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3.2 Før ansøgningen modtages
Allerede før virksomheden sender en ansøgning om miljøgodkendelse til jer, kan det være relevant for
virksomheden at have en drøftelse med jer.
Det er virksomhedens ansvar at søge om miljøgodkendelse - og det bør også være virksomheden, der tager
initiativ til drøftelser med jer som myndighed på det tidlige tidspunkt. Men det er ikke alle virksomheder, der
er opmærksomme på værdien af en sådan tidlig drøftelse. Nogle gange kan det derfor blive aktuelt, at du
som myndighed er opmærksom på om en ansøgning er på vej.
Værdien af en tidlig drøftelse af et projekt kan være at få afklaret, om etableringen, udvidelsen eller projektet
er godkendelsespligtig, eller den kan bestå i at få afstemt forventninger om f.eks. tidsplan for
godkendelsesprocessen. Det kan også have værdi at få afklaret og sikret, at virksomheden har forstået,
hvilke relevante oplysninger virksomheden skal fremsende til behandling hos jer som myndighed. Du kan
som udgangspunkt vejlede virksomheden i at fremsende oplysninger:
Fra godkendelsesbekendtgørelsen bilag 3, hvis virksomheden skal have miljøgodkendelse efter
godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1.
Fra godkendelsesbekendtgørelsen bilag 4, hvis virksomheden skal have miljøgodkendelse efter
godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2.
Fra bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvis virksomheden er omfattet af
denne.
Hvis virksomheden følger retningslinjerne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag om, hvilke oplysninger der
skal gives i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse, er der større sandsynlighed for, at
virksomheden kan fremsende en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger, så sagen kan
behandles på den mest optimale måde.
I afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag kan du læse mere om, hvordan du sikrer proportionalitet i de
informationer, du efterspørger.
En indledende afklaring af projektet samt en målrettet ansøgning fra virksomheden er med til at sikre, at der
både hos virksomheden og myndigheden kan spares ressourcer og tid i godkendelsesprocessen. I
vejledningen til virksomheder om ansøgning kan du i afsnittet indledende drøftelse med myndigheden læse
mere om, hvilke emner du kan inddrage i drøftelsen.
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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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