
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Bekendtgørelse om 
miljøkrav til 

affaldshåndtering  

9. april 2019 

Miljøstyrelsen Erhverv 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Dagsorden  

• Bagrunden og modellen 
 
 

• Bekendtgørelsens anvendelsesområde 
 
 

• Anmeldelse og kommunale sagsbehandling 
 
 

• Bekendtgørelsens ”tekniske” krav 
 
 

• Vejledning 
 
 

• Spørgsmål og Eventuelt 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Baggrunden og modellen 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed 

 

• Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed 
- Høringsfrist d. 15. april 2019, https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62763 
- Planlagt ikrafttræden 1. juli 2019 

 
 

• Opfølgning på aftalen om en vækstpakke og om Vækstplan for Fødevarer (2014) 
- Det skal være lettere for virksomheder at udbygge og omstille produktionen → Anvendelse 

af generelle standarder frem for individuelle miljøkrav for fødevareindustrien og andre 
brancher. 
 
• Virksomheder, der kan overholde krav, får ikke afgørelse (hurtigere sagsbehandling) 

 
• Ensartede krav for alle i branchen  

 
• Virksomheder på forhånd kan se, hvilke krav de skal leve op til (forudsigelighed)  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed 
 

• Bekendtgørelsen vil omfatte godkendelsespligtige virksomheder, der i dag er 
omfattet af en række K-listepunkter på bilag 2 godkendelsesbekendtgørelsen 

- Med bekendtgørelsen tages disse virksomheder ud af listen over godkendelsespligtige 
virksomheder og underlægges bekendtgørelsens krav 

 
• Direkte bindende krav, som virksomheder skal overholde 

- Der er mulighed for at dispensere, stille skærpede krav eller supplerende krav 
 

• Standardiserede miljøkrav for branchen 
- Udgangspunkt i eksisterende standardvilkår/eksisterende miljøgodkendelser (bygge- og 

anlægsaffald, jordrenseanlæg, jordkarteringspladser og nyttiggørelse af affald i jordvolde) 
 

• Virksomheden søger ikke om miljøgodkendelse, men anmelder sig til kommunen (via 
Byg og Miljø) 

- Udgangspunkt i de tidligere oplysningskrav fra standardvilkårsbekendtgørelsen og 
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Bekendtgørelsens 

anvendelsesområde 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Hvilke virksomheder omfattes – bekendtgørelsens anvendelsesområde (§ 1) 

Midlertidigt oplag 

af affald på:  

(§ 1, stk. 4, nr. 1) 

 

- På anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for 
nyttiggørelse eller bortskaffelse 

- Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra 
erhvervsvirksomheder 

- Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller 
bortskaffelse 

 

Forbehandling af: 

(§ 1, stk. 4, nr. 2) 

- Farligt affald i form af rekonditionering, herunder omlastning, 
omemballering og sortering forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 

- Ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr i form af 
rekonditionering, herunder omlastning, omemballering og sortering 
forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 

Nyttiggørelse af 

affald 

(§ 1, stk. 4, nr. 3) 

  

- I form af jordvolde, karteringsanlæg for jord, jodrenseanlæg, 
komposteringsanlæg, slaggebehandlingsanlæg, 
slammineraliseringsanlæg samt anlæg til neddeling af bygge- og 
anlægsaffald 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

• § 1, stk. 4: Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter følgende aktiviteter på de i 
stk. 1 nævnte virksomheder:  

- 3) Nyttiggørelse af affald i form af jordvolde, karteringsanlæg for jord, jordrenseanlæg, 
komposteringsanlæg, slaggebehandlingsanlæg, slammineraliseringsanlæg samt anlæg til 
neddeling af bygge- og anlægsaffald 
 

• Hvornår er aktiviteten omfattet af bekendtgørelsen? 
1) Aktiviteten kan anses for at være et anlæg 
2) Jorden er affald, jf. definition i affaldsbekendtgørelsen, farligt eller ikke farligt 
3) Der sker nyttiggørelse i den form, som er opregnet i bekendtgørelsens § 1, herunder: 

• Nyttiggørelse i form af karteringsanlæg for jord 
• Nyttiggørelse i form af jordrenseanlæg 
• Nyttiggørelse i form af jordvolde 

 
• Hvad foreslås omfattet? 

- en nærmere bestemt række nyttiggørelsesaktiviteter, som i dag er omfattet af listepunkt K 
201 eller K 206 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 
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Håndtering af jord - hvad foreslås omfattet 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Forhold mellem branchebekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen 

Relation til 

godkendelsespligten 

(GBK § 3) 

 

- Hvis affaldshåndteringsvirksomhed er virksomhedens hovedaktivitet, 

omfatter godkendelsespligten kun listevirksomheden og det, der er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listevirksomheden 

- Hvis affaldshåndteringsvirksomhed er virksomhedens biaktivitet, 

omfatter godkendelsespligten alle forurenede aktiviteter på 

virksomheden samt aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt 

forbundet hermed  

 

Affaldshåndteringsakti

vitet på en 

godkendelsespligtig 

virksomhed (§ 2) 

