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Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata 

Resumé 

Pr. 1. januar 2016 skal virksomheder søge om miljøgodkendelse via Byg & 

Miljø. Herudover træder nye regler i kraft om samtidighed mellem afgørelser 

om miljøgodkendelse, VVM-screening og spildevandstilladelser. 

 

Pr. 1. maj 2016 træder nye regler i kraft om digital indberetning af miljødata. 

 

Reglerne får såvel arbejdsgangsmæssige som økonomisk betydning for 

kommunerne. 

 

Sagen 
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b. Ny branchebekendtgørelse for maskinværksteder 

c. Nye krav til indberetning og offentliggørelse af data 

3. De digitale løsninger 

a. Byg og Miljø (B&M) 

b. Digital Miljø Administration (DMA) 

4. Miljøstyrelsens hjælp til implementering 

5. Betydning for kommunerne - opmærksomhedspunkter 

 

1. Baggrund og formål 

I foråret 2014 vedtog et bredt flertal i folketinget to vækstpakker, som blandt 

andet satte et mål om, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser skulle 

reduceres med en tredjedel. Dette skulle blandt andet ske gennem digitalise-

ring og forenkling af ansøgningsprocessen, samtidighed i sagsbehandlingen 

og at visse virksomhedstyper skulle overgå til en simplere anmeldeordning. 

Hovedformålet er således, at gøre det enklere og hurtigere for virksomhe-

derne at få en miljøgodkendelse. 

 

Vækstpakkernes målsætninger blev tilsvarende afspejlet i økonomiaftalen 

for 2015 mellem staten og KL, hvor det blev fastlagt, at der skulle indgås en 

aftale om servicemål for sagsbehandlingstider for henholdsvis miljøgodken-

delser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager. Der forventes inden jul 

indgået en endelig aftale, som vil blive kommunikeret selvstændigt. 

 

De nødvendige lovændringer i relation til vækstpakkerne blev vedtaget i fol-

ketinget i april 2015. Herefter er der udarbejdet en bekendtgørelsespakke, 

som efter høring og økonomisk forhandling med KL, er offentliggjort den 2. 

december 2015. 

 

I bekendtgørelsespakken er desuden medtaget ændrede krav til kommu-

nerne om digital indberetning og offentliggørelse af miljødata, som afløsning 

for den nuværende årlige indberetning og offentliggørelse på de kommunale 
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hjemmesider. Dette krav har sin baggrund i anbefalinger fra Virksomhedsud-

valg II om digital løsning, større gennemskuelighed i den offentlige forvalt-

ning og mulighed for bedre videndeling og -opsamling. 

 

2. De nye regler 

For detaljeret beskrivelse af de nye regler henvises til de offentliggjorte be-

kendtgørelser og Miljøstyrelsens hjemmeside (se links sidst i dokumentet). 

 

2.a Ny ordning for miljøgodkendelser 

Hovedelementerne i de nye regler for miljøgodkendelse er: 

 Pr. 1. januar 2016 er det obligatorisk for både bilag 1 og bilag 2 virk-

somheder at søge om miljøgodkendelse digitalt via Byg & Miljø. 

Samtidig bliver det obligatorisk for kommunerne at registrere i Byg & 

Miljø, hvornår sagen er fuldt oplyst og hvornår sagen er afgjort. Der 

er enkelte muligheder for at acceptere en ikke-digital anmeldelse. 

 Der indføres et krav om samtidighed for bilag 2 virksomheder mel-

lem afgørelse om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, samt 

et krav om tilstræbt samtidighed mellem disse og VVM-screening 

(virksomheden kan dog vælge ikke at søge samtidig og dermed fra-

falder samtidighedskravet). 

 For helt nyetablerede bilag 2 virksomheder indføres et krav om gen-

nemførelse af et opstartstilsyn senest tre måneder efter produktio-

nen er taget i drift. 

 

Reglerne fremgår af BEK nr. 1447 af 02/12/2015 ”Bekendtgørelse om god-

kendelse af listevirksomhed”. 

 

Godkendelsesvejledningen vil blive opdateret i starten af 2016. 

 

2.b Ny branchebekendtgørelse for maskinværksteder 

Hovedelementerne i den nye branchebekendtgørelse er: 

 Maskinværksteder med et produktionsareal på 1.000 m2 eller der-

over skal fra 1. januar 2016 ikke længere søge om miljøgodken-

delse. 

 Virksomheden skal fremover anmelde sig via Byg & Miljø og her op-

lyse, om de lever op til reglerne i bekendtgørelsen. 

