Notat

18. marts 2016
Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar.– 31. december. 2015 – efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af
23/05/2013) kap. 4.
Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens §
12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.
Lodrette kolonner
Antal godkendte virksomheder i alt

I kolonnen angives det samlede antal eksisterende virksomheder eller husdyrbrug, som har en hel eller delvis godkendelse pr. 1. januar. 2015. Godkendelser efter § 33 skal også
opgøres i denne kolonne.
Kap. 5-godkendte autoværksteder fra før ikrafttrædelsen af
bekendtgørelsen om autoværksteder skal ikke medregnes.
Virksomheder, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed,
men hvor Miljøstyrelsens decentrale enhed er tilsynsmyndighed (delt kompetence), skal medregnes.

Antal godkendelser, tilladelser eller
anmeldelser i tilsynsåret

I kolonnen medtages alle godkendelser, anmeldelser, tilladelser og del/tillægsgodkendelser, som er færdigudarbejdet
og meddelt i løbet af perioden fra 1. januar – 31. december.
2015. Det gælder derimod ikke revurderinger (dvs. ændringer af vilkår i godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens §
41 b, uden at der foreligger ansøgninger).

Opkrævet brugerbetaling

Her medtages de beløb, der er opkrævet hos ansøgerne i
forbindelse med godkendelsesarbejdet. Det vil sige, hele det
beløb der er opkrævet fra 1. januar til 31. december 2015
som brugerbetaling.
Kravet om indberetning af brugerbetaling, stemmer ikke
overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal ske i
november for en periode, der går ud over kalenderåret.1
I det omfang brugerbetalingen for godkendelsesarbejde udført i tilsynsåret ikke er opkrævet endnu, bedes kommunen
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Myndighederne kan ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsen opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning, når behandlingen er afsluttet. Ellers skal myndighederne hvert år i november måned opkræve betaling for brugerbetalingspligtige
opgaver udført i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år. Denne opkrævningsperiode er indført
for at imødekomme andre ulemper, som var forbundet med den tidligere opkrævningstermin, der fulgte kalenderåret. Jf. § 4 i Bek. nr.
463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

indberette det beløb, der er opkrævet (1. januar - 1. november 2015), suppleret af et skønnet beløb (1. november - 31.
december 2015), som kommunen forventer at opkræve for
resten af tilsynsåret. Dvs. indberetningen af brugerbetalingsbeløbet skal være det samlede beløb (opkrævet + forventet opkrævet) for hele tilsynsåret.
Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser angives fuldt ud og alene i hele antal kroner –
dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives ”12.848,50 kr.” som ”12849”).

Vandrette rækker
Virksomheder omfattet af bilag 1 til
bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomheder

Omfatter virksomheder, som er opført på listen i bilag 1 til
Godkendelsesbekendtgørelsen.2
Bemærk at kommunen kun skal opgøre antallet af de virksomheder, som kommunen er godkendelsesmyndighed for.

Virksomheder som er omfattet af bilag
2 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomheder (ekskl. dambrug,
inkl. havbrug)

Omfatter øvrige listevirksomheder, som er opført på listen i
bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen.3 Dog ikke ferskvandsdambrug som er omfattet af Bek. om ferskvandsdambrug, de opgives særskilt. Havbrug skal opgøres i denne kategori.
Kommunen skal kun opgøre de virksomheder, som kommunen er godkendelsesmyndighed for.

Virksomheder som er omfattet af bilag
2 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomheder KUN dambrug omfattet af liste pkt. I202

Oplysningerne vedr. ferskvandsdambrug skal opgøres særskilt i denne række, og skal dermed ikke medregnes under
”Virksomheder som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomheder ekskl. dambrug”.

IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som
er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3)

Oplysningerne i denne række vedrører alle IE-husdyrbrug,
uanset om de er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven
eller miljøbeskyttelsesloven.
Ved indberetningen skal kommunen give oplysninger om
alle husdyrbrug, som ligger over en af grænserne i husdyr-
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3

Bekendtgørelse nr. 669 af 18/06/2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Jf. note 2.
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godkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3.
Dvs. oplysninger om antal godkendte virksomheder gælder også husdyrbrug, der har en gældende godkendelse efter §33 i lov om miljøbeskyttelse, men som i faktisk forstand
overstiger en af stipladsgrænserne efter § 12, stk. 1, nr. 1-3,
i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
som er omfattet af lovens § 12, stk 1,
nr. 1 (IED) (Sohold)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug (Sohold)
med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk.
2, og som ligger over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1.

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ,
som er omfattet af lovens § 12, stk 1,
nr. 2 (IED) (Slagtesvin)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug Slagtesvin) med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §
12, stk. 2, og som ligger over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 2.

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ,
som er omfattet af lovens § 12, stk 1,
nr. 3 (IED) (Fjerkræ)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug (Fjerkræ) med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §
12, stk. 2, og som ligger over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 3.

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. (IED) (Sohold)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med
tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12,
stk. 3, som ligger over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1.

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 2 (IED)
(Slagtesvin)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med
tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12,
stk. 3, som ligger over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 2.

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 3 (IED)
(Fjerkræ)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med
tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12,
stk. 3, som ligger over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 3
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Husdyrbrug, som er godkendt efter
miljøbeskyttelseslovens § 33, og som
ikke er IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som ikke er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 13)

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug, som har
en gældende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §
33, og som ikke ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Det vil typisk være
kvægbrug over 250 DE, men kan også være andre typer
husdyrbrug.

Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 2, til ikke-IEhusdyrbrug

Oplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med
godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 2,
som ikke ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Det vil typisk være kvægbrug over
250 DE, men kan også være andre typer husdyrbrug.

Tillægsgodkendelse efter husdyrgodOplysningerne i denne række vedrører husdyrbrug med
kendelseslovens § 12, stk. 3, til ikke-IE- godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 3,
husdyrbrug
som ikke ligger over en af grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Det vil typisk være kvægbrug over
250 DE, men kan også være andre typer husdyrbrug.
Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11, stk. 2
Tillægsgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11, stk. 3
Tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug

Både tilladelse efter § 10, stk. 2 og § 10, stk. 3 skal med her.

Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16
Anmeldelse af arealer efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §
25(eller tidligere §15)
Anmeldelse af dyr eller anlæg efter
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
kapitel 7
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Skema 2 Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsen § 12 stk. 1 nr. 1,2 og 9.
Lodrette kolonner
Antal virksomheder i alt

Her noteres det totale antal virksomheder, som kommunen
har kendskab til i de forskellige virksomhedskategorier.
Virksomheder, hvor Miljøstyrelsens virksomheds enhed er
tilsynsmyndighed, skal ikke medtages. Virksomheder, hvor
kommunen er godkendelsesmyndighed, men hvor Miljøstyrelsens virksomheds enhed fører tilsyn (delt kompetence),
medtages ikke. Tallet opgøres via Miljøstyrelsens enhed
virksomheder.
Antallet af virksomheder opgøres med udgangen af tilsynsåret (pr. 31. dec. 2015)

Antal virksomheder som har fået minimum et fysisk tilsyn (antal besøgte
virksomheder)

Her angives hvor mange virksomheder der har fået et fysisk tilsyn – hvad enten det er et prioriteret tilsyn eller som
en del af et basistilsyn, tælles det med her. Bemærk det er
ikke antallet af tilsynsbesøg, der skal registreres her, men
antallet af virksomheder der har fået et fysisk tilsyn. Dvs.
antallet af virksomheder, som har modtaget et fysisk tilsyn fx
i henhold til § 7, kampagnetilsyn, prioriteret tilsyn eller basistilsyn, skal registreres her.

