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Rapporten består af seks 
kapitler 

1 Formål og tilgang
Kapitel 1 beskriver projektets formål og tilgang.

3 Den nuværende tilsynsmodel
Kapitel 3 beskriver kort den nuværende tilsynsmodel, og 
hvordan myndigheder udvælger virksomheder og husdyrbrug
til tilsyn ud fra en risikovurdering.

4 Hypotesetest
Kapitel 4 indeholder resultaterne fra de datadrevne 
hypotesetest, der har fundet sted for at skabe indsigter i
myndighedsindsatsen gennem data.

5 Forslag til forbedringer
I kapitel 5 præsenteres kortsigtede forbedringstiltag og 
langsigtede perspektiver, der kan forbedre tilsynsmodellens 
effektivitet og styrke den risikobaserede myndighedsindsats.

6 Metode
Kapitel 6 beskriver metoden for de gennemførte analyser.

2 Overordnede analyseresultater
Kapitel 2 præsenterer de overordnede resultater af de 
datadrevne hypotesetest og forslag til forbedringer.
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1. Formål og tilgang
Projektets formål og tilgangen til projektet
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• Kommer miljøtilsynet de rigtige steder? Projektet har haft til formål at undersøge, om 
den nuværende risikovurdering skaber et godt og robust grundlag for at målrette 
tilsynsindsatsen mod de virksomheder og husdyrbrug, der har størst behov for tilsyn.

• Forbedring af data og berigelse med nye datakilder. Projektet har haft til formål dels at 
undersøge om der er behov samt mulighed for at forbedre datakvaliteten i de 
indberettede data, dels at undersøge mulighederne for at berige tilsynsmodellen med 
nye datakilder med henblik på at gøre tilsynsmodellen endnu mere risikobaseret og 
gøre risikovurderinger og dataanalyser mere valide og robuste.

• Foreslå justeringer af tilsynsmodellen. Projektet har haft til formål at undersøge, om 
eventuelle justeringer af tilsynsmodellen kan medføre en mere ensartet forvaltning og 
en mere målrettet udpegning af de virksomheder/husdyrbrug, der har størst behov 
for tilsyn.

Projektets formål har været at skabe ny indsigt i 
miljøtilsynsindsatsen gennem data

Formålet med en datadrevet myndighedsindsats
Projektets formål er at skabe nye indsigter om effekten af myndighedsindsatsen, med særlig 
fokus på:

Afsæt for projektet
Deloitte har i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) gennemført et projekt, der har haft til 
formål at skabe nye indsigter i miljøtilsynsindsatsen gennem omfattende dataanalyser for på 
den baggrund at udvikle forbedringer og konkrete produkter, der skal styrke 
myndighedsindsatsen. Der har været særlig fokus på modellen for udvælgelse af 
virksomheder (VI) og husdyrbrug (HU) til miljøtilsyn. 

Afsættet for projektet har dels været Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategi, dels 
evalueringen af miljøtilsynsmodellen fra 2018. I sidstnævnte har kommunerne tilkendegivet, 
at den nuværende tilsynsmodel har en række udfordringer, da det ikke altid er de 
virksomheder og husdyrbrug, der har mest behov for tilsyn, der faktisk udtages til tilsyn.

Projektet har taget udgangspunkt i alle de tilgængelige data om gennemførte miljøtilsyn, efter 
den nuværende risikobaserede tilsynsmodel blev implementeret i november 2015.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen. Desuden har udvalgte 
kommuner været inddraget i projektet.
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Projektets løsninger skitserer kortsigtede forbedringer og 
langsigtede perspektiver

Det 
forbedrede 

tilsyn

Det 
dataunderstøttede 
og risikobaserede 

tilsyn

Det 
eksisterende 

tilsyn

Projektet har skabt ny viden om 
tilsynsmodellens effektivitet og 
kommunernes praksis.

