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Kapitel 1. Generelt om miljøbeskyttelsesloven 
 

1. Lovens baggrund 
Miljøbeskyttelseslovens baggrund er den tiltagende forurening af vand, jord og luft, der er én af mange konsekvenser af 
befolkningstilvæksten, byvæksten og industrialiseringen. 
 
Vandområderne – vandløb, søer, grundvand og havet – forurenes således af spildevand fra husholdninger, industri, 
dambrug, gødningsstoffer og pesticidrester fra jordbruget samt okker fra dræningsarbejder. Spildevandet kan indeholde 
såvel sundhedsfarlige bakterier som organiske stoffer, der forbruger vandets iltindhold ved nedbrydning til uorganisk 
stof og fremmer grødevæksten. Forurening kan også ske i form af tilførsel af olie, kemikalier osv. Overfladevand og 
grundvand kan herved blive uanvendeligt som drikkevand og til vanding af afgrøder. Dyre- og planteliv påvirkes. 
Mange vandløbs, søers og kystvandes værdi for landskab og friluftsliv går tabt. 
 
Jorden kan forurenes ved deponering af affald, uheld med miljøskadelige stoffer og ved brug af bekæmpelsesmidler 
både i jordbruget og i private haver. Følgen kan blive ødelæggelse af vegetation, dyreliv og forurening af grundvandet. 
Reglerne om bortskaffelse af affald og rensning af forurenet jord vil dog ikke blive nærmere behandlet her. 
Jordforurening er siden 1999 som udgangspunkt reguleret ved jordforureningsloven, der fastsætter nærmere 
bestemmelser om oprydningsindsats mv. 
 
Luftforureningen består af udledning af svovl- og kvælstofholdige stoffer, kulilte, bly osv. Forureningskilderne er især 
industri (bl.a. elværker og kemisk industri), affaldsforbrændingsanlæg, motorkøretøjer og oliefyringsanlæg. Også 
landbruget bidrager til luftforurening med ammoniakfordampning fra stalde og fra gødning, der udbringes på markerne.  
 
Hertil kommer tiltagende støjgener og ”rystelser”, især fra industri, byggepladser og motorkøretøjer.  
 
Forurening har i mange år været søgt imødegået ved lovgivning og administrative forskrifter. Især skal fremhæves de 
kommunale sundhedsvedtægter, der udfærdigedes i henhold til en gammel lov af 12. januar 1858, og bestemmelser i 
vandløbslovgivningen (fra 1907) og vandforsyningsloven (fra 1926), der moderniseredes så sent som i 1969. I 
1960’erne øgedes opmærksomheden på forureningsproblemerne i den industrialiserede verden. I Danmark medførte det 
bl.a., at regeringen i 1969 nedsatte et forureningsråd med det formål at kortlægge forureningskilderne og foreslå ny 
lovgivning og nye forholdsregler vedrørende forureningsbekæmpelse samt overveje, hvorledes bekæmpelsesarbejdet 
skulle organiseres.  
 
På grundlag af arbejdet i forureningsrådet og i en i 1964 nedsat ”hygiejnekommission” blev der udarbejdet et forslag til 
den første miljøbeskyttelseslov – lov nr. 372 af 13.6.1373 om miljøbeskyttelse – som trådte i kraft d. 1.10.1974. 
Samtidig bortfaldt loven af 1858 og de lokale sundhedsvedtægter. Disse blev afløst af et landsdækkende 
miljøreglement, som er udfærdiget i henhold til miljøbeskyttelsesloven, samt af lovens godkendelsesordning. Loven 
kom også til at indeholde regler om spildevand og beskyttelse af vandløb og grundvand, der tidligere fandtes i 
vandløbsloven og vandforsyningsloven. Disse love blev moderniseret. Hele arbejdet betegnes ofte som ”miljøreformen 
af 1973”. 
 
