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KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af 
lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning 
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om 
anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder 
samtidighed mv.) MST-1200-00059
KL har modtaget udkast til lovforslag, som har til hovedformål at 
bemyndige miljøministeren til at fastsætte regler om sagsbehandlingen af de 
mindre miljøkomplicerede virksomheder. 

Baggrunden for lovforslaget er dele af regeringens indgåede vækstaftaler, 
som har til hensigt, at lette virksomhedernes administrative byrder ved 
ansøgning om miljøgodkendelser, samt reducere myndighedernes 
sagsbehandlingstid for samme.

KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at fremme god 
erhvervsservice i kommunerne. Det er dog kommunernes erfaring, at god 
erhvervsservice er andet og mere end hurtighed og standardisering.

En stor del af de danske kommuner arbejder allerede målrettet med at gøre 
sagsbehandlingen lettere og mere gennemskuelig for virksomhederne, for 
eksempel gennem vejledning og dialog, forventningsafstemning om tidsplan 
og proces, etablering af ”én-indgang” og opstilling af lokale servicemål. 

Vi er således meget enige i målet og ser også et væsentligt potentiale i at 
forbedre ansøgningsprocessen for virksomhederne igennem forenklinger i 
lovgivningen og ved at stille digitale løsninger til rådighed. 

Vi ser dog samtidig en række elementer i det fremsatte forslag, som bør 
gives yderligere opmærksomhed, samt elementer, som vi ønsker ændret, 
inden modellen implementeres.



2

KL’s synspunkter er her sammenfattet i nedenstående emner for at give 
overblik. I den efterfølgende tekst er nogle af emnerne uddybet. Herudover 
indeholder høringssvaret en række mere specifikke bemærkninger og 
spørgsmål, som er vedlagt i bilag.

Sammenfattende bemærkninger

Bemyndigelse
Lovforslaget er en bemyndigelseslov. Overordnet finder KL det 
hensigtsmæssigt at give ministeren bemyndigelse til udstedelse af nye regler 
indenfor de beskrevne rammer og under forudsætning af, at dette kan ske 
uden at miljøbeskyttelsesniveauet forringes.

Den fremtidige anmeldeordning, modellen overordnet
For KL er det centralt, at modellen defineres som bestående af fire, hver 
for sig, væsentlige og betydende elementer: Forhåndsdialog, Digital 
anmeldelse, Sagsbehandling og Opstartstilsyn. 

o KL mener, at forhåndsdialogen er helt central og en forudsætning 
for opnåelse af de ønskede mål og at dette ikke er givet tilstrækkelig 
vægt eller behørigt medregnet i forslaget.

o Virksomhederne får nu en langt større opgave med at levere solide 
miljøfaglige data til brug for kommunernes sagsbehandling. Det ses 
ikke af lovforslaget, hvilke konkrete tiltag der skal understøtte 
virksomhederne i denne opgave.

o KL mener, at den digitale anmeldeordning har et væsentligt 
potentiale, men at det forudsætter stor vilje og mange ressourcer – 
også i staten – til udvikling og test. Det er essentielt, at kommuner 
og virksomheder inddrages i udviklingen og testen af systemet for at 
sikre den nødvendige effekt i praksis. 
Besparelsespotentialet i forhold til både tid og ressourcer er i meget 
høj grad afhængig af, hvorvidt der kan skabes et velfungerende 
digitalt system. Det kan ikke forventes, at det, på et så komplekst 
sagsområde og med helt nyudviklet vilkårsdatabase, vil være muligt 
at høste effektiviseringsgevinsten fra dag ét. 

o Kommunernes sagsbehandling vil fortsat være vurdering og 
kvalitetssikring af virksomhedernes enkelte oplysninger. Det ses ikke 
sandsynliggjort i det fremsatte lovforslag, hvilke opgaver 
kommunerne fremover ikke skal løse. Der vil tilsvarende fortsat 
være behov for dialog og indhentning af supplerende oplysninger i 
sagsbehandlingsforløbet.

o KL mener, at opstartstilsyn bør være obligatorisk for 
virksomhederne, uanset om der er tale om nyetableringer eller 
ændringer, da kommunerne har erfaring for, at det endelige byggeri 
eller produktionsændring ofte varierer i højere eller mindre grad fra 
det ansøgte.
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Samtidighed
Samtidighed er principielt en god ide og er også allerede implementeret i 
sagsbehandlingen i kommunerne for mange sager, både hvad angår 
samtidighed mellem miljøgodkendelser og VVM-screening og mellem 
miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. Samtidighed er dog ikke noget, 
der i sig selv, giver en besparelse i de kommunale processer. 