Det foreslås, at der på kort sigt kan gennemføres 
ændringer af indholdet og formen af de 
indberettede data fra myndigheder, præcisering af 
miljøtilsynsbekendtgørelsen og tilpasning af 
risikoparametrene. Ændringer, der kan forbedre 
tilsynsmodellens effektivitet med hensyn til 
udvælgelse af VI/HU til miljøtilsyn.

Der er udviklet en simuleringsmodel, hvori MST 
kan se effekten af at justere på udvalgte elementer 
i tilsynsmodellen.

Projektet har tegnet en række perspektiver for 
ændringer på længere sigt af tilsynsmodellen, 
der gør udvælgelsen af VI/HU til miljøtilsyn 
mere risikobaserede og styrker den datadrevne 
beslutningsstøtte.
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Datagrundlag 
etableret

Hypoteser 
udviklet

Hypoteseværksted 
med kommuner og 
MST afholdt

Simuleringsmodel 
etableret

Forslag til forbedringer 
udviklet

Hypoteser testet, og 
løsninger udviklet 

Løsnings-
værksted afholdt

Projektet har været tilrettelagt eksplorativt med inddragelse af 
kommuner og MST

• Med afsæt i evalueringen af 
tilsynsmodellen og Miljø- og 
Fødevareministeriets fælles 
kontrolstrategi er der udviklet 
hypoteser om tilsynsmodellens 
effekt, som skal undersøges 
nærmere via datadreven test.

• Projektet bygger på data fra 
DMA (Digital 
MiljøAdministration) og 
stikprøver fra enkelte 
kommuners fagsystemer.

• Møder med udvalgte 
kommuner og MST om 
videreudvikling af 
hypoteserne.

• Datadrevet test af hypoteser 
med henblik på at klarlægge, 
miljøtilsynsmodellens effekt. 

• Møder med udvalgte 
kommuner og MST om 
resultaterne af 
hypotesetest og forslag til 
justeringer/forbedringer af 
tilsynsmodellen.

• Etablering af model, hvor 
effekten af at justere på 
udvalgte elementer i 
tilsynsmodellen er blevet 
synliggjort.

• Forslag til justering af 
tilsynsmodellen, forbedring af data 
og berigelse af modellen med nye 
datakilder. Endvidere forslag til, 
hvordan anvendelsen af 
tilsynsmodellen kan styrkes. 

Projektet har taget afsæt i tilgængelige data om gennemførte miljøtilsyn og er gennemført i tæt samarbejde med MST.  Resultater af gennemførte analyser er løbende blevet drøftet 
og kvalificeret. Igennem projektet har udvalgte kommuner været involveret i udvikling af hypoteser og løsninger for at skabe mere fokuserede og nuancerede analyser af 
tilsynsmodellens effekt.
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Projektet har resulteret i en række forslag til forbedringer og 
konkrete produkter

Fokusområde Aktiviteter Resultater

• Kommer miljøtilsynet de rigtige steder? Projektet har haft til 
formål at undersøge, om den nuværende risikovurdering 
skaber et godt og robust grundlag for at målrette 
tilsynsindsatsen mod de virksomheder og husdyrbrug, der 
har mest behov for tilsyn.

• Afholdelse af to workshops med kommuner for at 
drøfte hypoteser

• Udvikling af 18 målrettede hypoteser om områder, 
der skal undersøges ved hjælp af data fra DMA

• Analyse af data fra to kommuners fagsystemer
• Anvendelse af machine learning til at undersøge 

sammenhængen mellem tilgængelige 
tilsynsrapporter og § 9-tilsyn.

• Flere end 40 dokumenterede analyser af 
tilsynsmodellens effekt og kommunernes praksis

• En effektiv model til at opdatere analyseresultater med 
data for tilsyn.

• Erfaring med at anvende machine learning på 
tilgængelige tilsynsrapporter.

• Foreslå justeringer af tilsynsmodellen. Projektet har haft til 
formål at undersøge, om eventuelle justeringer af 
tilsynsmodellen kan medføre en mere ensartet forvaltning 
og en mere målrettet udpegning af de 
virksomheder/husdyrbrug, der har størst behov for tilsyn.