I 1991 gennemførtes en ny miljøreform, som omfattede en ny planlov, en ny naturbeskyttelseslov, en ny 
miljøbeskyttelseslov samt en ny råstoflov. Baggrunden for denne reform var dels regeringens ”afbureaukratiserings- og 
regelforenklingsbestræbelser”, dels Brundtland-kommissionens tanker om bæredygtig samfundsudvikling, dels en 
handlingsplan for miljø og udvikling, som regeringen havde udfærdiget.  
 
Den nye miljøbeskyttelseslov – lov nr. 358 af 6.6.1991 – trådte i kraft d. 1.1.1992. Den omfattede 
emner, der hidtil havde været behandlet i 6 forskellige love. Den brød ikke radikalt med tidligere 
lovgivning, men indeholdt dog forskellige nydannelser, herunder et krav om renere teknologi, som 
retningslinie ved lovens administration. Den nye lov lagde også vægt på forebyggelse og på at 
regulere hele kredsløbet af materialer og processer, se nedenfor. Den indførte endvidere en række 
nye styringsmidler. Endelig var det tanken, at alle særligt forurenende virksomheder skulle tages op 
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til nyvurdering og godkendelse. Disse krav er senere præciseret for de virksomheder, der er omfattet 
af EU’s IPPC-direktiv fra 1996.  
 
I 1994 blev miljøbeskyttelsesloven suppleret af lov om erstatning for miljøskader – lov nr. 225 af 
16.4.1994, der indføjer et objektivt ansvar for visse nærmere angivne anlæg. Derudover gælder den 
almindelige culpa-regel. Som led i gennemførelse af EU’s miljøansvarsdirektiv skete der også i 
2008 visse ændringer vedrørende miljøskader i miljøbeskyttelsesloven og andre love indenfor 
natur- og miljøområdet. Samtidig blev der i 2008 vedtaget en særlig miljøskadelov. 
 
I 1999 blev der som nævnt ovenfor vedtaget en særlig lov om jordforurening, som indgår i et 
komplekst samspil med miljøbeskyttelsesloven.  
 
Kommunalreformen medførte ikke afgørende ændringer i miljøbeskyttelsesloven. Kommunerne har 
i forvejen været den primære myndighed inden for miljøbeskyttelseslovens område. Amterne havde 
dog visse beføjelser bl.a. vedr. beskyttelse af vand og jord, herunder meddelelse af 
spildevandstilladelser. Disse beføjelser overgik pr. 1.1.2007 i de fleste tilfælde til kommunerne. 
Amterne havde også en række beføjelser vedr. miljøgodkendelse af større virksomheder (såkaldte 
a)-virksomheder). Kommunerne overtog kompetencen for størstedelen af a)-virksomhederne, mens 
ansvaret for en mindre del af a)-virksomhederne er overført til miljøministeren (de statslige 
miljøcentre), jf. miljøbeskyttelseslovens § 40.  
 
Selvom miljøbeskyttelsesloven har samlet emner fra en række tidligere love, er den fortsat ikke det 
eneste middel til at bekæmpe og forebygge forurening. Af andre love med lignende sigte skal 
nævnes kemikalieloven, der bl.a. giver hjemmel til at regulere brug og omsætning af 
bekæmpelsesmidler. Efter planloven skal forureningshensynet bl.a. tages i betragtning ved den 
fysiske planlægning. Naturbeskyttelsesloven tager bl.a. sigte på at forbedre vandmiljøet. Efter 
råstofloven skal hensynet til grundvandsforurening og støjforurening tages i betragtning, når der 
gives tilladelse til åbning af nye graveområder. Ifølge vandforsyningsloven skal vandkvaliteten 
tages i betragtning ved meddelelse af indvindingstilladelser og ved tilbagekaldelse af tilladelserne. 
Til ovennævnte kan også føjes en række af de love, der specifikt regulerer landbruget, herunder den 
nye husdyrbruglov, samt love der angår havmiljøet og aktiviteter på søterritoriet.  
 

