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KL’s høringssvar. Forslag til bekendtgørelse om 
standardvilkår til brug for godkendelse af virksomheder.

KL har modtaget ovennævnte forslag til bekendtgørelse i høring. KL’s 
sekretariat sender hermed høringssvar.

Sekretariatet skal indledningsvis gøre opmærksom på, at sagen ikke er
politisk behandlet i KL og vi tager derfor forbehold for en eventuel senere
politisk behandling.

Forslag til bekendtgørelse om standardvilkår indeholder bilag med 
standardvilkår til brug for godkendelse af virksomheder. Bekendtgørelsen 
skal afløse bilag 5 i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse. I 
bekendtgørelsen fastholdes standardvilkår for visse bilag 1-virksomheder, 
der før var bilag 2 virksomheder med standardvilkår, men er blevet flyttet til 
bilag 1 i forbindelse med implementering af IE-direktivet.

Høringen omfatter også konsekvensrettelser i 
godkendelsesbekendtgørelsen.

Helhedsindtryk
KL mener at det er positivt, at standardvilkår samles i en separat 
bekendtgørelse. Det giver et bedre overblik og letter arbejdet med løbende 
ændringer.

Det er helt afgørende for myndigheder og virksomheder, at vilkår er præcis 
formuleret, forståelige, entydige, let at læse og ikke mindst er mulige at 
håndhæve. 

Bilaget med vilkår er meget omfattende og en forbedring af 
brugervenligheden bør tilstræbes. Ligeledes bør bekendtgørelsen indtænkes 
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i og koordineres med digitaliseringen af miljøgodkendelses-området, Projekt 
Digital Erhverv (PDE).

En mulighed for forbedring kunne være, at samle alle standardvilkår i et 
vilkårskatalog. De enkelte brancheafsnit kunne så referere til de relevante 
vilkårsnumre. Hermed kunne bekendtgørelsen blive mere overskuelig. 
Digitalt kunne det evt. muliggøres, at vilkårene kunne vises 
branchespecifikt. Dette ville ligeledes lette den kommende digitalisering af 
miljøgodkendelses-området (PDE) og det vil lette arbejdet med 
konsekvensrettelser og opdateringer.

Generelle bemærkninger
Der kan være meget stor forskel på virksomhedernes størrelse indenfor den 
samme branche, hvilket bør afspejles i bekendtgørelsen. Små virksomheder 
med få ansatte bør ikke have miljøgodkendelser med over 100 vilkår. 
Bekendtgørelsen bør derfor sikres en fleksibilitet gennem bedre muligheder 
for at fravige vilkår, hvor der er gode argumenter for det.

Der er ikke konsistens i vilkårsformuleringen i bekendtgørelsen, så samme 
vilkår formuleres på en række forskellige måder. Dette bør 
konsekvensrettes.

Belægninger

”Fast belægning” er ikke defineret. Det gælder generelt i alle de afsnit, som 
har et vilkår 2 med definition af ”befæstet areal” og ”tæt belægning”.

Desuden anvendes betegnelser som "fast belægning", "tæt lag" og "tætte 
arealer" i nogle af afsnittene. 

Ifølge Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2008, defineres en belægning 
som materialer (løse eller faste), der placeres ovenpå råjordsplanum. 
Tilsvarende defineres et befæstet areal, som et areal med en belægning. En 
fast belægning er en belægningstype, der i modsætning til en løs belægning 
består af materialer sammenbundet af bindemidler (asfalt, beton, 
betonbelægningssten) samt metalplader og polymermembraner. Som 
udgangspunkt er løse belægninger ikke impermeable eller tætte. Faste 
belægninger kan være tætte. En tæt belægning er defineret som en fast 
belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at 
tilbageholde kemikalier fra at gennemtrænge belægningen.

Når man fx kigger på Afsnit 17 kan følgende vilkår læses:
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” 47. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og 
lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt 
tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal 
udbedres straks efter, at de er konstateret.”

Ud af dette kan forstås, at eventuelle utætheder i befæstede arealer, skal 
udbedres straks efter at de er konstateret. Dette må omvendt betyde at 
”befæstede arealer” altså ikke blot skal være med ”fast belægning”, men 
også med tæt belægning.

Det bemærkes i øvrigt, at befæstede arealer i sin bredeste betydning også er 
P-pladser og asfalterede interne veje, hvor der i almindelighed ikke stilles 
krav om ”tæt” belægning.

Et par eksempler mere:

Afsnit 4.4 vilkår 3: Er det ikke tilstrækkeligt at skrive ”tæt belægning” i 
stedet for ”belægning der er tæt overfor olieprodukter”

Afsnit 6.4 vilkår 22 og vilkår 24; afsnit 16.4 og afsnit 25.4 vilkår 43, 7. pind, 
samt afsnit 20.4 vilkår 29: ”Tæt belægning” og ”befæstet areal” er defineret i 
vilkår 2. Hvad menes med ”tætte arealer”?