Branchebekendtgørelser
Branchebekendtgørelser er tænkt som et redskab til at reducere 
sagsbehandling og skabe hurtigere myndighedsafgørelse. Erfaringen i 
kommunerne viser dog, at den tid der spares i sagsbehandlingsprocessen 
ofte opvejes af øget tid til vejledning og opfølgning. KL gør desuden 
opmærksom på, at der er behov for at se nærmere på om og hvordan, der 
skal etableres en branchebekendtgørelse for maskinværksteder som 
foreslået, da der er flere komplicerede forhold der skal tages stilling til, 
herunder især, at en række maskinværksteder har godkendelsespligtige 
biaktiviteter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I bemærkningerne til lovforslaget er det anslået, at der vil kunne opnås en 
besparelse i kommunernes sagsbehandling på 2,1 mio. kr. årligt fra 2016. 
Det fremstår uklart, hvad der er baggrunden for de vurderede 
besparelsespotentialer og KL kan ikke genkende fremstillingen af de 
angivelige økonomiske effekter af tiltagene. KL stiller således 
spørgsmålstegn ved de foreliggende konsekvensberegninger med hensyn til 
de økonomiske følgevirkninger. 
Det er samtidig KL’s holdning, at den foreslåede model i bedste fald vil 
være ressourceneutral for kommunerne, da de forventede besparelser i 
sagsbehandlingsfasen skal kompensere for øget ressourceforbrug til såvel 
forhåndsdialog, opstartstilsyn, samt generel vejledning af virksomheder med 
begrænsede miljøfaglige kompetencer. Dette indgår ikke på nuværende 
tidspunkt i redegørelsen for de økonomiske konsekvenser. 
Det må endvidere pointeres, at det er at undervurdere det nødvendige 
ressourcetræk og modning af IT-systemet og tilpasningen af 
arbejdsprocesser, at forvente at besparelsespotentialet kan hentes allerede 
fra år 1. Al erfaring med udrulning af store og komplekse systemer (fx 
husdyr.dk) viser, at dette ikke er tilfældet. Ofte vil der de første år være tale 
om nettoudgifter frem for nettobesparelser. 

I forhold til det parallelle forhandlingsforløb om servicemål for 
sagsbehandlingstider indgår dette naturligvis ikke eksplicit i nærværende 
lovforslag. Det indgår dog i bemyndigelsen til ministeren, at kunne fastsætte 
nærmere regler om sagsbehandlingstider og det indgår, at VVM-
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screeningens tidsgrænse på 90 dage tages som udgangspunkt fra statens 
side. KL vil i denne anledning gøre opmærksom på, at vi forudsætter, at det 
bliver indarbejdet i målingen af sagsbehandlingstiden, at ”uret kan sættes i 
stå”, når sagsbehandlingen ikke ligger på kommunens bord og dermed ikke 
kan styres af kommunen. Herudover gør vi opmærksom på, at faste 
sagsbehandlingstider ikke giver mulighed for at prioritere mellem de 
godkendelser, som haster for virksomhederne og de godkendelser, som ikke 
haster. Det er kommunernes erfaring, at det, der er afgørende for 
virksomhederne er ”godkendelser til tiden”, altså at aftalt tidsplan mellem 
kommune og virksomhed overholdes. 

Uddybende bemærkninger

Ad) Den fremtidige anmeldeordning

Forhåndsdialogen:
Formålet med ordningen er at gøre det lettere at drive virksomhed. Det er 
vores erfaring, at en nødvendig forudsætning herfor er, at virksomhederne 
får bistand til at udfylde anmeldelsen, fx via myndigheden 
(forhåndsdialogen) eller ved at anvende en betalt konsulent. Dette skyldes, 
at anmeldelsen ikke blot forudsætter viden om produktionen, men også 
viden om samspillet mellem forskellige lovgivninger, standardvilkårene og 
de lokale forhold.

KL ser det derfor som helt centralt for at nå målet med ordningen, at 
forhåndsdialogen markeres tydeligt, som en nødvendig forudsætning for at 
sikre bedst mulige ansøgninger og smidig sagsbehandlingsproces. Dette bør 
afspejles i de økonomiske konsekvensberegninger.

