
Når I som industrivirksomhed skal bygge nyt, ændre eller udvide,  kræver det ofte godkendelse af lokale miljø-
myndigheder og  Miljøstyrelsen.  Få rådgivning af NIRAS’ miljøeksperter før I går i gang.

Som virksomhed, der skal udvide eller ændre i produk tionen, kan der været vanskeligt at 
overskue, hvad der er af krav – især hvis man sjældent er i dialog med miljømyndighederne. 
Det kan være i forhold til hvilke ansøgninger, I skal indsendes, og hvordan de skal skrives.

NIRAS kan hjælpe jer med at skabe overblik og  udarbejde
• en tidsplan for processen
• nødvendige ansøgninger 
• beregninger af lugt- og luftemissioner samt støj 
samt indgå i dialog med de relevante  miljømyndigheder. 

Vi er tæt på dig med kontorer i Allerød, Holbæk, Næstved, Odense, Aalborg, Aarhus, Kolding, 
Holstebro og Esbjerg. Og med ca. 500 ansatte inden for vand- og miljøområdet er vi en af de 
største rådgivere på dette område i Danmark. Nyd godt af stor kapacitet koblet med faglig 
ekspertise. 

Miljøgodkendelse: I skal søge om miljøgodkendelse, når du skal udvide/ændre på ek-
sisterende virksomheder og/eller opføre nye virksomheder. 
 
Miljøkonsekvensvurdering: I skal søge om tilladelse til de fleste anlægsprojekter 
efter miljøvurderingsloven med en screening af, hvordan projektet påvirker miljøet. Ved 
større udbygningsprojekter eller helt nye projekter skal I ofte udarbejde en miljøkonse-
kvensvurdering af, hvordan det påvirker omgivelserne. Ligger jeres virksomhed nær et 
Natura 2000-område eller et vandområde, skal det også vurderes, om det kan ændre 
tilstanden i habitatområdet.

Basistilstandsrapport: For større virksomheder er der krav om at udarbejde en 
basis tilstandsrapport i forhold til, om jeres aktiviteter kan forurene jord og grundvand. 
Det kan indebære krav om at gennemføre boreundersøgelser. 

BAT-tjeklister: EU har udarbejdet en række BAT-konklusioner med krav til større 
virksomheder om at bruge og overholde BAT (Bedste Tilgængelige Teknikker) inden for 
udvalgte brancher. BAT-konklusionerne skal miljømyndighederne implementere i jeres 
miljøgodkendelser ved at opstarte en revurderingsproces, og I skal indsende udfyldte 
BAT-tjeklister til myndighederne. I tjeklisten skal I redegøre for, hvordan jeres virksom-
hed overholder kravene.

Emissionsberegninger: Hvis jeres virksomhed ud leder forurening eller lugt til luften 
eller giver anledning til støj, skal det beregnes hvor meget, der spredes til omgivelserne. 
Spredning til luft beregnes med en særlig model (OML-modellen), og støj beregnes med 
støjmodeller fx Sound Plan.

Miljøledelse: Flere virksomheder oplever krav om miljø ledelse både fra kunder og 
myndigheder. 

Lokalplan: Hvis lokalplanen ikke kan rumme den ønskede udvidelse, skal der udarbej-
des et udkast til lokalplan og en tilhørende miljøvurdering af planen.

Revurdering af miljøgodkendelse: Når en miljøgodkendelse har en vis alder, ofte 
8-10 år, eller der er nye BAT-konklusioner på området, sætter myndig hederne gang i en 
revurdering af virksomhedens miljø godkendelse. De gennemgår alle forudsætninger og 
vilkår og udsteder en ny godkendelse.

Spildevandstilladelse: Når I skal lede industrispilde vand til offentlige spildevandsan-
læg, skal I søge om en tilslutningstilladelse. Skal I aflede spildevand eller overfladevand 
til recipient (fx vandløb eller havet), skal I søge om en udledningstilladelse.

Jordforurening/-håndtering: Ifm. byggeri og  anlægsarbejder på grunde med jord-
forurening  kan der være behov for at ansøge om §19 efter miljøbeskyttelsesloven og 
§8 tilladelse efter jordforureningsloven.
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