Afsnit 17.4 og afsnit 23.4 vilkår 25: Kan ”et tæt lag, der er 
uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige 
affald” ikke erstattes af ”tæt belægning”.

Afsnit 18.4.1 og 24.4.1 vilkår 19; afsnit 18.4.3 vilkår 18: Kan ”med en fast 
belægning” ikke erstattes af ”på et befæstet areal”, som f.eks. i vilkår 25 i 
afsnit 21.4.1

Afsnit 18.4.3 vilkår 15; afsnit 19.4 vilkår 6; afsnit 20.4 vilkår 18, samt afsnit 
21.4.1 vilkår 19: I vilkårene er ”befæstet areal” defineret, selvom det også 
står i vilkår 2. 

Svejserøgsafkast

Alle steder i bekendtgørelsen, hvor der vedrørende afkast for svejserøg er 
benyttet ordene ”over tagryg” bør dette ændres til ”over tag”.

I modsat fald vil der ikke være overensstemmelse med 
svejserøgsvejledningen og autobranchebekendtgørelsen, hvilket er meget 
uheldigt.
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Anvendelsen af ”over tagryg” vil i givet fald over tid medføre at tusindvis af 
svejseafkast skal forhøjes. Denne indsats og de dermed forbundne 
økonomiske forhold vurderes ikke at stå i et proportionalt forhold til 
effekten. Generelt har godkendelsesmyndigheden allerede mulighed for, 
hvis det skønnes relevant, at stille skærpede krav.

Afkast fra rumventilation og lignende
Vilkåret ”Afkast fra rumventilation og arbejdssteder, der ikke er omfattet af 
konkrete vilkår om afkasthøjde, skal være opadrettet og ført mindst 1 m 
over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret” indgår med en række 
forskellige men ensbetydende varianter i forskellige vilkårsafsnit. I andre 
varianter af samme vilkår indgår ordet ”rumudsug” og ordene ” rum- og 
procesudsug.”

Vilkåret, der i vidt omfang er kopieret fra nugældende standardvilkår, må 
nødvendigvis have sit ophav i luftvejledningen, hvor der står anført at, hvis 
spredningsfaktoren er mindre end 250 m3/s, skal afkastet blot føres 1 
meter over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding. Som ved 
”svejserøgsafkast” bemærkes, at der igen i udkastet benyttes kravet ”over 
tagryg” og ikke blot ”over tag”.

Det anbefales, at kravene tilrettes, så de er i overensstemmelse med 
luftvejledningen - og også således, at kravene til bilag 2 virksomheder ikke 
bliver skærpede i forhold til hvad der ville gælde for bilag 1 virksomheder 
(IED virksomheder), hvor sidstnævnte i almindelighed reguleres efter 
luftvejledningen på dette punkt.

I øvrigt bemærkes, at kravet til almindelig rumudsug i princippet også 
”rammer” komfort-udsug og tilsvarende med ”uforurenet luft”, for hvilke 
det ikke giver mening at fastsætte afkastvilkår overhovedet.

Kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Flere steder i standardvilkårene fremgår formuleringen ”kontrolleret 
afledning af afløbsvandet”. Det bør præciseres, hvad der ligger i 
betegnelsen ”kontrolleret”. Betyder det fx, at det sker via olieudskiller eller 
at der etableres en form for overvågning, eller betyder det blot, at 
faldforholdene indrettes således, at overfladevandet ikke løber ud i 
omgivelserne?

Et formuleringsforslag kunne være, at ”overfladevand skal afledes via 
olieudskiller/regnvandsafløb til spildevandsledning/regnvandsledning" 
afhængigt at den pågældende driftssituation.
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Detaljerede bemærkninger

Afsnit 1. A 203 
Det bemærkes, at på trods af at listepunktet bl.a. omfatter: ”Anlæg, der 
foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, 
sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, 
når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr. time 
…” så indeholder afsnittet ingen beskrivelse af ”slibning” og der er 
ligeledes ikke fastsat standardvilkår for emissions- eller immissionskrav 
samt afkasthøjde mv. Dette bør rettes i denne udgave.

Det bemærkes, at slibestøv til gengæld er beskrevet under A 205 - både i 
aktivitetsoversigt mv. og der er fastsat standardvilkår. Så en vej frem kunne 
eventuelt være blot at fjerne ordet ”slibning” i overskriften for listepunkt A 
203, da det er behandlet under pkt. A 205. Dog er den selvstændige 
godkendelsespligt ved udsugningskapacitet over 10.000 Nm/h ikke nævnt i 
overskriften i pkt. A 205.

