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KL's høringssvar Miljøtilsynsvejledningen  

 

Helhedsindtryk 

Vejledningen er brugervenlig, nem at finde rundt i og skrevet i et klart og 

forståeligt sprog. 

 

Vejledningens form giver mulighed for stor dynamik herunder løbende 

opdatering. Det er godt.  

 

Det er også positivt, at der også lægges vægt på dialog via diskussionsforum 

og høring af interessepartnere ved væsentlige ændringer. 

 

Generelle bemærkninger  

Der er i vejledningen overvejende tale om en god og grundig opsummering 

af bekendtgørelsen med mange gode links til anden lovgivning. Der er dog 

ikke ret meget at hente ud over lovteksten. Der savnes uddybninger, 

forklaringer, praktisk information dvs. den vejledende del savnes for en stor 

dels vedkommende.  

 

Miljøstyrelsen 

Erhverveenheden 

 

Sendt pr. mail til: 

 erhverv@mst.dk,  

 cc andpe@mst.dk  
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Vejledningens FAQ er god, men vedvarende værdi kræver løbende 

opdatering og hurtigt opdatering af vejledningen, når FAQ-svar lægger op 

til det. Det er i det hele taget vigtigt, at Miljøstyrelsen afsætter den 

nødvendige tid og midler til at opdatere, kommentere indlæg og løbende 

kvalitetssikre vejledningen, hvis den skal bevare sin værdi for de 

kommunale sagsbehandlere, rådgivere og virksomheder.  

 

FAQ kan hurtigt blive et meget omfangsrig. Det kan hurtigt blive meget 

svært at finde rundt i svarene, hvis der ikke indbygges en form for struktur 

eller søgefunktion. 

 

Der er allerede en del forskellige eksempler på tjekskemaer, tolkninger m.m. 

Det er rigtigt godt, og der er flere emner, hvor der endnu ikke findes 

eksempler, men hvor det ville være oplagt. Der er uden tvivl flere 

kommuner, som har gode eksempler til inspiration for andre.  

 

Når vejledningen udelukkende findes digitalt, kræver det, at adgangen er 

stabil. Dette synes ikke at have været tilfældet indtil nu. Generelt er der ofte 

lange svartider på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Der bør overvejes en mulighed for at printe hovedteksten i vejledningen 

som et samlet dokument, selvom det er lidt i modsætning til intensionen i 

en wiki-vejledning. Ved udprint kan det evt. fremgå, at vejledningen 

løbende opdateres og udprintet dermed kan være ”forældet”. 

 

Detaljerede bemærkninger  

"Tilsynsmodellen" 

Beskrivelsen af basistilsyn bliver en smule forvirrende, fordi der i flere 

omgange refereres til "samlet tilsyn". Det er nok at præsentere 

sammenligningen én gang. 

 

Der anvendes ofte ordet "risikovurdering", det bør erstattes med 

"miljørisikovurdering". 

 

Flg. sætning bør ændres: "Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til 

at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er 

muligheden for dialog og gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der 

er det centrale." Dialogen er til stede både på de små, mellemstore og store 

virksomheder, der bør derfor ikke differentieres mellem virksomhederne i 

dette afsnit 

 

Flg. sætning bør justeres: "Nogen af de væsentlige miljøproblemer er måske 

forårsaget af virksomheder uden for kommunen. I så fald kan kommunen 
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ved forvaltningen af virksomheder i kommunen have fokus på at undgå 

kumulation." De væsentligste miljøproblemer i kommunen kan også være 

forårsaget af virksomheder, der ligger i kommunen, men som staten fører 

tilsyn med. Det er uklart om disse miljøproblemer alligevel beskrives i 

kommunens miljøtilsynsplan, så den giver et samlet overblik, eller om 

statens miljøtilsynsplan er så detaljeret, at de forholder sig til den enkelte 

virksomhed? Sætningen kan evt. sløjfes, indtil der er klarhed over denne 

problemstilling. 

 

Det bør fremgå meget tydeligt af vejledningen, at den samlede 

score(risikoværdi) fra miljørisikovurderingen SKAL bruges til fastlæggelsen 

af tilsynsfrekvensen for IED-virksomheder/husdyrbrug, og at den samlede 

score KAN indgå i fastlæggelsen af tilsynsfrekvensen for alle øvrige 

virksomheder/husdyrbrug. Det bør stå klart, at tilsynsfrekvensen for alle 

andre end IED-virksomheder/husdyrbrug kan fastlægges ud fra enkelte 

parametre, eller at der kan inddrages andre relevante parametre, hvis det 

giver mening ud fra et miljømæssigt perspektiv. Eksempler herpå:  

1. Hvis en virksomhed scorer "1" i håndtering og opbevaring, da der 

håndteres kemikalier og affald i yderst begrænsede mængder, og 

score "1" på emissioner og regelefterlevelse kan det bruges som en 

tommelfingerregel til fastlægge tilsynsfrekvensen til hvert 6. år, 

uanset værdien af den samlede score.  

2. Hvis den væsentligste miljøpåvirkning er støj, og virksomheden 

scorer højt i "sårbarhed", kan det bruges som et argument for at 

fastsætte tilsynsfrekvensen, så der føres tilsyn med virksomheden 

hyppigt.  

3. På virksomheder, hvor der er mange regeloverskridelser (f.eks. 4 

overskridelser, hvilket er væsentligt mere end 2, som er kriteriet for 

en høj score) kan alene det forhold bruges som kriterium for at 

fastsætte tilsynsfrekvensen til hyppige miljøtilsyn.  