Det er beskrevet i lovbemærkningerne (side 7), at ”Det er således hensigten 
at opnå den ønskede reduktion i sagsbehandlingstiden…..ved at iværksætte 
tiltag, som skal styrke myndighedernes vejledning af virksomhederne med 
henblik på at sikre, at oplysningerne i virksomhedernes ansøgninger er 
tilstrækkelige i omfang og kvalitet”. Dette detaljeres på side 11 under 
overskriften ”Styrket dialog og tilsynsindsats”. Her opridses først den pligt, 
myndighederne har i dag ifølge Forvaltningslovens regler, om at yde 
vejledning til en virksomhed, hvis virksomheden henvender sig til 
myndigheden med spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde. Herefter 
angives det, at Miljøstyrelsen ønsker at denne vejledningsindsats styrkes 
”inden for rammerne af gældende ret” og det oplistes, hvad 
forventningerne til myndighederne vil være:

- Målrettet vejledning om lovgivningen og relevante vejledninger
- Vejledning om, hvordan virksomheden skal bruge Byg & Miljø
- Hvad virksomheden skal være opmærksom på, når den anmelder sig, 

så der kan opnås en så fyldestgørende ansøgning som muligt
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- At drøfte fremtidige udviklingsmuligheder og begrænsninger   

Der er to grundlæggende svagheder ved ovenstående.

Den første er, at der kun sikres forhåndsdialog/vejledning med den 
ansøgende virksomhed, hvis denne ønsker det. Erfaringer fra fx Fredericias 
tilfredshedsundersøgelser viser, at de virksomheder, der ikke har været i 
dialog med kommunen forud for ansøgningen, også er dem, der er mindst 
tilfredse med det samlede sagsforløb. Merværdien skabes dermed i den 
indledende dialog med virksomhederne. Det bør således overvejes, hvordan 
det i højere grad fremmes, at virksomheder og myndigheder tager en 
forhåndsdialog forud for en ansøgning.

Den anden er, at der ikke i lovbemærkningerne er sammenhæng mellem det 
øgede krav til kommunernes styrkede vejlednings- og tilsynsindsats og den 
økonomiske konsekvensberegning. Det er KL’s udgangspunkt, at den nye 
anmeldeordning ikke betyder en ressourcemæssig besparelse i kommunerne, 
men i bedste fald en ressourceneutral ændring, hvor indsatsen flyttes 
mellem de forskellige faser, konkret fra sagsbehandling til opstartstilsyn og 
forhåndsdialog.

Herudover beskrives det i lovbemærkningerne at der skal iværksættes tiltag, 
som kan styrke miljøkompetencerne hos myndighederne. Formålet 
beskrives blandt andet at skulle være til gavn for forhåndsdialogen.
Der lægges ikke tilsvarende op til en styrkelse af kompetencerne hos 
virksomhederne – til gengæld lægges der op til, at det bliver kommunernes 
ansvar at hjælpe virksomhederne igennem ansøgningsprocessen. Igen 
savnes der sammenhæng mellem disse høje forventninger til kommunerne 
og de økonomiske konsekvenser. Tilsvarende stiller det spørgsmålstegn ved, 
hvordan virksomhederne tænkes understøttet, især de små og mellemstore 
virksomheder.

Digital anmeldelse:
KL er glade for, at der er indgået aftale om, at den digitale anmeldeordning 
får Byg & Miljø som platform, da denne dermed bliver omdrejningspunkt 
for både miljøansøgninger og byggeansøgninger. Der er med 
byggesagsløsningen således implementeret en brugerflade, som kan 
anvendes som grundlag for den nye udvikling. Herudover anerkender vi 
Miljøstyrelsens store arbejde med at udvikle en vilkårsdatabase, som 
omdrejningspunkt for at gøre anmeldeordningen enklere og mere målrettet.

KL arbejder aktivt for at fremme digitalisering i kommunerne og ser 
dermed også et væsentligt potentiale i den digitale anmeldeordning. Vi er 
dermed også enige i, at der kan opnås en forenkling og besparelse for 
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virksomhederne, såfremt systemet viser sig, at kunne leve op til 
forventningerne.
For kommunernes sagsbehandlingstid vurderer vi, at det er muligt også her 
at opnå besparelser på selve sagsbehandlingsfasen - under forudsætning af 
et velfungerende ansøgningssystem – men som tidligere nævnt, vurderer vi, 
at besparelsen i sagsbehandlingsfasen flyttes til øget ressourceforbrug i 
øvrige faser. På det nuværende grundlag, hvor anmeldesystemet og 
vilkårsdatabasen langt fra er færdigudviklet, er det umuligt at vurdere 
eventuelle potentialer nærmere og dermed også de forventede økonomiske 
og administrative konsekvenser.
Erfaringerne fra tidligere digitaliseringsprocesser viser, at det tager tid at 
udvikle et optimalt system og at en væsentlig parameter for succes er 
inddragelse af slutbrugerne i både udvikling, test og efterfølgende 
evaluering.
Herudover vil der også være behov for at understøtte brugerne, når 
systemet tages i brug, med vejledning og eventuel træning/uddannelse.  