Antal tilsyn udført efter tilsynsbekendtgørelsens § 7

Antallet af tilsyn udført efter § 7 skal opgøres i denne kolonne. § 7 tilsynene er de tilsyn, som føres som et fysisk tilsyn udover de planlagte tilsyn, som er fastsat efter miljørisikovurderingen og kampagnetilsynene.
Det er et § 7 tilsyn hvis tilsynet er udført i forbindelse med:
- Væsentlig miljøklage eller væsentligt miljøuheld.
- Før en godkendelse meddeles eller revurderes
- Inden 6 måneder efter, at der er konstateret en væsentlig overtrædelse af love, regler og afgørelser.
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Er tilsyns målet opfyldt (sum af antal
besøgte virksomheder og husdyrbrug
i henholdsvis kat 1+ kat 2) / antal
virksomheder skal være ≥ henholdsvis 40 % eller 25 %)

Denne kolonne skal ikke udfyldes. I kolonnen vil der ske en
beregning af om tilsynsmålet er opfyldt i forbindelse med
kommunens tilsynsindsats.
For at vurdere om tilsynsmålet for virksomheder og husdyrbrug i kat 1 a og 1b er opfyldt laves flg. beregning: summen
af antallet af besøgte virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b, divideres med summen af antallet af virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b og ganges
med 100. Derved kan det vurderes om tilsynsmålet på minimum 40 % besøgte virksomheder er nået.
For at vurdere om tilsynsmålet for virksomheder og husdyrbrug i kat. 2 er opfyldt laves flg. beregning: summen af antallet af besøgte virksomheder og husdyrbrug i kat. 2, divideres med summen af antallet af virksomheder og husdyrbrug i kat. 2, og ganges med 100. Derved kan det vurderes om tilsynsmålet på minimum 25 % besøgte virksomheder er nået.

Antal basis tilsyn

I kolonnen skal der for virksomhedsgrupperne angives antal
basistilsyn, som er ført i løbet af året. I 2015 er det for perioden 1. januar – 31. december. 2015.
Basistilsynet skal indeholde en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Ét basistilsyn kan bestå af et eller
flere fysiske tilsynsbesøg og administrative tilsyn. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et basistilsyn. Ét basistilsyn er først gennemført, når der er udarbejdet og afsendt en
tilsynsrapport til virksomheden, og der er taget initiativ til
evt. opfølgning.

Antal prioriterede tilsyn ekskl. kampagnetilsyn

I denne kolonne angives antallet af tilsyn, som er udført som
et prioriteret tilsyn. Her angives alle de tilsyn som er gennemført på virksomheder på baggrund af vurderingen af
behovet for tilsyn ud fra risikoscoren på den enkelte virksomhed.
Bemærk at tilsyn som er gennemført i forbindelse med
kampagnetilsyn også regnes for et prioriteret tilsyn, men
skal opgøres særskilt i næste kolonne!
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Antal kampagne tilsyn

Antallet af tilsyn som er gennemført som et fysisk tilsyn i
forbindelse med en kampagne registreres her. Det er kun
kampagne tilsyn som er gennemført på virksomheder omfattet af kat. 1a+ 1b og 2, som skal registreres her!

Opkrævet brugerbetaling, kr.

Her medtages de beløb, der er opkrævet i forbindelse med
tilsynsarbejdet.
Det vil sige, det beløb som er opkrævet fra d. 1. januar – 31.
december 2015 som brugerbetaling, i forbindelse med tilsynsarbejde og sagsbehandling.
Kravet stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal ske i november for en periode, der går ud
over kalenderåret. I det omfang brugerbetalingen for tilsynsarbejde udført i 2015 ikke er opkrævet endnu, bedes
kommunen indberette det beløb, der er opkrævet (1. januar
- 1. november 2015), suppleret af et skønnet beløb (1. november - 31. december 2015), som kommunen forventer at
opkræve for resten af 2015. Dvs. indberetningen af brugerbetalingsbeløbet skal være det samlede beløb (opkrævet +
forventet opkrævet) for hele tilsynsåret.
Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser angives fuldt ud og alene i hele antal kroner –
dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives
”12.848,50 kr.” som ”12849”).

