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5.7 Myndigheder i godkendelsessager
Sådan gør du som virksomhed, når du vil vide, hvem der er
godkendelsesmyndighed
Uanset hvem der er godkendelsesmyndighed, skal du under alle omstændigheder sende din ansøgning om
miljøgodkendelse til kommunen eller via kommunen. En eventuel tvivl om rette myndighed kan du overlade til
myndighederne at afgøre.
Er kommunen eller staten myndighed?
I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen eller staten, der er godkendelsesmyndighed.
Kommunerne er godkendelsesmyndighed for langt de fleste virksomheder. Myndighedskompetencen
fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 5, jf. bilag 1 og bilag 2.
Er din virksomhed omfattet af et af listepunkterne på bilagene, som er mærket med "s", har den staten som
godkendelsesmyndighed, og hvis ikke, har den kommunen som godkendelsesmyndighed.
Hoved og biaktivitet
Virksomheder kan have flere aktiviteter. Staten har godkendelseskompetencen for hele virksomheden, hvis
hovedaktiviteten eller en af virksomhedens biaktiviteter er s-mærket (dog afgrænset til de aktiviteter, der er
teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten). Det fremgår af § 5, stk. 2 i
godkendelsesbekendtgørelsen.
Reglen skal sikre, at der kun er én godkendelsesmyndighed knyttet til en og samme virksomhed. Se evt.
mere om hoved- og biaktiviteter.
Spildevand
Hvis jeres virksomhed har udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet, indgår dette forhold i
den samlede ansøgning (hvor basisoplysninger jf. bilag 3 og 4 i godkendelsesbekendtgørelsen skal fremgå),
og udledningstilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33 som en integreret del af
miljøgodkendelsen. Udledningstilladelsen meddeles derfor af den myndighed, der har kompetence til at
godkende virksomheden, dvs. enten kommunen eller staten.
Hvis spildevandsanlægget på virksomheden har en kapacitet på mindre end 30 personækvivalenter, er det
dog kommunen, som meddeler udledningstilladelsen jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder dog ikke,
hvis spildevandet indeholder andre stoffer (f.eks. miljøfremmede stoffer), end hvad der normalt forekommer i
husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning og således ikke kan sammenlignes med
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husspildevand.
Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber
(omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Det gælder uanset, om
miljøgodkendelsen meddeles af kommunen eller af staten.
Ansøgning sendes til kommunen
Du skal sende din ansøgning om miljøgodkendelse til den kommune, hvor virksomheden ligger eller ønskes
lokaliseret. Det gælder, uanset om det er staten eller kommunen, der skal træffe afgørelse om godkendelse.
Delt myndighedsforhold
Siden kommunalreformen i 2007 har der været delt kompetence i forbindelse med de kommunalt og
fælleskommunalt ejede affaldsanlæg. Kommunerne har meddelt godkendelse, og staten har ført tilsyn og
behandlet revurderinger. Deponeringsanlæggene udgør langt hovedparten af de kommunalt- eller
fælleskommunalt ejede affaldsanlæg. Denne delte myndighedskompetence ophører 1. juli 2014.

Sådan gør du som myndighed, når du skal vide, hvem der er
godkendelsesmyndighed
Kompetent myndighed
Som i alle myndighedsanliggender er det vigtigt, at du undersøger, hvem der er den kompetente myndighed
for sagen. Det er vigtigt kun at påtage sig rollen som myndighed, hvis du reelt har den. Det kan medføre krav
om erstatning, hvis du som myndighed f.eks. har meddelt omkostningskrævende krav til en virksomhed uden
at have haft hjemmel til det.
Kommunen eller staten som myndighed?
I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen eller staten, der er kompetent myndighed.
Kommunerne er godkendelsesmyndighed for langt de fleste virksomheder.
Godkendelseskompetencen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 5, jf. bilag 1 og bilag 2. Er
virksomheden eller det ansøgte omfattet af et af de listepunkter på bilagene, som er mærket med "s", er
staten godkendelsesmyndighed, og hvis ikke er kommunen godkendelsesmyndighed.