2. Lovens formål og anvendelsesområde 
Miljøbeskyttelsesloven hviler på samme grundlæggende betragtninger som planloven og 
naturbeskyttelsesloven, jf. § 1, stk. 1.  
 
Formålet med miljøbeskyttelsesloven præciseres nærmere i § 1, stk. 2, hvorefter det ved lovens 
administration skal tilstræbes at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund 
samt vibrations- og støjulemper, at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for 
miljøet og for mennesker, begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, fremme 
anvendelse af renere teknologi, fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med 
affaldsbortskaffelse.  
 
Selvom den nye lovs målsætning er formuleret bredere end den tidligere lovs formål, er der dog en 
grænse for, hvilke hensyn der kan tages ved lovens administration. Afgørelser, der er truffet efter 
den tidligere lov, vil på dette punkt stadig have betydning.  
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Miljøklagenævnet har således udtalt i en sag, at miljøbeskyttelsesloven ikke indeholder hjemmel til specielt af hensyn 
til landbrugsjord at meddele afslag på etablering af en losseplads på en landbrugsejendom, KFE 1976.147. Der kan 
heller ikke tages hensyn til et anlægs virkning på landskabet, KFE 1978.22. I en sag om godkendelse af en svinefarm 
har Miljøklagenævnet udtalt, at æstetiske hensyn ikke kan tages i betragtning, KFE 1979.25. Heller ikke lysgener er 
omfattet af miljøbeskyttelsesloven, KFE 1994.277.  
 
Lovens formålsbestemmelse må dog ses i sammenhæng med planlovens § 12, stk. 1, hvorefter de kommunale 
myndigheder er forpligtet til at virke for gennemførelsen af kommuneplaner ved administration af lovgivning. Dette 
gælder også ved meddelelse af tilladelser og godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven. Hvis et område ved 
kommuneplan således er reserveret for jordbrugserhvervene, kan en kommune benytte miljøbeskyttelsesloven til at 
modsætte sig, at en industrivirksomhed placeres i området, selv om miljøgenerne vil være begrænsede. 
Miljøbeskyttelsesloven skal også administreres under hensyntagen til bl.a. vandplaner og Natura 2000-planer, se 
endvidere §§ 7-9 i bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Miljøbeskyttelsesloven definerer ikke udtrykkeligt, hvad den forstår ved forurening, men begrebet 
fremgår dog af lovens § 2, stk. 1 og 2, hvorefter forurening omfatter udsendelse af faste stoffer 
(f.eks. affald og restprodukter fra en virksomhed), flydende stoffer (f.eks. spildevand, ajle og 
kemikalier der udledes i et vandløb), og luftformige stoffer (sod, svovl, kvælstof, ildelugtende 
uddunstninger fra fabrikker), mikroorganismer (f.eks. udviklet ved bioteknologiske metoder i 
industrien), frembringelse af affald (f.eks. industriaffald og bygningsaffald) samt ”rystelser” (f.eks. 
fra en byggeplads) eller støj. Med ændringen af loven i 1991 blev også produkter og varer, som 
forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og transport eller bortskaffelse kan medføre 
forurening, omfattet. Endvidere omfattes transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre 
forurening (f.eks. anlæg til bygningsnedrivning), samt dyrehold, skadedyr og andre forhold, som 
kan medføre uhygiejniske problemer (f.eks. fluer og lugt). Endelig omfatter loven virksomhed, som 
vedrører risikobetonede processer samt oplagring af stoffer med farlige egenskaber (f.eks. 
ammoniak og NPK-gødning).  
 
Gener ved lys eller radioaktiv stråling omfattes ikke af miljøbeskyttelsesloven. Indgreb mod f.eks. 
lysreklamer kan dog ske med hjemmel i byggeloven. Miljøbeskyttelsesloven omfatter ikke 
transport, herunder transport af farligt gods. Transport reguleres med hjemmel i færdselsloven. 
Landbrugets anvendelse af bekæmpelsesmidler reguleres som udgangspunkt heller ikke af 
miljøbeskyttelsesloven, men af kemikalieloven (lov om kemiske stoffer og produkter).  
 