• Simuleringsmodel, hvor MST kan se resultatet af at 
justere på udvalgte elementer i tilsynsmodellen og 
monitere tilsynsmodellens effekt og kvalitet

• Forslag til justeringer/forbedringer af tilsynsmodellen på 
kort og lang sigt

• Opmærksomhedspunkter relateret til sikring af mere 
ensartet forvaltning blandt myndigheder.

• Forbedring af data og berigelse med nye datakilder. Projektet 
har haft til formål dels at undersøge om der er behov samt 
mulighed for at forbedre datakvaliteten i de indberettede 
data, dels at undersøge mulighederne for at berige 
tilsynsmodellen med nye datakilder med henblik på at gøre 
tilsynsmodellen endnu mere risikobaseret og gøre 
risikovurderinger og dataanalyser mere valide og robuste.

• Identifikation af udfordringer i forhold til datakvaliteten 
og muligheder for at gennemføre valide og robuste 
analyser

• Gennemførelse af forsøg med at kombinere udvalgte 
CVR-data med data fra DMA

• Inddragelse af kommuner på workshops for at drøfte 
datamuligheder og -udfordringer.

• Konkrete forslag til ændring af indholdet og formen af de 
indberettede data fra myndigheder, der forbedrer 
tilsynsmodellens effekt på kort og lang sigt

• Potentialer ved brug af nye datakilder.

• Afholdelse af workshop med kommuner for at 
drøfte resultat af analyser og forslag til 
justeringer/forbedringer af modellen.

• Anvendelse af resultater fra gennemførte 
dataanalyser til at udvikle forslag til forbedringer af 
miljøtilsynsmodellen
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2. Overordnede 
analyseresultater
De overordnede resultater af de datadrevne 
hypotesetest og forslag til forbedringer



9 |  Copyright © 2018 JUMP |  Miljøstyrelsen og Deloitte. All rights reserved.

Projektet viser samlet set, at tilsynsmodellen fungerer, men at der er behov for at styrke 
risikovurderingen og øge viden om tilsynenes effekt.

Virksomheder og husdyrbrug med en høj vurderet risiko modtager flere håndhævelser
Tilsynsmodellen vurderes generelt at understøtte, at der sker en risikobaseret udvælgelse 
af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Der er således en klar sammenhæng mellem at 
virksomheder og husdyrbrug med høj vægtet risikoscore, modtager flest håndhævelser. 

Analyser viser,  at myndighederne i vidt omfang har implementeret en mere risikobaseret 
tilgang end tidligere til udvælgelse af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn, og at 
myndighederne tager udgangspunkt i tilsynsmodellen. Der er dog også analyser, der viser, 
at myndighederne i nogle tilfælde ikke følger modellen. En af årsagerne hertil kan være, at 
myndigheden i nogle tilfælde finder, at der er andre virksomheder/husdyrbrug, end dem 
modellen udtager, hvor behovet for tilsyn vurderes at være større. 

Modellen fungerer således  grundlæggende som tiltænkt. Der er dog  
udviklingspotentialer, hvor risikovurderingen kan styrkes, så den i endnu højere grad 
bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”.  De gennemførte analyser viser, at dette fx 
kan ske gennem videreudvikling af scoringsparametre, scoringscifre og årsmål.

Manglende viden om indhold og effekt af det enkelte tilsyn
Der er i dag ikke tilgængelig viden i DMA om indholdet og effekten af det enkelte tilsyn. 
Der er således eksempelvis ingen viden om, hvilke forhold der er ført tilsyn med på den 
enkelte virksomhed/ husdyrbrug, eller hvor alvorlig en eventuel manglende 
regelefterlevelse har været. Dette gør det vanskeligt at vurdere, hvorvidt der entydigt 
føres tilsyn med de rigtige virksomheder og husdyrbrug samt om der er behov for at 
igangsætte særlige indsatser eller kampagner, der kan bidrage til miljøforbedringer og 
færre håndhævelser.