 Hvis kommunen ikke inden for fire uger har gjort indsigelse, kan virk-

somheden gå i gang. 

 Søges der samtidig om spildevandstilladelse, omfattes reglerne om 

samtidighed i de tilfælde, hvor myndigheden træffer en afgørelse 

(om fx dispensation, skærpede eller lempede krav). 

 For nyetablerede virksomheder indføres et krav om gennemførelse 

af et opstartstilsyn senest tre måneder efter produktionen er taget i 

drift. 

 

Reglerne fremgår af BEK nr. 1434 af 02/12/2015 ”Bekendtgørelse om virk-

somheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller” 

 

2.c Nye krav til indberetning og offentliggørelse af data 

Hovedelementerne i de nye indberetningskrav er: 

 Fra 1. maj 2016 skal en række tilsyns- og godkendelsesoplysninger 

mv. for såvel virksomheder som husdyrbrug løbende indberettes til 
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Miljøstyrelsen og offentliggøres på den statslige platform Digital Mil-

jøadministration (DMA). 

 En del af oplysningerne svarer til de oplysninger, som i dag offentlig-

gøres på kommunernes hjemmesider, samt indberettes årligt til Mil-

jøstyrelsen, men der er også nye krav. 

 Følgende skal offentliggøres på DMA: Miljøtilsynsplan, konklusioner 

af tilsynskampagner, tilsynsrapport-data, opfølgning på påbud/for-

bud/indskærpelser, løbende indberetning af data om tilsyn, godken-

delses-data og afgørelse, hvis afgørelse påklages samt afgørelse af 

klage. 

 I forhold til indberetning af data for virksomheder, der ikke er omfat-

tet af tilsynsbekendtgørelsens §1, stk. 2 – fx øvrige § 42 aktiviteter – 

kan kommunen vælge at indberette en gang årligt i aggregeret form 

(som i dag) eller løbende. Dette gælder også for enkelte andre op-

lysninger, som fx brugerbetaling. 

 Inden 31. december 2016 skal kommunen indberette et antal stam-

data for de virksomheder, der er omfattet af tilsynsbekendtgørelsens 

§1, stk. 2. 

 I forbindelse med offentliggørelse af oplysninger, skal kommunen 

orientere virksomheden om offentliggørelsen. I Byg og Miljø bliver 

det muligt for virksomhederne at angive om de ønsker visse oplys-

ninger holdt fortrolige, men kommunen skal fortsat vurdere omfang 

og relevans af fortrolighed. 

 

Reglerne fremgår af BEK nr. 1441 af 02/12/2015 ”Bekendtgørelse om miljø-

tilsyn” og BEK nr. 1447 af 02/12/2015 ”Bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed”. 

 

3. De digitale løsninger 

 

3.a Byg og Miljø 

Når virksomhederne begynder at indsende ansøgninger i Byg & Miljø fra 1. 

januar 2016, er det vigtigt, at kommunerne er i stand til at hente og modtage 

ansøgningerne fra virksomhederne. Alle kommuner er i dag tilsluttet bygge-

sags-delen af Byg & Miljø, og kun ganske få kommuner mangler pt at til-

slutte sig miljøgodkendelses-delen. 

 

Vær derfor opmærksom på, at kommunen skal være tilsluttet miljøgodken-

delses-delen for at kunne leve op til de nye regler. Kommunerne har modta-

get DUT-kompensation for tilslutning og drift ifølge en aftale mellem staten 

og KL, der blev indgået i foråret 2014. 

 

Alle kommuner har også en eller flere superbrugere i Byg & Miljø, som kan 

være behjælpelige i forhold til de nye kollegaer, der skal til at bruge syste-

met. 

 

Virksomhederne guides igennem ansøgningsprocessen i Byg & Miljø, med 

udgangspunkt i virksomhedens listepunkt. Virksomheden vil blive præsente-

ret for en række vilkår, hvor virksomheden skal angive, om den kan over-

holde disse eller ej. Der kan vedhæftes nødvendig dokumentation. 

 



Dato: 16. december 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-06115 

Dok. ID: 2127992 

 

E-mail: SYJ@kl.dk 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 4 af 6 

Administrativ information  

 

For at sikre, at virksomhederne vælger rette listepunkt og i øvrigt hjælpes 

bedst muligt til at udfylde ansøgningen, er det fortsat en anbefaling at kom-

mune og virksomhed har en forhåndsdialog om virksomhedens ønsker og 

muligheder i forhold til lokale forhold. Det vil også være muligt for virksomhe-

den at invitere sagsbehandleren til at ”kigge med” i ansøgningsprocessen, 

med henblik på at kunne vejlede virksomheden. 