 

- Såfremt godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på 

aktiviteter omfattet af branchebekendtgørelsen, fastsætter 

godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i 

branchebekendtgørelsen 

 

Eksisterende 

miljøgodkendelser 

(GBK § 68 – ny) 

- Eksisterende virksomheder bibeholder deres miljøgodkendelse, indtil:  

a) virksomheden skal udvide eller ændre produktionen og 

tilsynsmyndigheden vurderer, at godkendelsen ikke længere vil 

være dækkende for virksomhedens aktivitet  

b) tilsynsmyndigheden finder grundlag for at revidere 

virksomhedens godkendelse efter MBL 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Anmeldemodellen og 

sagsbehandling 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Kommunale sagsbehandling 

 
Forhåndsdialog 

 

 

Evt. VVM 

 

 
Fuldstændig 

anmeldelse 

 

 

Meddelelse om 

registrering 

 

 
Meddelelse om 

registrering 

samt afgørelse 

om fravigelse fra 

krav 

 

 
Opstartstilsyn 

 

 
Afgørelse om 

afslag 

 

6 uger  

 
Partshøring 

 

 
Ingen indsigelse 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

• Hvem skal anmelde sig? 
- § 91: Den, der ønsker at etablere en ny 

virksomhed, jf. § 1, eller ønsker at udvide 
eller ændre en bestående virksomhed på en 
måde, der indebærer forøget forurening 

- § 107: Virksomheder, som tidligere har 
været meddelt en miljøgodkendelse, og 
som har fået meddelt afgørelse om bortfald 
af miljøgodkendelsen  
 

• Fuldstændig anmeldelse, jf. § 93  
- Kommunalbestyrelsen kvitterer inden 1 uge 

efter modtagelsen, jf. § 93 
- Anmeldelsen behandles efter reglerne i §§ 

95-98 
 

• Ufuldstændig anmeldelse, jf. 94  
- Kommunalbestyrelsen meddeler inden 3 

uger fra modtagelsen, hvilke oplysninger 
mangler, jf. § 94  
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Anmeldelse 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Kommunale sagsbehandling 

• Behandling af anmeldelsen, jf. §§ 95-96 
- Kommunalbestyrelsen vurderer 

anmeldelsen og færdigbehandler 
anmeldelsen senest 6 uger fra modtagelsen 
af en fuldstændig anmeldelse, jf. § 96, stk. 1 

 
• Kun undtagelsesvist kan fristen forlænges, 

jf. § 96, stk. 4. Dette er betinget af, at  
1) Sagens omfang eller kompleksitet 

berettiger det, 
2) Kommunalbestyrelsen giver anmelderen 

meddelelsen om forlængelsen og om 
varigheden heraf inden fristens udløb, 

3) Meddelelsen indeholder en begrundelse 
for forlængelsen og dennes varighed. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Kommunale sagsbehandling 

• Vurdering af anmeldelsen, jf. § 95: 
1. Kan virksomheden opfylde kravene i bekendtgørelsen (”fælles bestemmelser” og 

”yderligere krav”)? 
2. Er der behov for at stille skærpede eller supplerende krav?  
3. Skal virksomhedens ansøgning om dispensation imødekommes? 

 
• Kommunalbestyrelsen meddeler anmelderen at: 

a) det anmeldte er registreret og kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen 
angivne oplysninger og i overensstemmelse med bekendtgørelsen, jf. § 96, stk. 1, eller 

b) det anmeldte er registreret og kan gennemføres. Kommunalbestyrelsen træffer samtidig 
afgørelse om fravigelse fra bekendtgørelsens krav, jf. § 96, stk. 2, eller  

c) det anmeldte ikke kan gennemføres. Kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelse om 
afslag, jf. § 96, stk. 3. 
 

• Tilladelse til, at virksomheden påbegynde bygge- og anlægsarbejder, jf. § 97, stk. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Kommunale sagsbehandling - afgørelse 

• Kommunalbestyrelsen kan inden for 6 uger træffe afgørelse, jf. § 96, om: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Samtidighed, jf. § 98 

• aflednings (MBL § 19, stk. 1, nr. 3), udlednings- (MBL § 28, stk. 1 ) og tilslutningstilladelser 
(MBL § 28, stk. 3)  

 
• Klagemulighed efter § 102 

 
 
 
 
 
 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Bekendtgørelsens 

‘tekniske krav’ 

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 16 

 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – generelle krav 
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Kap. 2 Indretning, opbevaring og håndtering 
 
Kap. 3 Drift 
 
Kap. 4 Luftforurening 
 
Kap. 5 Støj 
 
Kap. 6 Egenkontrol og driftsjournal 
 
Kap. 7 Driftsstart og ophør 
 
• Krav bygger på standardvilkår, bortset fra støj 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav i bekendtgørelsen – særlige krav 
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Kap. 8 Yderligere krav for særlige aktiviteter 
 
1. Komposteringsanlæg 

 