Miljøbeskyttelseslovens sigte er både at forebygge og bekæmpe omfattende og global forurening og 
at begrænse lokale gener og ulemper, der undertiden nærmest har karakter af nabokonflikter. De 
fleste konkrete sager efter loven vedrører lokal forurening.  
 
Gennemgangen af miljøbeskyttelsesloven i denne bog er koncentreret om regulering af fast ejendom. Lovens område er 
dog langt videre – ikke mindst efter sidste lovændring. Den omfatter en lang række forhold, der ikke kan siges at 
regulere udnyttelsen af fast ejendom: affaldsproblemer, genanvendelse, produktion, opbevaring og transport af varer, 
der kan medføre forurening. Disse forhold berøres dog ikke her.  
 
Af foranstående fremgår, at miljøbeskyttelsesloven tilsigter at værne og forbedre det ”fysiske” miljø 
– jord, luft, vand, undergrund – menneskets fysiske omgivelser. 
 

3. Principper for lovens administration 
Miljøbeskyttelsesloven foreskriver, at der skal følges visse retningslinier ved lovens administration 
– ved udfærdigelse af bindende regler, vejledninger samt meddelelse af tilladelser og godkendelser, 
påbud og forbud. 
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3.1. BAT og forureningsbegrænsningsprincippet 
I lovens § 3, stk. 1 nævnes meget naturligt, at miljømyndighederne ved administrationen af 
miljøbeskyttelsesloven skal vurdere, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedst tilgængelige 
teknik (Best Available Technology – BAT) og de bedst mulige forureningsbegrænsende 
foranstaltninger – forureningsbegrænsningsprincippet. Især skal myndighederne lægge vægt på, om 
det vil være muligt at forebygge, at forurening opstår, ved at virksomheden anvender renere 
teknologi. 
 
I princippet ligger et krav om, at en virksomhed skal producere med mindst muligt spild. Det 
fremgår dog af bemærkningerne til loven, at myndighederne ikke skal anvise virksomhederne 
bestemte fremgangsmåder til at forebygge forurening, men at de skal fastsætte generelle krav og 
grænseværdier under hensyn til, hvad virksomhederne vil kunne opnå ved anvendelse af mindst 
forurenende produkter og processer, der er på markedet. 
 
Efter lovens § 4, stk. 3 og 4 har en forurenende virksomhed pligt til at begrænse forureningen mest 
muligt ved passende forholdsregler og ved tilrettelæggelse af driften 
(”forureningsminimeringsprincippet”). I realiteten er der ikke forskel på 
forureningsbegrænsningsprincippet i lovens § 3, stk. 1 og forureningsminimeringsprincippet i 
lovens § 4, stk. 3. Forskellen ligger i at førstnævnte har administrationen som adressat, og at 
sidstnævnte har forureneren som adressat. 
 

3.2. Proportionalitetsprincippet 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 1, skal der ved myndigheders og virksomheders 
bedømmelse af, hvilke forholdsregler de bør træffe til at forebygge forurening, lægges vægt på de 
ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på dette miljø. 
 
Dette forekommer egentlig ret selvfølgeligt, men bestemmelsen i den oprindelige miljøbeskyttelseslov af 1973, § 1, stk. 
3, krævede, at myndighederne skulle foretage en interesseafvejning mellem på den ene side forureningens 
skadevirkning og på den anden side udgiften ved modforholdsregler og de forurenende virksomheders 
samfundsmæssige betydning.  
 
Bestemmelsen om interesseafvejningen udgik imidlertid af loven i 1986, idet et ”grønt flertal” i Folketinget fandt, at 
erhvervsøkonomiske hensyn blev tillagt for stor betydning af miljømyndighederne til skade for miljøet. Der skulle 
herefter alene lægges vægt på forureningens virkning på miljøet, medens de modstående hensyn: virksomhedens 
økonomi og samfundsnytte ikke længere blev nævnt i loven. Dette forhold blev ikke ændret ved miljøbeskyttelsesloven 
af 1991. 
 
