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Høring vedrørende ændringer i vejledning om miljøgodkendelse af
virksomheder
Olie Gas Danmark takker for den fremsendte høring, som vi har en række
bemærkninger til.
Generelt skal det bemærkes, at links der refereres til, henfører til historiske love og
bekendtgørelser, men det formodes at disse ændres til gældende lov, i takt med at
beskrivelserne til godkendelsesvejledningen ændres.
1.2.14 Digital ansøgning (Ny)
Det bør overvejes om afsnit ”1.2.14 Digital ansøgning (Ny)” skal sammenskrives med
afsnit ”1.3 Fremsendelse af ansøgning”.
Det nævnes i afsnittet ”Mulighed for at angive at oplysninger er følsomme eller
oplysningskrav ikke er relevant” at det er muligt at markere visse oplysninger i
ansøgningen som fortrolige. Når miljøgodkendelsen bliver godkendt, vil
virksomheden da inden offentliggørelsen af miljøgodkendelsen, modtage
begrundelsen herfor, hvis ønsket om fortrolighed ikke er blevet efterkommet?
3.4.2 Fastsættelse af vilkår
Afsnittet omhandlende vilkår om støj optræder to gange, lige efter hinanden.
5.3.9 Udnyttelse og bortfald af en miljøgodkendelse
Afsnittet beskriver fastsættelse af frist for udnyttelse af miljøgodkendelsen og at
fristen ikke bør overskride 2 år. For offshore anlæg kan anlægsfasen være meget
lang, og der kan være gode grunde til at man i god tid søger om miljøgodkendelse,
hvis man vil være sikker på, at det planlagte fyringsanlæg lever op til kravene. Der
bør være en mulighed for, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen kan være
længere end de 2 år, også for nye anlæg.
5.5 Partshøring og offentliggørelse af afgørelsen
Der bør fastsættes en realistisk minimumsgrænse for tidsfrist for svar. Der beskrives
i afsnittet kun, at der skal tages hensyn til en række faktorer. Selvom udkastet
måske ikke er en kompleksitet, der gør at tidsfristen for virksomheden svar burde
være lang, skal der stadig tages hensyn til virksomhedens andre daglige forpligtelser.
5.8.7 Juridisk binding af de forskellige dele af en BAT-konklusion (Ny)
I foregående afsnit 5.8.4 beskrives det, hvordan der kan afviges fra BATkonklusionerne, også de bindende (BAT-AEL). Dette er iht. IED 2010/75/EU fra 24.
november 2010, artikel 15, stk. 4 og den deraf afledte danske bekendtgørelse BEK

514 af 27/05/2016 (Godkendelsesbekendtgørelsen). I afsnit 5.8.7 nævnes der dog
intet om denne afvigelse, men det benævnes i stedet at det er juridisk bindende for
Danmark.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, står Olie Gas Danmark naturligvis til
rådighed.
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