
                                                                                                         

Grøn omstilling: Vilkår i miljøgodkendelser – et værktøj i den grønne omstilling? 

 

Hos SIRIUS advokater brænder vi for den grønne omstilling, og vi nærer stor interesse for og 

har stor erfaring med både de politiske og juridiske rammevilkår, der gælder, når man tænker 

grøn omstilling. Følg med i vores artikelserie, hvor vi hver uge sætter fokus på rammerne for 

grøn omstilling. 

Når der tales om grøn omstilling, er miljøbeskyttelsesloven en vigtig lov. Lovens formålsbestemmelse 
understreger, at lovens formål faktisk er at bidrage til, at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt 
grundlag:  

§ 1 

Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og 

plantelivet.  

Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt  

1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt 
vibrations- og støjulemper,  

2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for 
mennesker,  

3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,  

4) at fremme anvendelse af renere teknologi og 

5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med 
affaldshåndtering.  

Når det dertil lægges, at miljøbeskyttelsesloven omfatter alle virksomheder, der forurener med emissioner 
og affaldsfremskaffelse, er lovens betydning ikke til at overse.  

Derudover er offentlige myndigheders særlige rolle og ansvar i forhold til forurening understreget i 
miljøbeskyttelseslovens § 6:  

§ 6 Offentlige myndigheder skal virke for lovens formål ved anlæg og drift af offentlige 

virksomheder samt ved indkøb og forbrug. 

I denne artikel stiller vi skarpt på miljøgodkendelser, og hvilket skøn godkendelsesmyndigheden har i 
forhold til at fastsætte vilkår, som skal modvirke forurening, emissioner mv., og som kan medvirke til grøn 
omstilling.  

5 hurtige om miljøgodkendelsessystemet 

Overordnet er miljøgodkendelsessystemet struktureret på følgende måde:  

✓ Miljøgodkendelsen er en godkendelse, som visse forurenende virksomheder skal have for at kunne 

drive deres virksomhed. Miljøgodkendelsen giver lov til at drive en bestemt type virksomhed på et 
bestemt sted.  

✓ Reglerne om miljøgodkendelse findes i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 
godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen. 

✓ Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på listerne i godkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 1 og 2 skal miljøgodkendes, før de må påbegyndes (listevirksomheder).  Også aktiviteter, der 
ikke teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra listevirksomheder, skal godkendes. Derudover 
skal også ændringer i eksisterende, godkendte aktiviteter godkendes. 



                                                                                                         

✓ Det er som udgangspunkt kommunerne, der miljøgodkender. Når en virksomhedstype er angivet 

med et ”(s)” i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, er Miljøstyrelsen 
godkendelsesmyndighed. 

✓ Kommunerne har ikke et frit skøn i forhold til godkendelse og vilkårsfastsættelse. Der stilles 

generelt strengest krav til virksomheder omfattet af bilag 1, da disse er EU-regulerede som de 
mest forurenende virksomhedstyper. 

Vilkårsfastsættelse i miljøgodkendelser 

Når en godkendelsesmyndighed skal fastsætte vilkår i miljøgodkendelser, er det vigtigt i første omgang at 

holde sig for øje, om myndigheden har et skøn i forbindelse med vilkårsfastsættelsen.  

På en række områder er der således fastsat standardvilkår, ligesom alle miljøgodkendelser skal ske ud fra 

den såkaldte BAT (Best Available Technique). En virksomhed må ikke forurene mere, end hvis den 
anvendte BAT. BAT-systemet skal sikre, at de vilkår, der fastsættes, er realistiske, men strenge.  

Med andre ord er systemet til vilkårsfastsættelse i miljøgodkendelser allerede baseret på, at 

virksomhederne skal forurene mindst muligt.  

BAT-vilkår fastsættes på følgende måde (i prioriteret rækkefølge): 

1. Eventuelle standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårsbekendtgørelsen 
fastsætter standardvilkår for en række virksomhedstyper, og når der er fastsat standardvilkår, er 

BAT inkorporeret. Det gælder navnlig listevirksomhed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 2, idet dog også to typer listevirksomheder i bilag 1 er omfattet af standardvilkår.  

2. BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter udgivet af EU. BAT-konklusioner og BAT-
referencedokumenter er dokumenter, som enten indeholder konklusioner eller information om BAT 

(Best Available Technique) på et givent område. 

3. Godkendelsesmyndighedens skøn om den konkrete BAT baseret på kriterierne i 
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 (bilag 1-virksomheder) eller bilag 6 (bilag 2-virksomheder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Overordnet skal processen for vilkårsfastsættelse i bilag 1-virksomheder følge den nedenstående proces:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Og for bilag 2-virksomheder gælder følgende proces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at godkendelsesmyndigheden kan (og i visse tilfælde skal) 

fastsætte individuelle vilkår, uagtet om virksomheden er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen. Dette 
er eksempelvis tilfældet i følgende situationer:  

 

 

Godkendelsesmyndighedens skøn  

Godkendelsesmyndighedens muligheder for at fastsætte vilkår i en miljøgodkendelse er i høj grad 

begrænset af de detaljerede regler og principper for vilkårsfastsættelse.  

Selv hvor kommunerne er tillagt et vist skøn, er praksis restriktiv og tillader ikke mange fravigelser fra den 
standardiserede vilkårsfastsættelse.  

Skærpelser kræver således en god begrundelse, samt at godkendelsesmyndigheden som minimum 

troværdigt kan sandsynliggøre – og gerne ligefrem dokumentere – hvordan den pågældende virksomhed 
adskiller sig fra andre virksomheder, der er reguleret af de standardiserede vilkår.  

Med andre ord er godkendelsesmyndighedens rum for at fastsætte individuelle vilkår, der skal fremme grøn 

omstilling og modvirke forurening, begrænsede. De helt overordnede rammer for myndighedens skøn kan 

opsummeres som følger: 

 



                                                                                                         

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 



                                                                                                         

Foruden de ovennævnte skøn er det tillige vigtigt, at vilkår altid fastsættes således, at de er konkrete og 

klare (bestemte og endelige), ligesom det skal sikres, at virksomheden i praksis har mulighed for at leve 
op til vilkåret.  

Endelig er det vigtigt at holde sig de almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed, lighed og 

proportionalitet for øje. Særligt proportionalitetskriteriet kan i praksis medføre, at et vilkår bliver tilsidesat.  

Grønne vilkår 

Miljøgodkendelser har til formål at sikre mod forurening, men der er ikke hjemmel til at lægge vægt på 

egentlige klimahensyn i en miljøgodkendelse.  

Med andre ord skal vilkår i miljøgodkendelser kunne begrundes i hensynet til miljøbeskyttelsen og 
forureningsforebyggelsen i det område, der omgiver virksomheden. Heroverfor står generelle ”klimavilkår”, 

som vil være vilkår, der stiller krav om forureningsnedsættelse, som ikke er konkret begrundet i miljøet 
omkring virksomheden, men eksempelvis begrundet i bredere klimamål.  

Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at miljøgodkendelsen er et godt værktøj til at holde hånd i hanke 

med forureningen i det nære – som forhåbentlig vil have en indvirkning på de mere overordnede klimamål.  

Som nævnt ovenfor er godkendelsesmyndighedens skøn imidlertid begrænset på en række områder, 
hvorfor råderummet til at bruge miljøgodkendelser som et værktøj til eksekvering af en ambitiøs miljø- og 
klimapolitik i dag er begrænsede.  

 

 
 

 


