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Af Peter Søndergaard

Det er en glad Jens-Peter 
Jensen, adm. direktør 

og ejer af maskinværkstedet 
Jema Agro i Bjerringbro, der 
går juledagene i møde.

Fra nytår behøver han ikke  
bruge tid og penge på at ansø-
ge om miljøgodkendelser, hvis 
produktionen af transportan-

læg til korn skal udvides. For 
miljø- og fødevareminister, 
Eva Kjer Hansen (V) fjerner 
helt brugen af miljøgodkendel-
ser for lige netop Jema Agros 
branche –  maskinværksteder.

“Det tager normalt omkring 
tre måneder at få en miljø-
godkendelse. Det er ikke nød-
vendigvis dårligt, fordi der er 
ting, der tager meget længere 
tid. Men hvis vi står med mu-

ligheden for at få en ordre, så 
kan de tre måneders ventetid 
være forskellen på et ja eller 
et nej til ordren,” siger Jens-
Peter Jensen, der beskæftiger 
35 medarbejdere.

I gang på 28 dage
Selvom Jens-Peter Jensen og   
Jema Agro  ikke længere skal 
bruge tid på at ansøge om mil-
jøgodkendelser, skal de samme 
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Jens-Peter Jensen,  
adm. direktør, Jema Agro

“Tre måneders 
ventetid kan være 

forskellen på  
et ja eller et nej  

til ordren”

Af Peter Søndergaard

Biotekvirksomheden Novo-
zymes har behov for et 

større rensningsanlæg – som 
skal deles med Novo Nordisk – 
på produktionen i Kalundborg.

Derfor er Novozymes  leder 
af miljøafdelingen, Kent 
Nybo Mølsted, i gang med 
at få lov af kommunen til at 
 gennemføre udvidelsen.

For at udvidelsen kan blive 
en realitet, skal Kent Nybo 
Mølsted både have en miljø-
godkendelse, en VVM-scree-
ning og en spildevandstilladel-
se, før arbejdet kan gå i gang.

“Det kræver en del 
 koordinationsarbejde med en 

masse mails og møder med 
Miljøstyrelsen og Kalund-
borg  Kommune. Det tager en 
del tid at få alle afgørelserne 
igennem,” siger Kent Nybo 
Mølsted, som kan se frem til, 
at arbejdet bliver en anelse 
 lettere fra 1. januar 2016.

Nye regler fra nytår
Fødevare- og miljøminister 
Eva Kjer Hansen (V) har 
nemlig pillet ved en række 
bekendtgørelser, som betyder, 
at omkring 5000 virksomheder 
fra nytår kan søge digitalt om 
at få både miljøgodkendelser, 
VVM-screeninger og spilde-
vandstilladelser på samme tid, 
når der skal bygges nyt, eller 
produktionen skal omstilles.

“Det er helt afgørende for 
virksomhederne, at de hurtigt 
kan omstille produktionen. De 
skal ikke bruge unødige kræf-
ter på bureaukrati og besvær 
med myndighederne. Det slip-
per de for, når de kan aflevere 
tre ansøgninger på en gang,” 
siger Eva Kjer Hansen, der ikke 
har behov for et politisk flertal 
for at gennemtrumfe ændrin-
gerne, da bekendtgørelser kan 
ændres af ressortministeren.

De 5000 virksomheder er så-
kaldte mindre miljøbelastende 
virksomheder, og det dækker 
over både mindre virksomhe-
der og store virksomheder som 
Novozymes.

Ifølge Kent Nybo Mølsted 
fra Novozymes vil initiativet 
især gavne de små virksomhe-
der, som ikke har behov for at 
få alle tre godkendelser på en 
gang så ofte. Men Novozymes 
selv vil også få glæde af det, 
mener miljølederen.

“Vi har behov for at søge 
alle tre godkendelser til en ud-
videlse et par gange om året. 

Det vil helt klart blive nem-
mere for os, hvis vi kan søge 
alle tre på en gang,” siger Kent 
Nybo Mølsted.

Lettere at udvide
Det er kun virksomheder, 
som i forvejen har en  relativt 
 begrænset påvirkning på 
 miljøet, der får mulighed for 
at samle de tre forskellige 
 ansøgninger i en enkelt buket.

Virksomheder får mindre papirbøvl fra nytår
Miljøminister eva Kjer Hansen gør det 
 lettere for firmaer at udvide  produktionen 
ved at samle miljø-, VVM- og 
spildevands godkendelser i én ansøgning

virksomheder kan fremover 
søge om tre  godkendelser 

på en gang, hvis 
 produktionen skal udvides

5000

dF: Støjberg skal indføre stramning nu
Til januar skal endnu en omgang stramninger, som de bor-
gerlige partier og Socialdemokraterne er blevet enige om, 
vedtages i Folketinget. Men DF er utålmodig.

