
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Digitalisering 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Digitalisering - Målet med DMA 

• At skabe en platform der kan samle og publicere miljødata 

• At udnytte og genbruge data til videndeling samt til understøttelse af 
det lovforberedende arbejde, herunder optimering af processer 

• At automatisere nationale og EU rapporteringsforpligtigelser 

• At etablere en fælles infrastruktur og standardisering af datagrundlag 
og administrationspraksis 
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Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Kommunale fagsystemer 

 

DMA-
portal 

Udtræk til: 

-Årets tilsyn 

-Overblik/Statistik 

-Benchmarking 

-EU 

-…… 

Seveso-oplysninger 

Afgørelser 

Stamdata 
-Virksomhedsnavn, etc. 
-CVR, P, CHR 
-Listepunkter / Virksomhedstype 

 
Metadata om tilsyn 
-Tilsynstype, kategori et mv 
-Myndighedsoplysninger 
-Miljørisikovurderingsdata (score, 
parametre , tilsynsfrekvens mv) 
-Håndhævelse (type, dato) 
-Brugerbetaling 
 

Godkendelsesdata 
-  Dato for afgørelse + link 
-IED: ELV lempeligere end BAT 
-IED: Baseline rapport 
-Brugerbetaling 

Tilsynsrapport 

DMA Portal Web 

grænseflade 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

DMA- Fordele 

• Bedre datakvalitet på virksomhedsniveau – indberetter løbende og 
slipper for at tælle op sidst på året 

• Kommunerne får adgang til fx miljøgodkendelser for de 
virksomheder, som Miljøstyrelsen er myndighed for, og som ligger i 
kommunen 

• Lettere adgang til fx miljøgodkendelser, som er meddelt inden for 
det seneste år til en bestemt type af virksomhed 

• Adgang til risikovurdering af virksomheder og husdyrbrug 

• Analyser til brug for justering af lovgivning 

• Hvilke virksomheder Miljøstyrelsen er myndighed for 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

DMA – Stamdata 

Virksomheder + husdyrbrug - regelmæssige tilsyn 

• Navn, adresse, CVR-nr., evt. P-nr.,  evt. CHR 

• Typen af virksomhed fordelt på grupper 

• Aktiv, dato for inaktiv 

• Omfattet af risikobek., VOC, brugerbetalingsbek. 

• Miljørisikoscore, miljørisikovurdering og evt. ny tilsynsfrekvens (ej 
offentliggørelse – dog myndigheder og virksomheder har adgang) 

• IED virksomhed + Husdyrbrug dato for gældende godkendelser + 
vilkår efter §41 + kopi af gældende miljøgodkendelser (også HU) 

• Data opdateres, når det er relevant –  

• frist 31. december 2016 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

DMA – miljøgodkendelser for 
virksomheder og husdyrbrug + 
afgørelser for maskinværksteder 

• Afgørelsen offentliggøres senest 4 måneder efter godkendelsen er 
meddelt – både bilag 1 + 2 + HU §§10, 11, 12 + 16 

• Afgørelse om fravigelse af krav, jf. §37-39 efter maskinvk.bek 

• Bilag 1/IED Husdyrbrug (basistilstandsrapport, 
emissionsgrænseværdier lempeligere end BAT-konklusioner, 
dispensationer) 

• Brugerbetaling (årligt senest 1. april fordelt på grupper eller efter 
hver godkendelse) 

• Myndigheden offentliggør, hvis en afgørelse af påklaget 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

DMA – tilsyn  

Frist 4 måneder efter tilsynet 

• Typen af virksomhed (fordelt på en grupper) 

• Tilsynstype (adm. eller fysisk) og tilsynskategori (basis, prioriteret, 
kampagne) 

• Antallet af markstakke 

• Evt. håndhævelsesreaktioner – påbud, forbud, henstillinger, 
indskærpelser, politianmeldelser, selvhjælpshandlinger 

• For øvrige virksomheder ikke omfattet af regelmæssige tilsyn det samme 
eller som samlede tal senest 1. april 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

DMA – tilsynsrapport  

• Senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted 

• 8 tilsynsoplysninger  

• fysisk tilsyn  for virksomheder + husdyrbrug regelmæssige tilsyn 

• Dambrug 

• Oploaded fil 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 
DMA – Årlige indberetninger og 
offentliggørelse 

• Brugerbetaling for tilsyn, miljøgodkendelser og afgørelser efter 
maskinværkstedsbekendtgørelsen 

• Evt. tilsynsoplysninger for virksomheder, der ikke er omfattet af 
regelmæssige tilsyn 

• Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for personligt 
ejede virksomheder 

• Antal håndhævelser og type vedr. markstakke 

• Skriftlige vurdering af og evt. bemærkninger til indberettede data 
(tilsyn, miljøgodkendelse og afgørelser efter maskinværkstedsbek. 

• Bekræftelse på, at alle data er afgivet og verificeret 

• Frist 1. april 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Offentliggørelse 

• Inden afgivelse af oplysningerne skal myndighederne sikre 
iagttagelse af anden lovgivning 

• Når der følges op på offentliggjort håndhævelser, skal 
konklusionen offentliggøres 

• Når en offentliggjort afgørelse er påklaget, skal dette og resultatet 
af den endelige afgørelse offentliggøres 

• Ved offentliggørelse af godkendelser og håndhævelsesreaktioner 
orienteres virksomheden forinden 

HUSK  

• Tilsynsplan – 15. maj 2016 

• Tilsynskampagner – efter hver kampagne 
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Offentliggørelse 