Hoved og biaktivitet
Staten har godkendelseskompetencen for hele virksomheden, hvis en af virksomhedens aktiviteter er smærket (dog afgrænset til de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten).
Det gælder, uanset om s-mærkningen er knyttet til virksomhedens hovedaktivitet eller en biaktivitet. Det
fremgår af § 5, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Denne regel skal sikre, at der normalt kun er én
myndighed knyttet til en og samme virksomhed. Se evt. mere om hoved- og biaktiviteter her.
Spildevand
Hvis virksomheden har udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet, skal du regulere dette
forhold som en integreret del af i miljøgodkendelsen efter § 33, jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven.
Det gælder dog ikke, hvis spildevandsanlægget på virksomheden har en kapacitet på mindre end 30
personækvivalenter, og staten er godkendelsesmyndighed. I den situation er det kommunen, som meddeler
spildevandstilladelsen, jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder dog ikke, hvis spildevandet indeholder
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andre stoffer (f.eks. miljøfremmede stoffer), end hvad der normalt forekommer i husspildevand, eller har en
væsentlig anden sammensætning og således ikke kan sammenlignes med husspildevand.
Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber
(omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Det gælder, uanset om
miljøgodkendelsen meddeles af kommunen eller af staten. Kommunen giver ligeledes tilladelse til eventuel
nedsivning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
Hvis virksomheden har staten som myndighed, og ansøgningen indeholder udledning af spildevand til et
spildevandsforsyningsselskab eller nedsivning, bør der indledes et samarbejde mellem kommunen og staten,
herunder om tidsplaner. Ved kommunal revurdering af spildevandstilladelser efter offentliggørelse af BATkonklusioner bør der tilsvarende iværksættes et samarbejde mellem stat og kommune, hvis virksomheden er
s-mærket.
Affald
Ved myndighedsbehandling af virksomhedens affaldsforhold kan der ligeledes være behov for samarbejde
mellem myndigheder, alt efter hvem der er myndighed for virksomheden og karakteren af affaldet.
"§ 19 eller § 33"
Der kan opstå tvivl om, hvornår der skal anvendes § 19 og § 33, og hvem der er myndighed. Se nærmere
uddybning i afsnit om Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33 (nedgravede olie- og
kemikalietanke, oplag af forurenet jord i støjvolde, nedsivningstilladelser m.m.). Etablering af f.eks. støjvolde
med anvendelse af forurenet jord skal meddeles efter § 33, jf. de seneste afgørelser fra Natur- og
Miljøklagenævnet
Andre myndigheder
Ved behandlingen af godkendelsessager skal der sikres et samarbejde med andre relevante myndigheder.
Ved sagsbehandling af risikosager iht. Risikobekendtgørelsen skal der etableres et samarbejde mellem
staten, kommunerne, Arbejdstilsynet, Redningsberedskabet (kommunalbestyrelsen) og politiet samt evt.
Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. Se evt. også afsnit om Samarbejde mellem ansøger og
myndighed.
Delt myndighedsforhold
Siden kommunalreformen i 2007 har der været delt kompetence i forbindelse med de kommunalt- og
fælleskommunalt ejede affaldsanlæg. Kommunerne har meddelt godkendelse og staten har ført tilsyn og
behandlet revurderinger. Deponeringsanlæggene udgør langt hovedparten af kommunalt- eller
fælleskommunalt ejede affaldsanlæg. Denne delte kompetence ophører 1. juli 2014.

Retsgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven:
§ 28. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Miljøministeren giver tilladelse i henhold til stk. 1 til udledning af spildevand fra listevirksomheder, for
hvilke
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ministeren meddeler godkendelse i henhold til § 40, medmindre anlægget har en kapacitet på 30
personækvivalenter eller derunder.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører
spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske
forhold, samt dertil hørende udløbsledninger under overholdelse af tilladelsen i stk. 1.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4:
§ 9. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg samt dertil
hørende udløbsledninger, jf. lovens § 28, stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler ligeledes tilladelse efter
lovens § 28, stk. 3, til tilslutning af spildevand til private spildevandsanlæg inden for det private anlægs
kapacitet, når spildevandet efterfølgende ledes til et offentligt spildevandsanlæg.