Tværgående analyseresultater
Den nuværende tilsynsmodel fungerer, men der er behov for at styrke risikovurderingen og øge viden om 
tilsynenes effekt

Forslag til forbedringer
På baggrund af de gennemførte analyser foreslås 16 mulige tiltag, der kan gøre 
myndighedsindsatsen mere risikobaseret og datadreven. De 16 forslag til forbedringer er 
kategoriseret inden for fire temaer:

A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre. De nuværende parametre kan videreudvikles, og 
en række mindre uklarheder ved tilsynsmodellen kan præciseres. 

B. Nye datakilder. Der kan tilføjes et ekstra risikoparameter og eventuelt anvendes data fra 
andre myndigheder til at skabe en mere valid og robust risikovurdering. 

C. Forbedring af data og viden om effekt. Der kan foretages en række mindre forbedringer af 
formen og indholdet af de indberettede data, der kan styrke viden om tilsynenes effekt 
markant og skabe grundlag for bedre risikovurderinger.

D. Styrket anvendelse af tilsynsmodel. Anvendelse af en simuleringmodel, hvor Miljøstyrelsen 
kan se resultatet af at justere på udvalgte elementer i tilsynsmodellen, ligesom der kan 
igangsættes et arbejde med at forbedre vejledningen overfor tilsynsmyndighederne om 
tilsynsmodellen. 

Uddybning af analyseresultater
På de næste sider følger sammenfatning af analyseresultater mv. for henholdsvis:
• Analyseresultater vedr. parametre og scoring 
• Analyseresultater vedr. den vægtede risikoscore
• Analyseresultater vedr. tilsyn og årsmål
• Overblik over forslag til forbedringer
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Grundlaget for risikovurderingen er fem risikoparametre, der repræsenterer dels 
sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel 
miljøforurening. Der er derfor gennemført en række analyser af, hvordan de nuværende 
parametre og scoringscifre anvendes af myndighederne. I kapitel 3 er tilsynsmodellen og 
parametrene beskrevet i detaljer. 

Alle scoringsciftre anvendes
Analyserne viser, at de nuværende fem parametre og deres scoringsmuligheder anvendes –
dog anvendes nogle få scoringscifre ikke så ofte. Nedenstående heatmap viser, hvor mange 
procent af virksomheder og husdyrbrug der scorer 1, 3 og 5 på henholdsvis parameter A, B, C, 
D og E fordelt på kategori 1 og 2. 

Gensidig sammenhæng mellem parameter B og hyppigheden af §9-tilsyn
Analyserne viser, at virksomheder og husdyrbrug, som scorer højt på parameter især B, men 
også C og D, oftere får et prioriteret tilsyn eller et §9 tilsyn.

Analyseresultater vedr. parametre og scoringscifre
Når myndighederne risikovurderer anvendes alle scoringscifre

Figur 1: Fordeling af scoringscifre på parametre

Fordelt på de enkelte parametre viser analyserne, at:
Parameter A
• Scoren 5 i parameter A anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug
• Næsten alle husdyrbrug og kategori 2-virksomheder får en høj score
• For kategori 1a + 1b-virksomheder er fordeling af score for parameter A mere jævn

Parameter B
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug .
• Kategori 1a virksomhed, 1a + 1b husdyrbrug har en svag tendens til højere score (og dermed en mere 

jævn fordeling af score) end kategori 1b virksomheder, 2 virksomheder og 2 husdyrbrug
• En høj score i B øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter C
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og  kategori 1 a + 1 b husdyrbrug er fordeling af score for parameter C 

dog mere jævn
• En høj score i C øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter D
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og kategori 1a + 1b husdyrbrug er fordeling af score for parameter D dog 

mere jævn 
• Den største differentiering sker for 1b, hvor husdyrbrug scorer højere
• En høj score i D øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter E  
• Scorerne er mere jævnt fordelt end for de øvrige parametre
• Særligt for husdyrbrug er der en jævn fordeling af score. Virksomheder har sammenholdt med 

husdyrbrug en tendens til højere score.
• Indenfor den enkelte kommune er det nogle gange vanskeligt at opnå en jævn fordeling. Det gælder 

særligt for virksomheder. 

