
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Ny hjemmeside – en hjælp 
til dig 
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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 

Informationsmøde xx. januar 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 

Anmeldeordningen – Sådan er processen 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

 

• Forhåndsdialog 

• Ansøgning 

• Sagsbehandling 

• Afgørelse 

• Opstartstilsyn 

 

Processen for bilag 1-virksomheder 

Processen for bilag 2- virksomheder 

Processen for maskinværksteder 

SIDE 3 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/digital-anmeldeordning-og-miljoeoplysninger/anmeldeordningen/


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 

Byg og Miljø – Trin for trin 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

Trin for trin-guide og tre film viser blandt 
andet, hvordan du: 

• Logger ind i Byg og Miljø og opretter 
en ansøgning/anmeldelse 

• Vælger aktivitet, listepunkt, hoved- og 
biaktivitet og evt. anvendelsesområder 

• Får samtidige afgørelser 

• Udfylder forskellige former for 
dokumentationskrav 

• Kan markere, at du ønsker, at dine 
oplysninger holdes fortrolige 

 

 

SIDE 4 

https://www.youtube.com/watch?v=P0hK0xjNTIs&feature=youtu.be
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/digital-anmeldeordning-og-miljoeoplysninger/byg-og-miljoe-trin-for-trin/


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 – Digital Miljøadministration 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Fra 1. maj 2016 skal myndighederne 

offentliggøre oplysninger om 

miljøgodkendelser, revurderinger og 

miljøtilsyn via den fælles portal Digital 

Miljøadministration 

• Oplysningerne bliver tilgængelige for både 

myndigheder, borgere og virksomheder 

• Siden bliver opdateret inden 1. maj 2016 
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http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/digital-anmeldeordning-og-miljoeoplysninger/dma-digital-miljoeadministration/


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 

Præsentationer og øvrige materialer 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Præsentationer til kurser og 
arrangementer 

• Oversigt over temadage og 
informationsmøder 

• Nyheder og presse 

SIDE 6 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/digital-anmeldeordning-og-miljoeoplysninger/praesentationsmaterialer/


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 

Muligheder for support 

TEMADAG OM NY ANMELDEORDNING OG DIGITALISERING 

• Virksomheder og rådgivere: Se Trin for trin-
guiden eller kontakt myndigheden i 
kommunen 

• Sagsbehandlere i kommuner og 
virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er 
myndighed: Se Trin for trin-guiden eller ring 
på 7254 4400 eller send mail til 
digitalterhverv@mst.dk og angiv i emnefeltet 
om spørgsmålet vedrører Byg og Miljø eller 
Digital Miljøadminitration 

• Find FAQ under Industri – Anmeldeordning 

 

SIDE 7 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/digital-anmeldeordning-og-miljoeoplysninger/support/