2. Slaggebehandlingsanlæg 
 

3. Slammineraliseringsanlæg 
 

4. Bygge- og anlægsaffald 
 

5. Jordrenseanlæg 
 

6. Jordkarteringspladser 
 

7. Nyttiggørelse af affald i jordvolde 
 

1-3: Krav bygger på standardvilkår   4-7: Kravene bygger på miljøgodkendelser 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – kap. 2 Indretning, opbevaring og håndtering    
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• Ikke-farligt affald på befæstede arealer, jf. § 6 
 
• Farligt affald på tæt belægning, jf. § 7 

 
Bemærk: Medmindre andet er fastsat for den enkelte affaldsfraktion, 
eksempelvis for jordrenseanlæg, jordkarteringspladser og jordvolde 
 
 
 
• Rengørings- og vaskepladser, jf. § 15 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav - Drift  
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• Tilrettelæggelse af driften, jf. §§ 16 
- Fortynding, sammenblanding, videredisponering ( 1 år/ 3 år) 

 
 
• Modtagekontrol, jf. §§ 20-22 

- Kun anmeldte affaldsfraktioner jf. driftsinstruks 
- Kontrol straks 
- Ikke anmeldt affald i særligt oplagsområde 
- Placering i dertil indrettede områder mv. 

 
 
 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – Kap. 3 Drift  
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• Forebyggelse af uheld og opsamling af spild, jf. §§ 26-30 

- Farligt affald uden for bemandet åbningstid, utilgængeligt 
- Afspærringsventiler skal være lukkede ved håndtering 
- Spild skal opsamles straks eller samme dag 

 
• Overjordiske tanke og tankningspladser, jf. §§ 31-33 
 
• Vedligeholdelse, jf. § 34 

- God vedligeholdelses stand (arealer, beholdere, tanke mv) 
- Utætheder udbedres straks 

 
• Driftsinstruks, jf. § 35 

- Særlig vigtig er listen over, hvad der må modtages 

 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – Kap. 4 og 5 Forureninger  
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• Luft, jf. §§ 36-39 

- Ingen væsentlige støv- eller lugtgener 
- Mekanisk ventilation, afkast og filtre 
 

 
• Støj, jf. §§ 40-42 

- Støjvejledningens grænseværdier 
- Dispensation som opfølgning på planlovens § 15 a, stk.3. 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – Kap. 6 Egenkontrol og driftsjournal  
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• Egenkontrol, jf. §§ 43-47  

- Løbende kontrol mindst en gang årligt (arealer, pladser, brønde mv.) 

- Hvor der håndteres farligt affald kontrol månedligt 
- Hvert 5 år kontrol af bassiner 
- Beholdere til stabiliseret slam og andet organisk affald, jf. 

beholderkontrolbekendtgørelsen 
- Enkeltvæggede tanke hvert 5 år 

 
• Driftsjournal, jf. § 48 

- Oplysninger gældende alle aktiviteter 
- Oplysninger for særlige aktiviteter 

 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – Kap. 8 Yderligere krav for særlige aktiviteter  
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• Jordrenseanlæg jf. §§ 72-76  
- Tæt belægning 
- Udover modtagekontrol, jf. § 20 skal der også udføres visuel kontrol på 

adskilt areal 
- Jord skal som udgangspunkt være ledsaget af analyser og være 

kategoriseret 
- Sammenlægning af jord  

 
• Jordkarteringspladser jf. §§ 77-82 

- Tæt belægning 
- Udover modtagekontrol, jf. § 20 skal der også udføres visuel kontrol på 

adskilt areal 
- Jord skal som udgangspunkt være ledsaget af analyser og være 

kategoriseret (skal tilpasses – jord ”analyseres” på anlægget) 
- Sammenlægning af jord (jord fra samme lokalitet) 

 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Tekniske” krav – Kap. 8 Yderligere krav for særlige aktiviteter  
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• Nyttiggørelse af affald i jordvolde, jf. §§ 83-87 
- Kun volde opbygget af jord 
- Jord skal som udgangspunkt være ledsaget af analyser og være 

kategoriseret 
- Visuel kontrol 
- Slutafdækning og vedligeholdelse 

 
 Oplysningskrav jf. bilag 1 

- Forureningsindhold  
- Placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer 

og havet 
- Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og afledningsforhold. Praktisk eller 

beregningsmæssig dokumentation af drænlagets funktion 
- Oplysninger om hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via 

drænsystemer til vandløb, søer og havet. 
- Beskrivelse af, om og hvordan anlægget vil påvirkes af eventuelle 

grundvandsstigninger. 

 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Vejledning 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Vejledning 

 
• Særlig side på www.mst.dk 

 
• Spørgsmål og svar 

 
• Vejledning om tilsyn 

 
• Vejledning om myndighedens sagsbehandling 

 
• Cases 

 
• Vejledning i Byg og Miljø 
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http://www.mst.dk/


Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

 
Spørgsmål og eventuelt 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spørgsmål og eventuelt 

 
Kontaktoplysninger: 
 
• Sandra Fisker: sanfi@mst.dk 
• Mette Lumbye Sørensen: melso@mst.dk 
• Hans Erling Jensen: haeje@mst.dk 
• Ulla Ringbæk: ur@mst.dk 
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