Antal markstakke

Hvis der konstateres markstakke skal antallet af markstakke
noteres. Ved ingen markstakke skal der registreres et 0.

Vandrette rækker
Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder

Omfatter virksomheder, som er opført på listen i bilag 1 til
Godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder, anlæg eller indretninger omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder ekskl. dambrug inkl. hav-

Omfatter øvrige virksomheder, som er opført på bilag 2 til
Godkendelsesbekendtgørelsen.

Bemærk at kommunen kun skal opgøre de virksomheder,
som kommunen er tilsynsmyndighed for.

Kommunen skal kun opgøre de virksomheder, som kommu-
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brug.

nen er tilsynsmyndighed for.

Virksomheder som er omfattet af bilag Antal ferskvandsdambrug, tilsyn og brugerbetaling opgøres
2 til bekendtgørelse om godkendelse
særskilt, og ferskvandsdambrugene skal dermed ikke medaf listevirksomheder kun dambrug
regnes under ”øvrige listevirksomheder”.
I202.
Selvom dambrugene er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, er de ikke omfattet af kravet om fastsættelse
af tilsynsfrekvens i intervallet 1-3 år. Tilsynshyppigheden
for dambrugene er reguleret af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug4.
IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som
er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3)

Omfatter alle husdyrbrug, som er over grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, uanset om husdyrbruget er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven eller efter miljøbeskyttelsesloven.

Husdyrbrug, som er godkendt efter
miljøbeskyttelseslovens § 33, og som
ikke er IE-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug, som ikke er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 13)
Husdyrbrug som er godkendt efter
husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 2
eller 3, og som ikke er IE-husdyrbrug

Husdyrbrug, som er godkendt efter
husdyrgodkendelseslovens § 11, stk. 2
eller 3

Virksomheder der er optaget på bilag
1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov
om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse mv. af husdyrbrug

Omfatter virksomheder opført på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen.5
Bemærk at virksomheder, der er omfattet af branchebekendtgørelserne om henholdsvis autoværksteder og rense-

4

Bekendtgørelse nr. 130 af 08/02/2012 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
5
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rier, ikke skal medtages under dette punkt, men opgøres
særskilt!
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder

Omfatter virksomheder, som er reguleret af bekendtgørelsen
om autoværksteder.6 Omfatter også autoværksteder, der er
godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap.5 før 1985/86.

Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier

Omfatter virksomheder, som er reguleret af bekendtgørelsen
om renserier.7

Husdyrbrug, som har en tilladelse
efter husdyrgodkendelseslovens § 10,
stk. 2 eller 3

Arealer som er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16

Der kan ikke registreres prioriterede tilsyn for denne kategori, eftersom der ikke skal foretages en miljørisikovurdering af disse. For denne kategori kan der registres basistilsyn, kampagnetilsyn og tilsyn udført efter § 7.

Husdyrbrug, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og
som har mere end 3 DE og højst 25 DE

Husdyrbrug, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og
som har mere end 25 DE og højst 250
DE

Øvrige husdyrbrug, som har mere end
3 DE

Her indberettes oplysninger om husdyrbrug med mere end 3
DE, som ikke hører under nogen af de øvrige kategorier i
dette skema.

Andre virksomheder og anlæg omfatter § 42- virksomheder

Omfatter virksomheder og anlæg, der reguleres af miljøbeskyttelseslovens § 42, og som ikke falder ind under en af de
ovenstående virksomhedskategorier.
For denne kategori af virksomheder kan der registreres:
 Øvrige tilsyn

6
7

Bekendtgørelse nr. 699 af 24/06/2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Bekendtgørelse nr. 80 af 11/01/2010 om etablering og drift af renserier.
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Vindmøller

Registrering af brugerbetaling for denne kategori er for tilsyn udført med vindmøller jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk. 1, nr. 8.