Der er sat en meget stram tidsplan for implementeringen af den nye 
anmeldeordning og dermed også for udviklingen af det tilknyttede IT-
system. Der er dermed stor risiko for, at der ikke er sat tilstrækkelig tid af til 
modning og implementering af systemet, herunder ændret tilrettelæggelse af 
arbejdsgange, integration af IT-systemer, samt understøttende aktiviteter 
som fx uddannelse og vejledningstiltag. Dette er et afgørende 
opmærksomhedspunkt for at opnå en succesfuld implementering.

Det lovområde, der nu laves digital anmeldeordning for er ganske 
komplekst og det forudses, at der vil være en række særtilfælde og 
virksomhedssager, som ikke på simpel vis nødvendigvis kan indpasses i 
systemet. Der vil derfor være behov for nærmere analyser og 
brugerinvolvering i forhold til afgrænsningerne i systemet. 

KL er dermed meget optaget af, at der sker en solid inddragelse af både 
kommunale sagsbehandlere og forskellige typer af virksomheder i 
udviklingen af systemet og ser frem til at blive involveret nærmere i 
dialogen om udviklingen af anmeldeordningen. Dialogen bør udmunde i en 
aftale om fastlæggelse af delmål og konkrete initiativer, der kan understøtte 
en succesfuld implementering.

Opstartstilsyn:
Det foreslåede krav om opstartstilsyn betyder et styrket miljøtilsyn i forhold 
til tilsynsbekendtgørelsens eksisterende regler om fastlagte tilsynsfrekvenser 
for eksisterende virksomheder. Da det dermed er et nyt krav, skal 
tidsforbrug og omkostninger til opgaven naturligvis indgå i beregningen af 
forslagets økonomiske konsekvenser.
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Opstartstilsyn bør, udover nyetableringer, også omfatte 
ændringer/udvidelser, da det kan være lige så vigtigt i disse situationer dels 
at føre kontrol med om vilkårene er opfyldt, dels at leve op til hensigten 
om, at myndigheden skal ”tilskynde virksomheden til kontinuerligt at have 
fokus på arbejdet med at forebygge virksomhedens miljøpåvirkninger” (side 
12).

Ad) Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i høringssvaret redegjort for, at der udestår en væsentlig afklaring af 
de nærmere økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget, 
hvor der mangler klarhed over baggrunden for de opgjorte potentialer. 
Herudover er det anført i høringssvaret, at vi ser en række elementer i den 
nye anmeldeordning, som ikke er behørigt medtaget i de nuværende 
beregninger.

KL’s hovedbetragtning er, at de økonomiske beregninger undervurderer det 
nødvendige ressourcetræk og modningsproces, som erfaring fra lignende 
processer viser følger med så komplicerede og gennemgribende ændringer. 

Med venlig hilsen

Susanne Lykke Jakobsen
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Bilag til KL’s høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om 
ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

Specifikke bemærkninger

Lovforslagets §1, punkt 3: 
 §35, stk. 3 bør ligeledes omfatte anmeldelse af igangsætning af 

branchevirksomheder.

Opstartstilsyn:
 Det fremgår af side 11, at opstartstilsynet ikke skal omfatte meddelte 

spildevandstilladelser. Dette er ikke nærmere begrundet og virker 
usammenhængende med, at der nu skabes samtidighed i tilladelserne.

 Ifølge materialet skal opstartstilsyn være gennemført senest 3 måneder 
efter virksomheden har meddelt myndigheden, at den tager 
godkendelsen i brug eller har etableret sig. Erfaringen fra andre 
områder, fx færdigmeldinger af kloakopgaver, viser, at dette ikke altid 
sker. Der må dermed forventes en del opfølgning fra myndighedens 
side.

Samtidighed:
 Det bør kunne aftales med virksomheden, at de 90 dages 

sagsbehandlingstid kan afviges. Modellen bør kunne imødekomme 
ansøgers eventuelle behov for tidsmæssig opdeling af de forskellige 
ansøgninger.
Ved nyetableringer er virksomheden sjældent afklaret på detaljerne i 
starten. Her kan det give det god mening, at lave VVM-screeningen 
først og miljøgodkendelsen efterfølgende.
Virksomheder, der ønsker at placere sig i et kloakeret område, ansøger 
ofte først om miljøgodkendelse for at komme i gang med etableringen 
og udarbejder derefter på et senere tidspunkt ansøgning om tilladelse til 
tilslutning til et spildevandsforsyningsselskab efter MBL §28, stk. 3.