 

Kommunerne har i forhold til byggesags-delen af Byg & Miljø etableret for-

skellige løsninger for at kunne hente og modtage ansøgninger, herunder 

eventuel koble direkte til kommunens ESDH-system. Disse løsninger vil 

også kunne anvendes til håndtering af miljøgodkendelsesansøgningerne. 

Miljøstyrelsen og KOMBIT har præsenteret de tekniske muligheder i snitfla-

deløsninger for en bred vifte af kommunale leverandører. 

 

Nærmere info om Byg & Miljø kan findes på KOMBITs hjemmeside: 

http://www.kombit.dk/bm, her er det også muligt at tilmelde sig et nyheds-

brev om Byg & Miljø. 

 

3.b Digital Miljøadministration (DMA) 

DMA er en statslig platform, hvor en række tilsyns- og godkendelsesdata 

fremover vil være offentliggjorte samlet, så myndigheder, borgere, organisa-

tioner og virksomheder lettere kan finde oplysninger om myndighedernes til-

syns- og godkendelsesarbejde. Målet er at skabe transparens og lette viden-

deling og opsamling på miljødata. 

 

De nye krav afløser til dels den nuværende årlige indberetning af data til Mil-

jøstyrelsen, samt giver mulighed for at erstatte offentliggørelser på kommu-

nens hjemmeside med offentliggørelsen på DMA. Kommunerne kan naturlig-

vis frivilligt vælge fortsat at offentliggøre på egen hjemmeside. 

 

Indberetning til DMA bliver et krav for kommunerne pr. 1. maj 2016.  

 

Det er dog allerede nu vigtigt, at kommunerne forholder sig til de nye krav og 

især hvordan kommunen ønsker at indberette til DMA. Der vil være følgende 

muligheder: 

 Investering i integrationsløsning mellem DMA og kommunens fagsystem 

(Hvor flertallet af kommuner har GeoEnviron eller KMD Structura). 

 Manuel indtastning. 

 Egen digital integrationsløsning. 

 

Miljøstyrelsen har fået udviklet integrationsløsning for MST Virksomheder og 

stiller systembeskrivelsen til rådighed for såvel leverandører, som kommu-

nerne. 

 

Nærmere info om DMA vil kunne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside se-

nest fra 1. januar 2016. 

 

4. Miljøstyrelsens hjælp til implementering 

Miljøstyrelsen iværksætter en række informationsaktiviteter for kommuner og 

virksomheder fra december 2015 for at understøtte implementeringen af de 

nye regler og digitale systemer. 

 

http://www.kombit.dk/bm
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Første aktivitet er udsendelse af et informationsbrev til samtlige kommuner 

den 11. december. 

 

Omdrejningspunktet for skriftligt materiale vil være Miljøstyrelsens hjemme-

side, hvor materiale vil kunne findes senest fra 1. januar 2016. 

 

Herudover arrangeres et antal heldagsmøder for kommunale sagsbehand-

lere i januar, samt et antal fyraftensmøder for virksomheder. 

 

Datoerne for de kommunale temamøder er fastlagt til: 

Onsdag den 13. januar i København 

Torsdag den 21. januar i Horsens 

Tirsdag den 26. januar i Ålborg 

Møderne er gratis. Tilmelding via Envinas hjemmeside: www.envina.dk  

 

Miljøstyrelsen, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer vil informere virk-

somhederne om de nye krav via fx nyhedsbreve og informationsmøder. 

Miljøstyrelsen vil herudover stille informationsmateriale til rådighed for kom-

munerne (på MSTs hjemmeside), som kommunerne frit kan anvende til 

eventuelle lokale informationsaktiviteter. Kommunerne vælger selv, hvilke 

eventuelle informationsaktiviteter, de vil sætte i værk over for de lokale virk-

somheder. Som minimum vil det være relevant at informere om de nye reg-

ler på kommunens hjemmeside og i den dialog, der løbende foregår med 

virksomhederne.  

 

Endelig stiller Miljøstyrelsen en supportfunktion til rådighed for kommuner og 

for de virksomheder der hører under Miljøstyrelsens myndighed, der kan 

ringe og få hjælp på telefon 72 54 44 00 eller på digitalterhverv@mst.dk.  

Virksomheder, med kommunal miljømyndighed, vil blive henvist til at kon-

takte den relevante kommune. 

