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4.2.2 Revurderingens indhold og omfang
I forbindelse med en revurdering kan myndigheden ikke kræve en ny ansøgning. Myndigheden skal selv
vurdere, hvilket indhold og omfang revurderingen skal have, og myndigheden beslutter, hvilke oplysninger
der er behov for fra virksomheden. Myndigheden vurderer dette på baggrund af alle kendte oplysninger om
virksomhedens miljøforhold, herunder fra tilsyn, egenkontroloplysninger, indberetninger i øvrigt - og efter en
vurdering af de gældende afgørelser, herunder om vilkår, forudsætninger m.v. fortsat er relevante, dækkende
og tilstrækkelige til at regulere virksomhedens miljøforhold.
Myndighedens anmodning om oplysninger fra en virksomhed skal være fagligt begrundet og der skal være
proportionalitet mellem omfanget og detaljeringsgraden af oplysningerne og den forventede miljøeffekt af de
oplyste forhold - balance mellem mål og midler. En tilstrækkelig oplyst sag vil kunne fremme en hurtig
afgørelse i tilknytning til en kompetent og effektiv sagsbehandling. Det er miljømyndigheden, der afgør, om
og hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst.
Hvis en myndighed indhenter oplysninger (f.eks. til brug for en revurdering) fra en virksomhed, som
mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, og som er eller påregnes
politianmeldt, skal myndigheden være opmærksom på reglerne om selvinkriminering i Retssikkerhedsloven.
Du kan læse mere om oplysninger, proportionalitetsprincippet og selvinkriminering i Opslaget Tilstrækkelig
oplyst sag og i vejledningen om retssikkerhedsloven.
Det kan være hensigtsmæssigt, at virksomheden og myndigheden aftaler processen og f.eks. drøfter:
Tidsplan for revurderingen.
Emner der skal indgå i revurderinger, herunder forholdet til BAT.
Forventede fremtidige vilkår i det omfang, det er muligt. Det kan f.eks. være, hvis der skal fastsættes
standardvilkår, eller hvis myndigheden har konstateret, at gældende vilkår ikke længere er
tidssvarende. Hvis virksomheden har vilkår med produktionsloft, vil det være relevant at vurdere, om der
fortsat er samme miljømæssige sammenhæng mellem produktionens størrelse og
miljøpåvirkningens omfang, som begrunder opretholdelse af produktionsloftet.
Afklaring vedrørende en eventuel udarbejdelse af en basistilstandsrapport. Se afsnit om
"Basistilstandsrapport - revurderinger" og i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter.
Det kan desuden drøftes, om der er sket ændringer på virksomheden, som der skulle have været søgt
miljøgodkendelse til. Læs mere i afsnittet om BAT i revurderingssager.
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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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