Partiets udlændinge- og integrationsordfører, Martin 
Henriksen, opfordrer udlændinge- og integrationsmini-
ster Inger Støjberg (V) til at sætte tempoet op i forhold til 
nogle af de punkter, aftalepartierne allerede er enige om.

“Vi er enige om, at staten ikke længere skal betale for, 
at flygtninge henter familiemedlemmer til Danmark. Det 
er vi glade for i DF. Men vi forstår ikke, hvorfor det ikke er 
indført endnu,” siger Martin Henriksen til Ritzau.

Som svar på kritikken skriver Inger Støjberg i en mail til 
Ritzau, at hendes ministerium arbejder på højtryk.

Ritzau

Kritik af regeringen for at øge fattigdom
Regeringen og blå blok har med åbne øjne besluttet at øge 
fattigdommen i Danmark, siger Jann Sjursen, formand for 
Rådet for Socialt Udsatte.

Han er ikke overrasket over konklusionerne i en årsrap-
port fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (Casa), 
der forudser, at indførelsen af integrationsydelsen vil føre 
til mere fattigdom herhjemme.

“Vi ved, at politikerne med åbne øjne har besluttet at 
øge fattigdommen i Danmark. Dermed spænder de ben for 
den nødvendige integration,” siger Jann Sjursen til Ritzau.

Ritzau

asylregning på 11 mia. kr. kan vokse
Nu er regningen for det boomende 
antal asylansøgere gjort op. Det vil 
koste 11 mia. kr. næste år at hånd-
tere strømmen af flygtninge og mi-
granter, der søger asyl i Danmark.

Det viser et svar fra finansmi-
nister Claus Hjort Frederiksen 
(V) og udlændinge, integrations- 
og boligminister Inger Støjberg 

(V), der for første gang sætter tal på udgifterne i et svar til 
Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht.

Men regningen kan blive større end de 11 mia. kr. Bereg-
ningerne beror nemlig på et skøn fra V-regeringen om, at 
vi tager imod 25.000 asylansøgere næste år.

Men i november var antallet af asylansøgere 4500, og hvis 
det tempo holder næste år, så når antallet af asylansøgere 
nærmere op i 50-60.000 personer. “Det kan hurtigt blive 
60.000 asylansøgere, vi tager imod næste år, og ikke de 
25.000, som regeringen budgetterer efter. Så det er nogle 
voldsomme og dramatiske tal,” siger Benny Engelbrecht.

ulho

departementschef skifter stilling
Forsvarsministeriets departementschef, Lars Findsen, 
bliver ny chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, op-
lyser Forsvarsministeriet.

Findsen kom i sin tid til Forsvarsministeriet fra en anden 
efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, 
PET, hvor han arbejdede i fem år.

Stillingen som departementschef i  Forsvarsministeriet 
vil blive slået op. Men indtil videre konstitueres den 
 hidtidige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste,  Thomas 
 Ahrenkiel, i stillingen. 

            Ritzau
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 ■  miljø- og fødevare-
minister eva Kjer 
Hansen (V) ændrer seks 
bekendtgørelser, der 
skal gøre livet lettere 
for mindre miljøbela-
stende virksomheder.

 ■  i dag skal virksom-
hederne sende tre 
forskellige ansøg-
ninger for at få en 
miljøgodkendelse, 
VVm- screening og 
spildevandstilladelse. 
Fra nytår skal der 
kun sendes én, som 
kan gøres digitalt. 
den tilpasses dermed 
 virksomhedernes behov.

 ■  der er ikke behov for 
et politisk flertal bag 
tiltaget.              peso

FAKTA 
dette ændrer sig  
fra nytår
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miljøkrav som i dag overhol-
des. 

Derfor får kommunen, som 
en virksomhed ligger i, 28 
dage til at gøre indsigelse, før 
virksomheden kan starte med 
at udvide eller omlægge pro-
duktionen. 

Til sammenligning er de 
gennemsnitlige sagsbehand-
lingstider for en miljøgod-
kendelse for maskinværkste-

der i dag på hele syv måneder. 
“Det er helt oK, der er ting, 
som ikke kan lade sig gøre på 
grund af miljøkrav. Men hvis vi 
kan få et ja til en miljøgodken-
delse, så er det hæmmende, at 
det tager tre måneder. Så det 
er dejligt, at procestiden bliver 
langt hurtigere,” siger Jens-
Peter Jensen.

Fødevare- og miljøminister 
Eva Kjer Hansen mener, det er 

en stor fordel for maskinværk-
stederne, at de ikke længere 
skal have en miljøgodkendelse, 
og at de dermed hurtigere kan 
komme i gang med at udvide 
eller omstille produktionen.

3,3 mio kr i besparelse
“Maskinværkstederne kan nu 
gå i gang med arbejdet efter 28 
dage, hvis ikke kommunen gør 
indsigelser. Det er en markant 

forbedring i forhold til i dag, 
hvor sagsbehandlingstiden i 
gennemsnit er på syv måne-
der,” siger Eva Kjer Hansen.