Miljøhensyn skal således prioriteres højt i forhold til erhvervs- og beskæftigelseshensyn, og som 
udgangspunkt kan en virksomhed, der frembyder væsentlige miljøgener, ikke accepteres, og 
normale miljøkrav kan ikke forventes fraveget.  
 
Det fremgår dog af motiverne til lovændringen i 1986, at en vis afvejning stadig vil komme på tale. 
Det har ikke været hensigten at fravige det almindelige forvaltningsretlige princip om, at der skal 
være et forhold mellem mål og midler, og at man ikke må gøre større indgreb, end formålet kræver 
– proportionalitetsprincippet, jf. f.eks. KFE 1989.274 (Miljøankenævnet lempede vilkår om 
kontrolmålinger).  
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I MAD 1998.1046 anførte Miljøklagenævnet således, at anlægs- og driftsomkostninger på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 
0,4 mio. kr. til imødegåelse af risikoen for olieforurening fra et tankanlæg ikke var ude af proportion med de 
involverede, miljømæssige interesser. 
 
Af proportionalitetsprincippet følger, at mindre afvigelser fra normale miljøkrav – især ved indgreb 
mod eksisterende virksomheder – kan være rimelige, hvis virksomheden derved undgår meget 
betydelige omkostninger, eller undgår helt at måtte lukke med tab af arbejdspladser til følge. Der 
kan således ifølge lovens motiver ved fastsættelse af miljøkrav også tages et vist hensyn til en 
virksomheds økonomi og internationale konkurrenceevne. 
 
I proportionalitetsgrundsætningen ligger sikkert også, at samfundshensyn stadig kan begrunde 
afvigelser fra normale miljøkrav ved indgreb mod større bestående virksomheder, f.eks. lufthavne 
og el-værker, men selvfølgelig aldrig, såfremt ulempen kan afhjælpes med rimelige omkostninger, 
se bl.a. MAD 2002.1381, hvor Miljøklagenævnet ændrede vilkår for et fjernvarmeværk om 
automatisk støvmåling til vilkår om præstationsmålinger, idet dette var mindre 
omkostningskrævende og tilnærmelsesvis ligeså tilstrækkelig kontrol. 
 

3.3. Forsigtighedsprincippet 
I udtrykket ”forureningens sandsynlige virkning” i § 3, stk. 2, nr. 1, ligger, at det ikke kræves fuldt 
ud bevist, at bestemte stoffer mv. har en forurenende virkning. Tvivlen må i givet fald komme 
miljøet til gode (”forsigtighedsprincippet”). Efter lovens motiver skal dette princip lægges til grund 
ved udfærdigelse af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, men ikke ved konkrete afgørelser. 
Da det efterhånden er et almindeligt anerkendt miljøretligt princip kan det dog tænkes også finde 
anvendelse ved afgørelse af konkrete sager. 
 

3.4. Kredsløbsprincippet 
Dette princip, der fremgår af § 3, stk. 2, nr. 2, går ud på, at der ved valg af virkemidler til at 
forebygge og bekæmpe forurening og ressourcespild må ses på hele det kredsløb, som stoffer og 
materialer gennemløber. 
 
Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at sikre sig, at en bedrift eller virksomhed ikke forurener de umiddelbare omgivelser 
”jord, vandløb, grundvand og luft”, såfremt affald og restprodukter, som kan føres fra virksomheden til deponering og 
forbrænding andetsteds, her kan volde alvorlige problemer i form af grundvands- eller luftforurening eller med hensyn 
til nedbrydning af eventuelle giftstoffer. Nøjes myndighederne med at kræve affaldet bortskaffet fra virksomheden, 
således at det ikke forurener de umiddelbare omgivelser, flyttes problemet blot hen til et andet led i kredsløbet.  
 

