af, om din virksomhed er en bilag 1- eller en bilag 2virksomhed. Det er derfor vigtigt at have afklaret hvilket listepunkt, din virksomhed er eller bliver omfattet af.
Listepunktet er betydende for hvilke oplysningskrav, der gælder.
Virksomheder kan inddeles i:

Virksomheder omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (uden
standardvilkår)

+

Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed uden standardvilkår, skal ansøgningen indeholde de
oplysninger, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen (uden
standardvilkår)

+

Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal ansøgningen
indeholde de oplysninger, der fremgår af i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder omfattet af bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen (med
standardvilkår)

+

Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1 eller bilag 2-virksomhed, der er omfattet af bekendtgørelsen om
standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af
det eller de relevante afsnit i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
Du kan finde aktiviteter omfattet af standardvilkår i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af
listevirksomhed.
Hvis din virksomhed er omfattet af standardvilkår, skal du bidrage med de specifikke oplysninger, som
efterspørges i denne sammenhæng. Du vil dog kunne hente nyttig inspiration og information i denne
vejledning.
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Særlige forhold, hvis aktiviteter er omfattet af forskellige bilag

+

Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed med aktiviteter, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag
2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 3 angivne oplysninger. Hvis
det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan ansøgeren, for så vidt angår de
aktiviteter, der er omfattet af bilaget i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed,
vælge kun at indsende de oplysninger, der fremgår af denne.
Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, hvor en del af aktiviteterne er omfattet af bilaget i
bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, og hvor en del af de samlede aktiviteter
på virksomheden er omfattet af bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de
i bilag 4 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, skal
ansøgeren indsende de oplysninger, der fremgår bilaget i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelser
af listevirksomhed, for den del af virksomheden, der er omfattet af bilaget.

Du kan se de forskellige listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2, der omfatter en
række virksomhedstyper og aktiviteter, som kan give anledning til væsentlig forurening.
Afhængig af, hvilke listepunkter din virksomhed er omfattet af, beskriver godkendelsesbekendtgørelsens
bilag 3 og bilag 4, og bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvilke oplysninger
du skal fremsende i forbindelse med miljøansøgningen.
De oplysninger, du skal give i ansøgningen, gælder for alle de aktiviteter, som er omfattet af
godkendelsespligten. Det indebærer, at alle aktiviteter som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med
listeaktiviteten, og alle øvrige forurenende biaktiviteter på virksomheden omfattes af oplysningskravet. Er
listeaktiviteten en biaktivitet på en virksomhed, der reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, omfatter
oplysningskravet kun listeaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet
hermed.
Hvilken konkret information, du skal medtage i ansøgningen, kan også afhænge af projektets størrelse og
indhold. F.eks. vil mange ansøgninger dreje sig om mindre udvidelser eller ændringer, hvor alle punkter ikke
er relevante at beskrive detaljeret. Ved mindre udvidelser eller ændringer er det vigtigt at fokusere på de
væsentlige miljøforhold, men samtidig sikre, at alle punkter kommenteres. Det er således vigtigt at
kommentere, hvorfor enkelte punkter ikke er relevante i den konkrete sag.
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Bemærk: Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre
sagsbehandling.
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