Ifølge Miljøstyrelsen 
kan branchen for maskin-

værksteder se frem til en år-
lig besparelse på 3,3 mio. kr. 
fra 2017 og frem. Fordelt på 
de 900  maskinværksteder, 
der er i Danmark, svarer 
det til  omkring 3600 kr. per 
 virksomhed.

“Det er et meget stort  beløb, 
når det bare handler om at 
fjerne bureaukrati,” mener Eva 
Kjer Hansen.

peso@borsen.dk

Eva Kjer Hansen (V) vil afbureau
kratisere flere godkendelser. 
Arkivfoto: Steven Achiam

Virksomheder får mindre papirbøvl fra nytår

Ifølge Eva Kjer Hansen vil 
 tiltaget have en positiv  effekt 
for vækst og job,  omend 
hun ikke vil sætte tal på, 
hvad det samlet betyder for 
 virksomhederne.

“Jeg kan ikke sætte konkrete 
tal på, om det giver mere be-
skæftigelse eller produktion. 
Men det gør det i hvert fald 
lettere for virksomhederne. 
Vi fjerner et bureaukrati, der 

kan være en forhindring i for-
hold til at omstille eller starte 
ny produktion,” siger Eva Kjer 
Hansen.

Skal ikke vente i hele år
I DI glæder miljøpolitisk chef 
Karin Klitgaard sig over 
 tiltaget.

“Det vil batte noget for især 
de virksomheder, der skal have 
alle tre godkendelser. Det vil 

betyde, at virksom hederne 
kan få alle  godkendelserne 
 hurtigere og dermed  komme 
hurtigere i gang med et 
byggeri eller omstilling af 
produk tionen,” siger Karin 
Klitgaard, der håber, at sags-
behandlingstiderne for at få 
 godkendelserne også vil falde.

“Hvis en virksomhed er i 
stærk konkurrence med tyske, 
svenske eller hollandske virk-

somheder, så er det vigtigt, at 
man kan reagere hurtigt på de 
krav, der er fra markedet. Så 
dur det ikke, at man skal vente 
halve eller hele år på at få en 
godkendelse,” siger hun.

peso@borsen.dk

LæS ogSå 
om hvornår virksomheder 
skal søge miljøgodkendelser 
bit.ly/1Zdt2od

Kent Nybo Mølsted er leder af miljøafdelingen i Novozymes, 
der søger miljøgodkendelser, VVMscreeninger og spildevands
tilladelser et par gange årligt, når selskabet udvider produktionen. 
Det bliver lettere med de nye regler. Foto: Nicolai Lorenzen
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Mange bække små  
gør måske en stor å

Af Peter Søndergaard, journalist

1 Hvad betyder det for erhvervslivet, at tre  
godkendelser samles i én efter nytår?
Især små virksomheder, som ikke har folk ansat 
til at gøre den slags, vil få gavn af det, når de har 
behov for en miljøgodkendelse, VVM-screening og 
spildevandstilladelse. Mindre virksomheder har 
dog ofte ikke behov for alle tre godkendelser på en 
gang. Miljøministeriet har ikke sat tal på, hvad det 
betyder i kroner og øre for virksomhederne.

2 Hvad så med maskinværkstederne, som  
helt slipper for miljøgodkendelser?
I dag er sagsbehandlingstiden for  maskinværksteder 
i gennemsnit syv måneder. De kan fremover gå i 
gang med at udvide produktionen efter 28 dage. 
Ifølge Miljøstyrelsen giver det en besparelse for 
branchen på 3,3 mio. kr. om året fra 2017.

3 Men 3,3 mio. kr., det lyder ikke af ret meget?
Det er det heller ikke. Men afbureaukratisering er 
altid de mange bække små. De 3,3 mio. kr. i årlig 
 besparelse skal ses i lyset af, at Venstre har et mål 
om at lette erhvervslivets administrative byrder 
med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020. 3,3 mio. kr. 
svarer til lidt over 1 promille af det arbejde.

4 Hvordan vil regeringen komme i mål med de 
 resterende 999 promiller af afbureaukratiseringen?
Miljøminister Eva Kjer Hansen (V) er slet ikke fær-
dig med sin del af arbejdet. Hun har bl.a. lovet, at alle 
sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser maks. 
må tage 200 dage. I dag venter  virksomhederne i 
gennemsnit 288 dage – svarende til over ni måne-
der – på at få en miljøgodkendelse. Nogle venter i få 
måneder, mens andre venter i langt over et år.

5 Hvad har eva Kjer Hansen ellers på programmet?
Arbejdet med at undtage brancher for miljø-
godkendelser fortsætter i 2016. Det skal bl.a. 
 undersøges, om brødfabrikker, bryggerier og små 
mejerier også kan slippe helt for miljøgodkendelser.


