
 

 

TM 13028 – Miljøgodkendelser, juridisk kursus 

 

Formål: At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse 
af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder 

hvilke vurderinger, der skal laves.   
At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om 

miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale 

vejledning.   
At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug 

for, så send gerne dine spørgsmål og cases inden kurset 
eller tag dem med på kurset.  

 
Målgruppe: Sagsbehandlere der arbejder eller skal til at arbejde med 

industrigodkendelser 

 
Arrangør: Lone Mølgaard, EnviNa, mail@envina.dk 

 
Underviser: Mai-Britt Bruun, jurist, Miljøjura.  

  
Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

 
Tidspunkt: 26. oktober 2022 

 
Program: Se vedlagte.  

 
Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål 

og cases, også vil indlægsholderen så vidt muligt 
inddrage spørgsmål/cases på kurset.  

 

Spørgsmål og cases skal indsendes skriftligt inden den 5. 
maj 2022 til mail@envina.dk 

 
Deltagerantal: Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere 

 
Pris: EARLY BIRD 

A-medlemmer kr. 1.875,- ekskl. moms 
B-medlemmer kr. 2.375,- ekskl. moms 

NORMALPRIS 
Tilmelding efter den 21. september 2022 

A-medlemmer kr. 2.175,- ekskl. moms 
B-medlemmer kr. 2.675,- ekskl. moms 

 
Tilmelding: Senest den 5. oktober 2022.  

Tilmeldingen er bindende 

mailto:mail@envina.dk
mailto:mail@envina.dk


 

 

 
TM 13028 - Miljøgodkendelser, juridisk kursus 

 
 

Program for den 26. oktober 2022 
 

Kl. 09.00 – 9.30 Ankomst og kaffe/the med rundstykker 
 

Kl. 9.30 – 9.35  Velkomst  
 

Kl. 09.35 – 09.55  Præsentation af deltagerne 
 

Kl. 9.55 – 10.55  Hvad er en miljøgodkendelse? 
• Introduktion om miljøgodkendelser 

• Hvad betyder IE-direktivet  

• Bilag 1 og bilag 2 og overvejelser om listepunkter?  

• Hvem er myndighed? 

• Virksomhedsbegrebet 

• Overvejelser om miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33. 

 

Kl. 10.55 – 11.05  Kort "strækkeben" pause 
 

Kl. 11.05 – 12.05  Hvornår er der godkendelsespligt? 

• Diskussion af godkendelsespligt og tag gerne en case med!  

• Hvad betyder forøget forurening? 

• Bagatelgrænser for godkendelsespligt? 

• Substitution af stoffer? Nye stoffer? Nye tankanlæg? Ny 

åbningstid? 

• Rummelige godkendelser 

• Lovliggørelse af ”knopskydninger” 

 

Kl. 12.05 – 13.00     Frokost 
 

Kl. 13.00 – 14.00  Hvornår kan der meddeles miljøgodkendelse? 
• Hvad skal vurderes? 

• Planforhold? 

• Miljøkonsekvensvurdering/VVM 

• Habitatdirektivet og natur i øvrigt?  

• BAT? 

• Deltagernes cases 

Kl. 14.00 – 14.10  Kort "strækkeben" pause 
 

Kl. 14.10 – 15.00    Vilkårsfastsættelse 
• Det gode vilkår 

• Projekttilpasningsvilkår 

• Standardvilkår 

• Overblik og forholdet til generellovgivning 

• Ejerskifte og ophør. 

• Deltagernes cases 



 

 

Kl. 15.00 – 15.15     Kaffe/the pause med brød 

 
Kl. 15.15 – 16.00 Hvordan er godkendelsesproceduren?  

• Hvem er adressaten?  

• Oplysning af sagen 

• Procesregler, offentliggørelse, høringer mv. 

• BTR 

• Retsbeskyttelse 

• Kombination af godkendelse og revurdering? 

• Byggetilladelser, udnyttelsesfrist og kontinuitetsbrud 

 
Kl. 16.00 – 16.15  Opsamling og spørgsmål, evaluering og afslutning på  

dagens kursus 