3.5. Lokaliseringsprincippet 
Ifølge § 4, stk. 1 og 2, skal den, der vil påbegynde en virksomhed, der kan give anledning til 
forurening, vælge et sted, hvor faren for forurening begrænses mest muligt, jf. f.eks. KFE 1983.216 
(afslag på etablering af slambassiner for roejord i en bugt).  
 
Miljøklagenævnet har i flere afgørelser tillagt miljøbeskyttelseslovens § 4 selvstændig betydning. I KFE 1994.323 var 
der således gennemført et tillæg til regionplanen og kommuneplanen samt en lokalplan, der muliggjorde etablering af en 
militær skydebane. Nævnet ophævede imidlertid kommunens og Miljøstyrelsens afgørelse om miljøgodkendelse. I den 
forbindelse udtalte nævnet: ”at den omstændighed, at placeringen er godkendt i forbindelse med de beslutninger, 
relevante myndigheder har truffet i medfør af planlovgivningen, ikke fritager den godkendende myndighed i medfør af 
miljøbeskyttelsesloven fra at tage stilling til placeringens hensigtsmæssighed og forsvarlighed ud fra de hensyn, der 
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specifikt skal varetages i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Det er nævnets opfattelse, at miljøbeskyttelseslovens § 4, 
stk. 1, om, at ”den, der vil påbegynde en virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal vælge et sådant sted for 
udøvelsen, at faren for forurening begrænses mest muligt”, ikke kan anses for tilgodeset med den valgte placering af 
skydebanen”.  
 

3.6. Forureneren betaler princippet 
Ifølge § 4, stk. 4, skal den, der forårsager forurening eller fare herfor, selv træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at afværge forureningen. Forureneren må så vidt muligt genoprette den hidtidige 
tilstand. Denne regel er et internationalt anerkendt princip – ”forureneren betaler” – som findes i 
mange staters lovgivning såvel som i EU-retten. Princippet er dog på forskellige punkter fraveget i 
miljøbeskyttelsesloven, se §§ 62 og 63, jf. §§ 23 og 24. Bestemmelsen i § 4, stk. 4 anses ikke for at 
have en så præcis karakter, at den i sig selv kan danne grundlag for påbud om f.eks. iværksættelse 
af undersøgelser, oprydning el.lign. Hertil kræves en særskilt hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, jf. 
f.eks. §§ 42, 69 og 72. 
 
I princippet om, at ”forureneren betaler” ligger, at miljølovgivningens indgreb i grundejeres og 
virksomheders dispositionsfrihed som altovervejende hovedregel er erstatningsfri. Dette kan virke 
hårdt, hvor indgrebet skyldes en udvikling af den pågældende virksomheds omgivelser, som 
virksomheden ikke har forårsaget og heller ikke kunne forudse ved sin etablering. Som eksempel 
kan nævnes situationer, hvor et landbrug, et gartneri eller en industrivirksomhed, som er etableret 
på ”bar mark”, efterhånden er blevet nabo til et boligområde, der føler sig generet af virksomheden.  
 

4. Lovens virkemidler 
Miljøbeskyttelsesloven er en rammelov, som giver myndighederne en omfattende kompetence til at 
realisere lovens målsætning dels gennem enkeltafgørelser dels ved generelle forskrifter. Faktisk er 
en meget stor del af de regler og forskrifter, der har til formål at modvirke forurening fra både 
erhverv og husholdninger, ikke indeholdt i miljøbeskyttelsesloven, men i bekendtgørelser, som 
miljøministeren har udstedt med hjemmel i loven.  
 
Miljøministeren kan således i medfør af § 7 udfærdige bindende emissionsnormer, der angiver 
grænsen for tilladelig udledning (emission) af forurenende stoffer til miljøet. Ministeren kan også 
fastsætte bindende produktionsnormer, dvs. regler vedrørende virksomheders indretning og drift. 
Herudover kan fastsættes bestemmelser, der har karakter af produktkontrol, bestemmelser om 
typegodkendelser og bestemmelser om anmeldeordninger. Et eksempel på sådanne regler er 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Et andet eksempel er pelsdyrfarmbekendtgørelsen, der har 
karakter af en branchebekendtgørelse, der gør op med alle forureningsproblemer i en bestemt 
branche. En branchebekendtgørelse kan dog kun udstedes, hvis branchens virksomheder er 
nogenlunde ensartede og stort set har de samme forureningsproblemer.  
 