Stk. 2. Ved fastsættelse af vilkår i en tilladelse meddelt efter lovens § 28, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen
sikre, at afledningen ikke er til hinder for, at det offentlige spildevandsanlæg kan opfylde sin tilladelse til
udledning, herunder at miljøkvalitetskravene for det berørte vandområde sikres opfyldt.
Stk. 3. Meddelelse af tilladelse efter stk. 1, 2. pkt., kræver skriftlig accept fra den ansvarlige for det private
spildevandsanlæg.
§ 10. Følgende afgørelser, jf. § 9, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:
1. Tilslutning af husspildevand fra husstande med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med
tilhørende tag- og overfladevand fra befæstede arealer.
2. Tilslutning af processpildevand fra virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med
tilhørende tag- og overfladevand, når spildevandet efter sit indhold kan omregnes til PE og i øvrigt ikke
indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig
anden sammensætning end husspildevand.
3. Tilslutning af tag- og overfladevand i øvrigt, dog med undtagelse af overfladevand fra veje, jernbaner og
befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed:
Kapitel 3 - Myndighedskompetencen
§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder, der er mærket med (s) på
listerne i bilag 1 og 2. Hvis der tillige udføres aktiviteter, der er omfattet af andre punkter på listerne i bilag 1
og 2, er Miljøstyrelsen godkendelses- og tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter
på virksomheden.
Stk. 3. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en listevirksomhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller af
Miljøstyrelsen, herunder hvad der må anses for hoved- eller biaktivitet, kan forelægges Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer den endelige administrative afgørelse.
Risikobekendtgørelsen: BEK nr. 1666 af 14/12/2006
Kapitel 6. Myndighedernes opgaver og samarbejde
§ 10. Administrationen af regler om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i
samarbejde mellem miljømyndigheden, kommunalbestyrelsen og Arbejdstilsynet. Miljømyndigheden er den
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myndighed, der er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelseslovens § 33.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte myndigheder udøver inden for hvert deres område de beføjelser, der er tillagt dem i
henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen, beredskabslovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.
Stk. 6. Godkendelse af virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 9, i
overensstemmelse med regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, jf. dog stk. 7 og 8.
Stk. 7. Godkendelse af kolonne 3-virksomheder, som tillige er omfattet af § 3, stk. 3, og som ikke er omfattet
af andre regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, meddeles af
kommunalbestyrelsen, jf. stk. 9, på vilkår der fastsættes af Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 8. Godkendelse af kolonne 2-virksomheder, som tillige er omfattet af § 3, stk. 3, og som ikke er omfattet
af andre regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, meddeles af
kommunalbestyrelsen, jf. stk. 10, eventuelt efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen.
Kommunalbestyrelsen kan for disse virksomheder bestemme, at virksomheden placeres, indrettes og
benyttes på en sådan måde, at risikoen formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og
slukningsmuligheder sikres bedst muligt.
Stk. 9. For virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse træffer de i stk. 1 nævnte myndigheder en
afgørelse inden for hvert deres område, hvori i givet fald fastsættes vilkår om forholdsregler vedrørende
sikkerhedsmæssige forhold, som virksomheden skal træffe. Miljømyndighedens afgørelse indgår i
virksomhedens miljøgodkendelse. Myndighedernes afgørelser fremsendes til miljømyndigheden, som
videresender alle afgørelserne samlet til virksomheden. Såfremt virksomheden ikke er omfattet af § 3, stk. 3,
skal der dog ikke træffes afgørelse i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 1.

Senest opdateret d. 27-06-2014

I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen, eller staten, der er kompetent myndighed.
Myndighedskompetencen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.
Hvor der indgår flere myndigheder i en godkendelsessag, bør der etableres et samarbejde mellem
dem. Samarbejdet mellem myndigheder er særligt vigtigt ved sager iht. Risikobekendtgørelsen og ved
sager som også skal behandles efter VVM-reglerne m.m.
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