Afsnit 2. A 205 
Se generel bemærkning vedr. svejserøgsafkast og vedr. afkast fra rumudsug 
mv. 

I vilkår 8, tabel 3a, 3b og 3c , tabel 4 samt tabel 5 mangler der krav om 
afkasthøjde i de tilfælde, hvor der er krav om filter. Der bør alle disse steder 
i tabellen medtages: ”Opadrettet afkast mindst 1 meter over tag”.

Det anbefales, at MST ved kommende revision af bekendtgørelsen vil 
forsøge at simplificere vilkår 8 og vilkår 9. I øjeblikket er der tale om delvis 
afskrift af vejledningsstof/udredning, og teksten er ikke formuleret på en 
måde, som gør den egnet til blot at indføre i en godkendelse.

Vilkår 10, vedrørende eventuelle krav vedr. genanvendelse af metal(affald) 
fra plader og afkortning mv. i virksomheden, synes at være irrelevant. Hvis 
sådan pladeafklip og stænger mv. kan bruges, er der vel næppe tale om 
affald.

Afsnit 11.  G201
Standardvilkår nr. 7.
Det bemærkes, at styrelsen fastholder vilkår 7 ”Udendørsarealer skal 
renholdes” Det havde været rart med en præcisering af hvad der menes med 
dette. Hvor rent skal der være?

Standardvilkår nr. 9.
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”Asken fra forbrænding … samt affald fra rensningsprocesser skal 
opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.” Det ville være rigtig dejligt 
hvis styrelsen havde skrevet, at disse affaldsfraktioner, der består af 
flyveaske, bundaske og slagger skulle holdes adskilt. Kommunerne mangler 
generelt en god og tydelig hjemmel til at kræve at alt affald skal 
kildesorteres.

Standardvilkår nr. 11.
Det bemærkes, at kravet om at Olietanke (=råvarer) skal opbevares under 
tag og på underlag med mulighed for at opsamle spild, er fastholdt. Hvad er 
begrundelsen for at varmeværkerne ikke blot skal overholde 
olietankbekendtgørelsen? Og hvad med nedgravede tanke? Må 
varmeværkerne ikke bruge det? Og hvad er meningen med vilkår 13? 
Hvorfor er der brug for flere regler for varmeværker end for alle andre med 
olietanke?

I vilkår 11 er desuden gentaget med at farligt affald skal være beskyttet mod 
vejrlig. På dansk er ”vejrlig”, når vejret forhindrer eller forsinker udførelsen 
af en aktivitet. Så hvad er det præcist affaldet skal beskyttes mod? Hvis der 
menes nedbør, burde der stå det – Menes der høje/lave temperaturer burde 
der stå det.

Standardvilkår nr. 24.
Der bør være årlig opgørelse over driftstimer, samt beregning af rullende 
gennemsnit over 5 år, for anlæg hvor antal driftstimer er under 3000/år.

Afsnit 12. G202 
Nogle af ovennævnte kommentarer for afsnit 11 G201 gælder også for 
G202.

Afsnit 14. J202
Er vilkår 1 ikke et indretnings- og driftsvilkår, ligesom i øvrige afsnit, hvor 
vilkår om driftsinstruks mv. står under indretning og drift? Og mangler der 
ikke et ophørsvilkår?

Afsnit 17. K203
Skal listetype 5.1 og 5.5 stå i indledningen til afsnittet, nu de også har deres 
egne afsnit, afsnit 23 og afsnit 27?

Standardvilkår nr. 34.
Hvordan kan der ske spild på ubefæstede arealer når al transport skal ske på 
befæstede arealer og al håndtering skal ske på tæt belægning?
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Afsnit 18 K 206 og afsnit 19 K 209 
Miljøstyrelsen har tidligere lavet et notat der redegør for, hvornår listepunkt 
K 206 og K 212 skal benyttes. Da det vurderes, at det er temmelig 
komplekst at vurdere hvornår de forskellige K-punkter skal benyttes, kunne 
Miljøstyrelsen med fordel opdatere notatet og samtidigt medtage 
vurderinger og eksempler i forhold til de øvrige K-punkter.  Det notat der 
ligger på styrelsens hjemmeside er fra 2008. 

K 206 Standardvilkår nr. 2.

Hvorfor er dette vilkår fastsat, når der ikke i nogen af standardvilkårene 
indgår ”befæstet areal” eller ”tæt belægning”. Det samme gør sig gældende i 
en del andre afsnit også, specielt mht. at betegnelsen ”befæstet areal” ikke 
anvendes i de efterfølgende vilkår, f. eks afsnit 24.4.2 vilkår 2.

