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Virksomhedsudvalg II satte rammen i 
2010/11 

• Enighed om behov for øget digitalisering på godkendelses- og 
tilsynsområdet 

• Digitalisering rummer stort potentiale for: 

• Kvalitetssikring 

• Standardisering 

• Effektivisering 

• Læring 

 Digitaliseringsbestemmelser indført i pakken af 
 bekendtgørelser 
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Initiativet udspringer af regeringens 
vækstpakker i 2014 

     

Industrien har ønsket: 

• Færre virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse 

• Forenkling af godkendelsesprocessen gennem samtænkning af 
VVM og godkendelser 

• Hurtigere sagsbehandling 

 

   

Model for ny digital anmeldeordning 
for bilag 2 virksomheder 
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Processen har været lang 

• Lovforslag i høring i november – december 2014 

• Lovforslag i politisk behandling i februar - april 2015 

• Forslag til bekendtgørelser i høring i maj - november 2015 

• Bekendtgørelser udstedt i december 2015 – 
ikrafttrædelse 1. januar 2016 – dog 1. maj 2016 DMA: 

• Godkendelsesbekendtgørelsen 

• Tilsynsbekendtgørelsen 

• Spildevandsbekendtgørelsen 

• VVM-bekendtgørelsen 

• Standardvilkårsbekendtgørelsen 

• Maskinværkstedsbekendtgørelsen 

• Brugerbetalingsbekendtgørelsen 
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Ny digital anmeldeordning 

Den nye anmeldeordning  omfatter ca. 5.000 mindre miljøbelastende 
virksomheder på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 

• Ca. 900 maskinværksteder vil fremover være omfattet af en 
branchebekendtgørelse 

• Ca. 4.100 skal fortsat have miljøgodkendelser: 

• Ca. 2.900 virksomheder, der både er miljøgodkendelsespligtige og 
VVM-screeningspligtige 

• Ca. 1.200 øvrige virksomheder  
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3 - i - 1 model 

Samtidighed ved: 

• Miljøgodkendelse 

• Tilslutnings- eller afledningstilladelse 

• VVM-screeningsafgørelse 
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Digitalisering på godkendelses- og 
tilsynsområdet 

Byg og Miljø 

• Ny miljødel til digital selvbetjening til ansøgning og 
miljøgodkendelse og anmeldelse af maskinværksteder. 

• Åbnede 1. januar 2016 

Digital Miljøadministration (DMA) 

• Samler og stiller miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og 
husdyrområdet til rådighed for alle. 

• På lidt længere sigt vil DMA indeholde alle offentliggørelser i 
forbindelse med miljøgodkendelser, eventuelle dispensationer eller 
skærpede eller supplerende krav til maskinværksteder og 
miljøtilsyn. 

• Åbner 1. maj 2016 
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