Kategori 1 Kategori 2

Score

Pa
ra

m
et

er

Score

% %
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På baggrund af scoringen på de fem parametre udregnes en samlet risikoscore for hver 
virksomhed/husdyrbrug, hvor hver risikoparameter vægtes forskelligt. Risikoscoren bliver 
derved nøglen, som tilsynsmyndighederne anvender til at fastlægge hyppigheden af tilsyn 
på den enkelte VI/HU. I kapitel 3 er tilsynsmodellen beskrevet i detaljer.

Sammenfald i den vægtede score kan medføre en mindre differentiering 
En virksomheds/husdyrbrugs miljørisikovurdering er grundlaget for, hvorvidt en 
virksomhed/husdyrbrug skal have et prioriteret tilsyn. Derfor er det væsentligt, at den 
vægtede risikoscore bidrager til en differentiering, så det er muligt at prioritere, hvilke 
virksomheder/husdyrbrug, der skal udtages til prioriteret tilsyn.

Grundlæggende viser analyserne, at der fordelt på kategori og størrelse af virksomheder 
og husdyrbrug beregnes både høje og lave vægtede risikoscorer i en normalfordeling, 
hvilket er afgørende for at sikre en differentiering. Kategori 1 virksomheder og 
husdyrbrug er mest differentierede sammenlignet med de øvrige kategorier. Det fremgår 
af nedenstående figur, at den vægtede risikoscore for 50 % af virksomheder eller 
husdyrbrug ligger mellem 2,5 og 3,5, og at mange virksomheder og husdyrbrug samles i 
grupper med samme risikoscore. Det skal dog bemærkes, at for virksomheder/husdyrbrug 
med samme vægtede score inden for de enkelte kommuner, udtager fagsystemet 
Geoenviron, virksomheder til tilsyn ud fra den seneste tilsynsdato.

Analyseresultater vedr. den vægtede risikoscore
Den vægtede score bidrager til at differentiere virksomheder og husdyrbrug – dog får mange 
virksomheder og husdyrbrug samme vægtede score. 

Figur 3: Antal håndhævelser fordelt på risikoscore

Orange: Kategori 1
Grøn: Kategori 2

Samtidig er det dog værd at bemærke, at til trods for en positiv sammenhæng mellem antallet af 
håndhævelser og den vægtede risikoscore, er der virksomheder eller husdyrbrug med en vægtet 
risikoscore omkring 3, der får flere eller færre håndhævelser, end sammenhængen umiddelbart 
foreskriver. 

Risikoscoren er høj for virksomheder og husdyrbrug , der modtager mange håndhævelser
Analysen viser, at der er en sammenhæng mellem en høj vægtet score og antal af 
håndhævelser. Det fremgår af figuren nedenfor. Det ses også, at sammenhængen er stærkest 
for kategori 1. 

Figur 2: Fordeling af den vægtede risikoscore

Kategori 1 Kategori 2

Det fremgår af henholdsvis hypotese nr. 7 og 14, at virksomheder/husdyrbrug med højest 
vægtet risikoscore, er dem, der får flest prioriterede tilsyn og har flest håndhævelser, hvilket 
underbygger, at differentieringen umiddelbart kan vurderes at være tilstrækkelig, også selvom 
mange ligger i samme interval og mange har samme score.
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Analyseresultater vedr. tilsyn og årsmål
Modellen er risikobaseret, men der tages også andre hensyn end dem, modellen fastlægger
Der er gennemført en række analyser af, hvilke virksomheder og husdyrbrug, der modtager 
et tilsyn, og hvordan tilsynsmodellen bliver anvendt til at udpege virksomheder og 
husdyrbrug med størst behov for tilsyn, og hvordan regelsættet i miljøtilsynsmodellen 
understøtter, at myndighederne har fokus på det væsentlige. I kapitel 3 er tilsynsmodellen 
beskrevet i detaljer. 