Øvrige Landbrug

Her indberettes oplysninger om landbrug, som ikke hører
under nogen af de øvrige kategorier i dette skema.
For denne kategori af virksomheder kan der registreres:
 Øvrige tilsyn
Hvis der konstateres markstakke for denne kategori skal
antallet af markstakke noteres. Ved ingen markstakke skal
der registreres et 0.

Skema 3: Indberetninger af håndhævelser jf. § 12 stk. 1, nr. 5, i tilsynsbekendtgørelsen, antallet af
håndhævelser fordelt på de enkelte listepunkter.
Håndhævelser
Antallet af henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser fordelt på virksomhedstyperne skal angives i dette skema.
Alle myndighedsreaktioner skal opgøres, uanset om der over
for samme virksomhed er anvendt flere typer af reaktioner.
Alle reaktioner tælles således med.
Der oplyses om det samlede antal reaktioner, dvs. uanset om
forskellige forhold har medført flere reaktioner over for den
samme virksomhed. Alle reaktioner tælles således med.
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Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1, nr. 6
jf. tilsynsbekendtgørelsen

Antal afgørelser om, at en udvidelse
eller ændring af virksomheden eller
husdyrbruget m.v. ikke er godkendelsespligtig
Antal afgørelser om påbud og forbud
efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse
eller § 39 i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug
Antal revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller bekendtgørelse om
tilladelse og godkendelse m.v. af
husdyrbrug

Skema 5: Oplysninger om virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1. nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug.
Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Husdyrbrug skal, af hensyn til Miljøstyrelsens indberetning til EU, anføres med hver deres særskilte listepunkt. Dvs. de skal opgøres som henholdsvis sohold, slagtesvin eller fjerkræbrug. Brug
derfor som listepunkt henholdsvis 6.6.1 (for IE-sohold), 6.6.2 (IE-slagtesvinebrug) eller 6.6.3 (for
IE-fjerkræbrug), uanset om husdyrbruget er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven eller efter
miljøbeskyttelsesloven. . Se også FAQ om dette i tilsynsvejledningen.
Lodrette kolonner
Listepunkt

Her noteres liste punktet – eller listepunkter som den enkelte
virksomhed er omfattet af. Hovedaktivitetens listepunkt skal
stå først.
Listepunkt skal angives punktumsepareret.
Eksempelvis: 5.3.a.i eller fx 6.6.1
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Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap 5 i IED

Her noteres om den enkelte virksomhed er omfattet af VOC i
5. kap i IED.

Virksomhedsnavn

Virksomhedens navn noteres.

Adresse

Virksomhedens adresse, placering for aktiviteten der er godkendt noteres her.

CVR nr.

Virksomhedens CVR nr. – ikke P-nummer.

Antal fysiske tilsyn

Antallet af fysiske tilsyn som er gennemført på den enkelte
virksomhed, noteres her. Det gælder alle typer af tilsyn - basistilsyn, prioriteret tilsyn eller § 7 tilsyn.

Dato for gældende godkendelser efter Dato for virksomhedens godkendelser noteres – dato for ny§ 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller
este godkendelse noteres først.
efter § 12, stk. 12, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
herunder meddelte vilkår efter § 41b i
lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Web link til gældende godkendelser
Indsæt aktivt link for alle virksomhedens gældende godkendelser. Link til nyeste godkendelse (senest givet) godkendelse indsættes først.
Sæt kryds hvis der er udarbejdet en
basistilstandsrapport

Hvis der er udarbejdet en basisrapport, i perioden 1. januar31. december 2015, på den enkelte virksomhed skal der sættes kryds.

Sæt kryds hvis der er fastsat emissionsgrænser der er lempeligere end
BAT konklusionerne

Hvis der er fundet anledning til at fastsætte emissionsgrænser for den enkelte virksomheder der er lempeligere end BAT
konklusionerne, skal der sættes kryds her.
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