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Vedr. forslag til bekendtgørelse om standardvilkår til brug for godkendelse af 
virksomheder 
GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovenstående høring, der giver anledning til følgende 
bemærkninger.  
 
Almindelige bemærkninger: 
GI vil gerne kvittere for, at man fra myndighedernes side har valgt at vedlægge et gennemarbejdet 
oversigtsnotat, når man udsender udkast til en bekendtgørelse på over 200 sider i høring. 
 
GI har hver gang, der har været lejlighed til det - og det har der været et par gange indenfor den 
sidste årrække – kommenteret på ændringer af godkendelsesbekendtgørelsen. Så indholdet af 
dette høringsbrev bør ikke komme som en overraskelse for myndighederne, idet GI som sagt 
gentagne gange har gjort opmærksom herpå.  
 
Specielle bemærkninger: 
Afsnit 17 – K203: 
 
Standardvilkår: 
19. 
Tanke som er godkendt og indrettet efter tankbekendtgørelsen, og som er 
behandlet/korrosionsbeskyttet med et materiale, der er resistent over for den type affald, den 
anvendes til, bør ikke kræves placeret i tankgårde med opsamlingskapacitet. 
Det må være nok, at have sikret sig, som hvis det var opbevaring af fyringsolie. Se fx vilkår 42. 
 
28.  
Det bør ikke være et vilkår, at PCB-holdig olie skal opbevares særskilt. Der er allerede fastsat i 
affaldsbekendtgørelsen, at affaldsfraktioner ikke må sammenblandes. Når det er reguleret der, 
hvorfor skal det så også reguleres her? 
 
Dog sættes der spørgsmål ved, hvordan og hvornår der måles for PCB? 
 
Afsnit 21 -  K212: 
 
Standardvilkår: 
2 
Der ønskes en definition af belægningstyperne – og evt. en vejledning til, hvordan der 
dokumenteres, at belægningen er uigennemtrængelig for et givent stof? - hvordan måles det? Det 
er meget uklart som det står nu. 
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19.  
Der savnes en definition af ”Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv” Hvad menes med 
metalstøv? 
Alle metaller kan afgive støv i varierende mængder.  Er det farligt, hvis rust blæser af en 
jernbjælke?  Det er meget uklart, hvad der menes hermed. Ser Miljøstyrelsen et scenarie at alt 
metalaffald skal overdækkes? 
 

 

Hvis ovenstående giver anledning til bemærkninger, så er I velkommen til at kontakte undertegnet. 

 

Med venlig hilsen 

GenvindingsIndustrien 

 

Josefine Thrane Sletten 
Sekretariatschef 