 Kravet om samtidighed, koblet til servicemål for sagsbehandlingstid, vil 
stille store krav til kommunernes ressourcemæssige beredskab i forhold 
til at have medarbejdere klar til hurtigt at gå ind og sagsbehandle 
godkendelses- og brancheanmeldelser, når disse kommer ind. 

Branchebekendtgørelser:
 Maskinværksteder er meget forskellige i deres aktiviteter og mange har 

godkendelsespligtige biaktiviteter. Det er uklart, hvordan den nye 
branchebekendtgørelse og det digitale anmeldesystem skal håndtere 
dette. Tilsvarende er det uklart, hvordan dette forventes at skulle 
afspejles i sagsbehandlingstiden.
Et eksempel på ovenstående er at maskinværksteder (listepunkt A205) 
ofte er indrettet med en eller flere afdelinger, der foretager 
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overfladebehandling, og som er selvstændigt godkendelsespligtige som 
biaktivitet omfattet af listepunkt A203, der er omfattet af standardvilkår. 
Inden indførelse af den foreslåede anmeldelsesordning skal der klarhed 
over, hvordan virksomheder omfattet af flere listepunkter skal 
behandles. Tilsvarende finders der på maskinværksteder også 
overfladebehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige.

 Der er ikke i materialet foreslået en frist for kommunens indsigelse 
overfor en branchebekendtgørelsesvirksomhed. I forhold til kravet om 
samtidighed, skal fristen rumme rimelig tid til udarbejdelse af 
tilslutningstilladelse, for at kravet om samtidighed er realistisk.

 Det bør eventuelt overvejes, om branchebekendtgørelse for 
maskinværksteder skal og kan omfatte bredere end listepunkt A205.

 Korn- og foderstofvirksomheder med oplag af handelsgødning kan være 
selvstændigt godkendelsespligtige efter listepunkt J201 som biaktivitet.

 Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser ofte påklagede afgørelser om 
VVM-screeninger og miljøgodkendelser af biogasanlæg til VVM-
behandling. Det undrer derfor, at denne branche er udvalgt til forenklet 
godkendelsessystem/branchebekendtgørelse, når der ofte er VVM-pligt 
og det er denne del af sagsbehandlingen, som tager længst tid.
Biogasanlæg figurerer desuden på ”måske-listen” i forhold til 
virksomheder, der kan være problematiske i OSD-områder.

 Det er uklart, hvordan støj skal reguleres på 
branchebekendtgørelsesvirksomhederne, hvor en del af disse 
virksomheder vil ligge bolignært (primært maskinværksteder). Det 
vurderes vanskeligt at forsøge at fastsætte generelle regler herfor.

 Tilsvarende er det uklart, hvordan trafikale forhold tænkes reguleret.

Revurderinger:
 Ansøgninger om tillæg udløser revurdering for at få standardvilkår 

implementeret. Erfaringer med revurderinger er, at virksomhederne er 
tilbageholdende med oplysninger og det er derfor en mere træg proces. 
Derfor bør de 90 dage ikke tælle, når der er tale om revurderinger.

Sagsbehandlingstider:
 Revurderinger bør holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid, da 

det er kommunernes erfaring, at det ofte er en mere træg proces at 
indhente de nødvendige oplysninger, når der er tale om revurderinger – 
som er myndighedens behov, ikke virksomhedens.

 Behandling af risikovirksomheder på bilag 2 bør holdes udenfor 
servicemål om sagsbehandlingstid, da disse er omfattet af koordinering 
med blandt andet politi og arbejdstilsyn.

 Det er væsentligt, at krav om servicemål for sagsbehandlingstid ikke 
afføder ressourcekrævende detailregistrering af den kommunale indsats, 
men så vidt muligt kan gennemføres automatisk.
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 Det forudsættes, at udarbejdelse af såvel VVM-redegørelse og 
Habitatkonsekvensvurdering holdes udenfor servicemål om 
sagsbehandlingstid.

 På side 19 er det anført, at pligten til samtidig sagsbehandling også 
forventes at omfatte tilfælde, hvor miljømyndigheden ikke er den 
samme for alle de omfattede afgørelser. Det forudsættes, at disse 
tilfælde holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid.