K 206 Standardvilkår nr. 3.
Hvordan skal/kan der foretages modtagekontrol på slam, der pumpes i 
ledning direkte fra renseanlæg ud i bedene. Det foregår ofte kontinuerligt 
og på forskellige tider af døgnet. Der er normalt ikke personale på 
anlæggene hele tiden. Se ligeledes afsnit 24.4.2 vilkår 3.

K 206 Standardvilkår 21
Vilkår 21, 2. pind: skal omformuleres (– Én gang årligt skal der foretages 
inspektion af brønde én gang årligt). Se ligeledes afsnit 24.4.2 vilkår 21.

K 209 Standardvilkår nr. 14.
Ingen indvendinger til at koncentrationen skærpes fra 20 til 10 mg/normal 
m3, men der står, at afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være 
opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg. Vi har tidligere bemærket til 
listepunktet K211 og B202, at vilkåret skal harmonere med 
autobranchebekendtgørelsen, hvor der står, at afkast skal føres 1 meter over 
tag.

Afsnit 20 K211
Standardvilkår nr. 4.
Genbrugspladsen skal være indhegnet. Det er den ikke i Helsingør og det 
giver ikke anledning til nogen problemer. Det bør overvejes om vilkår kan 
udgå.

Standardvilkår nr. 8. 
Det er ret tungt, at miljøgodkendelsen skal revideres hver gang 
genbrugspladsen sorterer affaldet i endnu en fraktion.
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Standardvilkår nr. 9.
Se afsnit 21. K212 standardvilkår 6.

Standardvilkår nr. 25. 
Det fremgår at afkastet skal føres 1 m over tagryg. Det anbefales at følge 
teksten for autobranchebekendtgørelsen mht. afkasthøjden.

Vilkårsforslag: ”Afkast (fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og 
svejserøg) skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor 
afkastet er placeret”.

Standardvilkår nr. 32 og nr. 33.
Hvorfor er dette krav ikke sat ind i bekendtgørelsen om olietanke? På andre 
virksomheder som fx garageanlæg er der jo også risiko for påkørsel. Og alle 
tanke drypper?

Standardvilkår nr. 36.
Hvordan kan det være, at haveaffald kun må opbevares op til en uge på 
containerpladser men må opbevares op til en måned på 
komposteringsanlæg? Er det af hensyn til lugt eller forurening med 
næringsstoffer via overfladevand?

Standardvilkår nr. 36.
Der er to vilkår med nr. 36. Vilkår om egenkontrol skulle nok have været 
38.

Afsnit 21. K 212 
Standardvilkår 6. 
Det er foreslået at udvide vilkåret med ”dog senest inden arbejdstids ophør 
samme dag”. Dette forekommer at være unødigt restriktivt, selv om det er 
best practice. Vi taler om ikke-farligt affald!! At det flyttes fra en container 
til en anden gør ikke umiddelbart stor miljømæssig forskel. 

Mange K212 virksomheder modtager containere med affald sent på en 
arbejdsdag, hvor driftspersonalet er til stede og efter normal arbejdstids 
ophør eller i weekenden, hvor driftspersonale ikke er til stede. Vilkåret 
kunne bringe virksomheden i den klemme, at de er tvunget til at sortere 
udenfor den tilladte driftstid og dermed evt. komme i konflikt med fx 
støjbestemmelserne. 

Forslag til vilkår 6: ”….dog senest inden ophør af næstfølgende 
arbejdsdag”.



9

Afsnit 22 K214
Standardvilkår nr. 4.
Det er usædvanligt at myndigheden kræver en vaskeplads. Det lader vi jo 
normalt ansøger om at vælge hvilke metoder de bruger. 

Standardvilkår nr. 11.
Det er ikke tydeligt hvilke målemetode der skal bruges. Eller hvor ofte 
virksomheden skal vise, at dette vilkår er overholdt.

Standardvilkår nr. 15.
Det antages, at der med dette vilkår menes, at neddelt affald skal placeres i 
miler/madrasser inden en uge efter det er neddelt. Komposteringen går jo i 
gang af sig selv med det samme uanset. 

Standardvilkår nr. 30.
Overflødigt vilkår da de egentlige krav står i vilkår 32.

Standardvilkår nr. 34.
Man burde også kontrollere for lunker (=vandpytter efter regn). For hvis 
der er lunker er faldet ikke korrekt og risikoen for at asfalt opløses er større. 

Se også bemærkninger om vejrlig i Afsnit 11 vilkår 11.

Afsnit 23
Afsnit 23.3 pkt. 33: imødegå i stedet for umødegå.

Med venlig hilsen

Bjarke Tveterås Tind
Konsulent
Kontoret for Teknik og Miljø
KL