 

5. Betydning for kommunerne - opmærksomhedspunkter 

Arbejdsprocesser 

De nye regler og målet om reduktion af sagsbehandlingstiden bør give an-

ledning til at vurdere og tilpasse eksisterende arbejdsgange for at sikre opti-

male processer og god service til virksomhederne. Følgende emner anbefa-

les at indgå i en sådan vurdering: 

 Forhåndsdialog med virksomhederne: Det er KL’s anbefaling, at kommu-

nerne fortsat bør lægge vægt på og prioritere en god indledende dialog 

med virksomhederne om deres ønsker/behov til godkendelsesansøgnin-

gen og generel forventningsafstemning, for blandt andet at sikre en mål-

rettet og fuldstændig ansøgning, så den efterfølgende sagsbehandlings-

tid kan reduceres.  

 Samtidighedskravet: Der er typisk flere forskellige sagsbehandlere inde 

over miljøgodkendelse, VVM-screening og spildevandstilladelse. Det 

nye krav om samtidighed kan betyde et stærkere behov for effektiv koor-

dinering og fleksibel ressourceudnyttelse – særligt også i relation til de 

kommende forventede servicemål for sagsbehandlingen. Bemærk desu-

den, at samtidighedskravet også gælder når der er delt myndighedskom-

petence (hvor fx MST Virksomheder skal give miljøgodkendelse og kom-

munen give spildevandstilladelse). Her vil det være godkendelsesmyn-

digheden, der har ansvaret for koordinering. 

 

http://www.envina.dk/
mailto:digitalterhverv@mst.dk
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Vær også opmærksom på forventet udmelding inden jul om kommende ser-

vicemål for sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser, husdyrbruggodken-

delser og byggesager. Der vil blive udsendt særskilt information herom. 

 

Byg & Miljø 

Det bliver pr. 1. januar 2016 obligatorisk at anvende Byg & Miljø til ansøg-

ning om miljøgodkendelser. Kommunen skal derfor være tilsluttet miljøgod-

kendelsesdelen for at kunne leve op til reglerne. 

 

Der er Byg & Miljø superbrugere i alle kommuner og byggesagsbehandlerne 

har allerede erfaring med systemet og brugerfladen, ligesom nogle kommu-

ner har investeret i integrationsløsninger mellem Byg & Miljø og kommunens 

sagssystem. Gør brug af de interne erfaringer for en lettere implementering i 

miljøsagsbehandlingen. 

 

DMA (Digital Miljøadministration) 

Det bliver pr. 1. maj 2016 obligatorisk at indberette og offentliggøre en 

række tilsyns- og godkendelsesdata på DMA. Det anbefales, at kommunen 

hurtigst muligt vurderer og tager stilling til, hvordan indberetningen ønskes 

foretaget fremadrettet. Ønskes en digital integration skal der fx indgås aftale 

med relevant leverandør, så en løsning kan ligge klar til maj. 

 

Økonomiske konsekvenser 

KL har forhandlet de økonomiske konsekvenser med Miljøstyrelsen. Resul-

tatet af aftalen blev, at der ikke hentes fuld besparelse i 2016, som dermed 

anerkendes som et indfasningsår og et år med initialomkostninger for kom-

munerne. Efterfølgende år er besparelsespotentialet landet på 3,0 mio. kr. 

Tilsvarende er der forhandlet om besparelsespotentialet ved den nye bran-

chebekendtgørelse for maskinværksteder, som flytter disse fra en godken-

delsesordning til en anmeldeordning. Resultatet heraf er en besparelse i 

2016 på 0,3 mio. kr. og efterfølgende år på 0,5 mio. kr. 

 

Evaluering i 2018 

Det er aftalt, at de nye ordninger og digitale løsninger skal evalueres i foråret 

2018. Evalueringsdesignet er ikke endeligt på plads, men vil omfatte måling 

af virksomhedernes og kommunernes erfaringer og tilfredshed. 

 

Hvis du vil vide mere 

Miljøstyrelsens hjemmeside pr. 1. januar www.mst.dk  

 

Bekendtgørelserne kan findes på fx www.retsinformation.dk  

 

KOMBITs hjemmeside om Byg & Miljø www.kombit.dk/bm  

 

Kontaktperson i KL 

Konsulent Susanne Lykke Jakobsen, KL Teknik & Miljø, e-mail: syj@kl.dk, 

telefon: 33 70 33 02 

 
 

http://www.mst.dk/
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