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1.3 Fremsendelse af ansøgning
Når du har udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse, skal du sende den til kommunen. Dette gælder
også, selvom det er Miljøstyrelsen, der er myndighed.
Såfremt anlægget er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkninger på miljøet (VVM), skal der endvidere sendes en VVM anmeldelse til kommunen. I
de tilfælde, hvor staten er myndighed (Miljøstyrelsen), videresender kommunen ansøgningen eller
anmeldelsen med bemærkninger til Miljøstyrelsen. Omfatter anmeldelsen anlæg på søterritoriet, gælder
Kystdirektoratets VVM-bekendtgørelse.
Hvis du har en virksomhed, der er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du være
opmærksom på, at der er krav om offentlighed. Miljømyndigheden offentliggør, at den har modtaget en
ansøgning om miljøgodkendelse fra din virksomhed. Overvej i den forbindelse, om der er oplysninger i
ansøgningen, som er fortrolige, f.eks. forretningshemmeligheder.
Offentlighedsloven, forvaltningsloven og loven om aktindsigt i miljøoplysninger kan begrænse omfanget af
det materiale, som offentligheden har ret til at se. Hvis der er tale om fortrolige oplysninger som f.eks.
anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages, hvis myndigheden træffer afgørelse herom. Det
øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.
Det er vigtigt, at du sikrer, at sagen er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke sker væsentlige ændringer i
projektet undervejs. En tilstrækkelig oplyst sag vil være med til at sikre en effektiv sagsbehandling og hurtig
afgørelse. Hvis ansøgningsmaterialet er utilstrækkeligt og sagen dårligt belyst, vil det ofte medføre, at
sagsbehandlingen tager længere tid, fordi der skal indhentes supplerende oplysninger. I yderste konsekvens
kan der være risiko for, at miljømyndigheden afviser ansøgningen.
Det er miljømyndigheden, der afgør om og hvornår en sag er tilstrækkelig belyst. Du kan læse mere om
emnet i afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag.
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Kontakt
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail:
CVR: 25798376
EAN: 5798000863002

Besøg også
Miljø- og fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
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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