Ministeren kan endvidere i medfør af lovens § 14 udfærdige vejledende retningslinier om 
kvalitetskrav til luft, vand og jord samt tilladeligt støjniveau. Sådanne immissionsnormer kan altså 
ikke udstedes som bindende regler for virksomhederne, bortset fra de tilfælde, hvor det er påkrævet 
for at opfylde internationale forpligtelser, f.eks. EU-direktiver, jf. § 14, stk. 2.  
 
Miljøbeskyttelsesloven indeholder i kapitel 5 en godkendelsesordning for visse nærmere angivne 
virksomheder, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 – de såkaldte listevirksomheder. 



 8

I en godkendelse skal der fastsættes en række nærmere angivne vilkår om virksomhedens 
indretning, produktion, udledninger mv. En godkendelse beskytter ikke en virksomhed mod, at der 
udfærdiges generelle regler, der skærper emissionskrav mv. Derimod er der i en godkendelse en vis 
beskyttelse mod, at der fastsættes nye eller skærpede vilkår inden for en periode på som 
udgangspunkt 8 år, jf. § 41a. Er der gået mere end 8 år efter godkendelsen er virksomheden 
principielt kun beskyttet af forvaltningsrettens almindelige regler, hvorefter en tilladelse (der måske 
danner grundlag for en virksomheds eller bedrifts investeringer og eksistens) ikke uden videre kan 
ændres eller helt tilbagekaldes. Dette kræver som udgangspunkt, at der foreligger særlige 
omstændigheder. Miljøbeskyttelseslovens § 41b jf. § 41 bestemmer dog, at miljømyndighederne 
efter 8 års periodens udløb altid kan ændre vilkårene for en godkendelse, hvis det er ”miljømæssigt 
begrundet”. Det sidste kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomhedens omgivelser efter godkendelsen 
er blevet mere sårbare, f.eks. på grund af boligbebyggelse. Der vil i mange tilfælde være fastsat 
krav om revurdering af godkendelser inden for en nærmere afgrænset tidsperiode. Desuden er der 
efter 8 års perioden i visse tilfælde pligt til at foretage en revurdering, jf. § 41b, stk. 2. 
 
Virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige, er almindeligvis omfattet af en anmeldeordning – 
og kan i øvrigt være genstand for konkrete påbud eller forbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 
42.  
 
En særlig gruppe af virksomheder er de såkaldte risikovirksomheder, som anvender særligt 
risikobetonede industrielle processer eller håndterer stoffer med farlige egenskaber, herunder f.eks. 
fyrværkerivirksomheder. Risikovirksomhederne er omfattet af kravet om miljøgodkendelse i 
miljøbeskyttelseslovens kap. 5, som suppleres af yderligere krav i bl.a. bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen). Der sondres som 
udgangspunkt mellem kolonne 3-virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 1 pkt. J103, og kolonne 2-virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 2 pkt. J201. I risikobekendtgørelsen er der fastsat nærmere krav om nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder udarbejdelse af beredskabsplaner og sikkerhedsrapporter. 
Desuden fremgår det af risikobekendtgørelsens § 2, at der ved den offentlige planlægning skal 
sikres den fornødne afstand til beboelse, rekreative områder, offentlige bygninger m.v. Der er tillige 
udstedt et særligt landsplandirektiv (cirkulære nr. 37/2006), hvorefter kommunerne ved kommune- 
og lokalplanlægning skal inddrage til risikoen for større uheld for arealer, der ligger nærmere end 
500 m fra en risikovirksomhed.    
 
 

 