 

I lovteksten står der under "emissioner":  

 

”D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse 

Score 1: 

 Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller 

vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.  

 Husdyrbrug med højst 75 DE. 

 

Score 3: 

 Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller 

vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.  

 Husdyrbrug med mere end 75 DE, og højst 250 DE. 

 

Score 5: 
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 Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.  

 Husdyrbrug med mere end 250 DE.” 

 

I vejledningens pdf-dokument står der: 

”En række industrivirksomheder har vilkår i en miljøgodkendelse eller givet som § 42-

påbud (ikke-godkendelsespligtige virksomheder) om begrænsning af emissioner til luft, 

jord eller vandmiljø. I det nedenstående scores virksomhederne på, 

 Om de ikke har emissionsvilkår eller ingen emissioner, der reguleres af 

bekendtgørelser (score 1), 

 om de har emissionsvilkår eller en emission, der reguleres i bekendtgørelser eller  

hvor virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med retningslinjer i 

vejledninger (score 3) eller 

 om de er omfattet af PRTR-forordningen.” 

 

Hvis formålet med parameteren "emissioner" skal følges, altså at der skal 

fokus på de virksomheder, som har en emission, er det vigtigt, at 

myndigheden fastlægger scoren ud fra OM der er emissioner på 

virksomheden, og ikke fastlægger scoren ud fra om der er meddelt et påbud. 

Derfor er det vigtigt, at de virksomheder, som "frivilligt, og uden påbud" 

har forholdt sig til deres emissioner, scores på baggrund af de aktuelle 

emissioner, som jo ER til stede på virksomheden.  

 

Det er ikke klart beskrevet hvilke typer husdyrbrug, der hører under de 

forskellige kategorier. Det er fx uklart om første del af § 12 stk.1, nemlig 

sætningen "Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering, 

udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog" 

er indeholdt i kategori 1a – eller om det KUN er de dyretyper, som er 

præciseret i nr. 1-3, som er indeholdt.  

 

Linkene "husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3" og 

"husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12" henviser til en ældre, ikke 

gældende version af loven. 

Overgangsregler: 

I forbindelse med overgangen fra minimumsfrekvensaftalen til 

miljøtilsynsbekendtgørelsen vil der ske en nulstilling af alle de tilsyn som 

kommunerne har udført efter minimumsfrekvens-aftalen, således at alle 

kommuner herefter får det samme udgangspunkt pr. 23. maj 2013. Det vil 

være på sin plads at oplyse hvordan kommunens tilsynsindsats i 2013 vil 

blive vurderet. 

 

Vejledningen bør være mere konkret mht. hvordan overgangsreglerne skal 

fungere, specielt fordi fanen "Tilsynsplanlægning og frekvenser" er tom. 

Der mangler noget om hvordan der skal fastsættes et tilsynsmål, når der er 
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ført tilsyn før og efter 23. maj m.m. Det virker lidt uklart, om det forventes, 

at tilsynsmålene vil kunne opfyldes fra 23. maj til 1. januar. 

Tilsynsrapport og offentliggørelse 

Under "Skemaer til offentliggørelse af tilsynsrapport" – efter 4. linje 

mangler der tekst. I tilsynsrapporten skal der jf. § 8 skrives om der er 

"konstateret jordforurening". Desuden bør det uddybes hvordan  det skal 

forstås? Betyder det, om der har været en jordforureningshændelse siden 

sidste tilsyn eller om er der ved tilsynet er konstateret forhold, som kan tyde 

på en jordforurening, og som skal sagsbehandles af myndigheden? 

Udførelse af tilsyn 

Afsnittes synes at være en ren kopi af den gamle vejledning. Især 

underafsnittene "Opfølgning på uheld" og "opfølgende tilsyn/aktiviteter" 

behøver en justering. 

 

Med den nye bekendtgørelse indføres "snarest muligt efter", og "senest 6 

mdr. efter" i forskellige tilfælde af opfølgning (§7). F.eks. er sætningen: 

"Det vil være hensigtsmæssigt med et opfølgningstilsyn efter uheld og 

driftsforstyrrelser, som har givet - eller har kunnet give - anledning til 

væsentlig forurening". Dette bør opdateres. 

 

Følgende kunne med fordel medtages i en revidering: 

Samarbejde med det kommunale beredskab giver mulighed for udveksling 

af oplysninger om virksomheder, som ikke kendes af den ene af parterne. 

Det kan f.eks. være oplag af kemikalier, som beredskabet fører brandsyn 

med, men som miljømyndigheden ikke har kendskab til, eller oplag af f.eks. 

paller, plast o.lign. som miljømyndigheden konstaterer ved miljøtilsyn, og 

som kræver indretning efter de Tekniske forskrifter. Fælles brand- og 

miljøtilsyn er en glimrende måde at få en dialog med virksomhederne om 

forebyggelse af miljøuheld samt virksomhedens indsats ved miljøuheld. 

Pdf-dokumentet "E. Sårbarhed"  

Her anvendes begrebet "nabobeboelse". Det ville være nyttigt med en 

præcisering, da disse i nogle sammenhænge kun medregnes, hvis de ejes af 

andre end landmanden eller ligger på ejendomme uden landbrugspligt osv. 

På samme side anvendes begrebet "åbne vandløb". Her kunne det også 

være ønskeligt med en nærmere præcisering. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Tveterås Tind 

Konsulent 

KL. Kontor for Teknik og Miljø 