Mange virksomheder eller husdyrbrug med en høj risikoscore udvælges ikke til prioriterede tilsyn
Analyser viser, at myndighederne ikke altid anvender den vægtede risikoscore til at udvælge 
virksomheder og husdyrbrug til prioriteret tilsyn. En årsag til dette kan være, at myndighederne ikke 
finder risikovurderingen tilstrækkelig til at udpege de rigtige virksomheder og husdyrbrug. Kombineret 
med, at analyser viser, at kommunernes erhvervsstruktur ikke umiddelbart fremstår som afgørende 
for, hvordan prioriterede tilsyn planlægges, og således ikke er årsag til, at det ikke altid er de 
virksomheder/husdyrbrug, der har højst score, der udvælges til prioriteret tilsyn, viser, at der kan 
være et behov for, at udvikle tilsynsmodellen i en retning, hvor den bliver endnu mere risikobaseret. 

Det er ikke altid de foreslåede tilsyn, der gennemføres
En stikprøveanalyse viser, at der er indikationer på, at myndighederne erstatter en betydelig andel af 
de tilsyn, som fagsystemerne planlægger ved årets indgang ud fra årsmål og den vægtede risikoscore, 
med tilsyn af andre virksomheder og husdyrbrug. Det kan igen være et udtryk for, at myndighederne 
ikke finder de foreslåede tilsyn relevante. Der er desværre pt ikke data for, om myndighederne 
håndhæver på de tilsyn, som de udvælger udenom modellen.

Stor variation mellem, hvordan årsmål påvirker kategori 1b virksomheder eller husdyrbrug, der udtages 
til prioriteret tilsyn
Analyser viser, at der er betydelig forskel på, hvordan årsmålet påvirker kategori 1b virksomheder 
eller husdyrbrug, der udtages til prioriteret tilsyn. I de fleste kommuner er det få kategori 1b 
virksomheder, der har fået prioriteret tilsyn, mens kategori 1b husdyrbrug får flere prioriterede tilsyn 
samlet set, men med meget stor variation mellem kommuner. 

Figur 4: Antal prioriterede tilsyn fordelt på 
risikoscore
Orange: Kategori 1
Grøn: Kategori 2

Virksomheder og husdyrbrug med høj 
risikoscore får flere prioriterede tilsyn
Analyserne viser, at tilsynsmyndighederne 
kommer de rigtige steder forstået som, at 
virksomheder og husdyrbrug med højere 
vægtet risikoscore får flere prioriterede 
tilsyn, og at myndighederne dermed er 
loyale overfor modellen. Det fremgår af 
figuren til højre. Analyser viser dog, at der 
er en forholdsvis svag sammenhæng 
mellem risikoscoren og i hvilket omfang 
kategori 1b og 2 virksomheder og 
husdyrbrug modtager et prioriteret tilsyn. 
Det kan være et udtryk for, at den 
nuværende tilsynsmodel ikke i ligeså høj 
grad udvælger de – i forhold til modellen -
rigtige kategori 1b og 2 virksomheder eller 
husdyrbrug til prioriteret tilsyn – eller, at 
tilsynsmyndighederne ikke altid følger 
modellen.

Sidste vægtede risikoscore
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Overblik over forslag til eventuelle ændringer til miljøtilsynsmodellen

På baggrund af de gennemførte analyser er der sammen med MST blevet udviklet 16 forslag til forbedringer, der har til formål at styrke tilsynsmodellen og understøtte en langsigtet 
udvikling mod et mere datadrevet og risikobaseret miljøtilsyn. Forslagene indeholder både forbedringer på kort sigt af den eksisterende tilsynsmodel og mere langsigtede perspektiver. 

Overblik over forslag til forbedringer
Justeringer af tilsynsmodel og parametre
A1. Vejledning om og tilpasning af parameter A 
A2. Vejledning om og tilpasning af parameter E
A3. Tilpasning af parameter B
A4. Tilpasning af parameter C
A5. Vejledning om og tilpasning af parameter D
A6. Øget forskel på parametre mellem kategorier
A7. Fælles årsmål for kategori 1a og 1b fjernes
A8. Præcisering af miljøtilsynsbekendtgørelsen
Nye datakilder
B1. Udvikling af nyt parameter
Forbedring af data og viden om effekt 
C1. Ny indberetning om håndhævelser
C2. Kobling af beregning af risikoscore og meddelelse af håndhævelser til specifikt tilsyn
C3. Generelle forbedringer af datakvaliteten
C4  Ændring af krav til indberetning 
C5: Udvikling af faste skabeloner for tilsynsrapporter
Styrket anvendelse af tilsynsmodel
D1. Udvikling af simuleringsmodel samt etablering af kapacitet til drift
D2. Fornyet vejledning målrettet myndigheder
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3. Den nuværende 
tilsynsmodel
Hvordan myndighederne udvælger virksomheder og 
husdyrbrug til tilsyn ud fra en risikovurdering
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Formålet med tilsynsmodellen er bl.a. at udvælgelse af 
virksomheder og husdyrbrug til tilsyn er risikobaseret

Myndighed Virksomheder 
Husdyrbrug

Basistilsyn

Prioriterede tilsyn, 
herunder 

kampagnetilsyn

Definition af 
risikoparametre

Myndigheders scoring 
af risikoparametre

Udregning af den 
vægtede risikoscore

Fastlæggelse af 
tilsynsfrekvens

Udvælgelse af 
virksomheder og 

husdyrbrug

Opstartstilsyn, § 9-tilsyn 

Myndighedernes 
indberetning

Det er myndighedernes opgave at kontrollere, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af loven.

Til det formål gennemfører myndighederne tilsyn, der er foranlediget af tre forskellige hensyn: 
1. Basistilsyn, der er planlagte tilsyn, hvor virksomheders og husdyrbrugs samlede miljøforhold gennemgås med en fast kadence. 
2. Prioriterede tilsyn, herunder kampagnetilsyn, der er planlagte tilsyn. Kadencen for, hvor ofte der gennemføres prioriterede tilsyn er baseret på en risikovurdering 

af, i hvor høj grad en virksomheder og husdyrbrug udgør en risiko for at forårsage uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger.
3. Opstartstilsyn og § 9 tilsyn, der er ikke planlagte tilsyn, som fx kan være drevet af idriftsættelse af nyetablerede virksomheder eller væsentlige miljøuheld

Den overordnede proces for miljøtilsyn er illustreret i nedenstående figur.
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Virksomheder (VI) og husdyrbrug (HU) risikovurderes på baggrund 
af fem parametre

Hensigten med tilsynsmodellen
MST har trinvist fra 2013 og frem til november 2015 implementeret en 
miljøtilsynsmodel, hvor tilsyn prioriteres ud fra en vurdering af både miljø- og 
sundhedsmæssige risici såvel som virksomhedernes og husdyrbrugenes egen 
miljøindsats. Hensigten er, at tilsynsindsatsen skal målrettes de virksomheder og 
husdyrbrug, der udgør den største risiko for uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger.

Alle virksomheder og husdyrbrug scores på fem risikoparametre
Tilsynsmodellen indebærer, at hver virksomhed og husdyrbrug skal 
miljørisikovurderes, hvorfor de scores på fem risikoparametre, der repræsenterer 
dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en 
potentiel forurening. De fem parametre varierer en smule mellem virksomheder 
og husdyrbrug, men ikke mellem kategorier. Det fremgår af tabellen herunder.

Risikoparametre

Sandsynlighed Konsekvens

Parameter A. Miljøledelse, 

systematik og miljøforbedringer

Parameter C – VI. Håndtering og opbevaring af kemikalier og 

farligt affald

Parameter C – HU. Forhold, der har betydning for at 

forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning

Parameter B. Regelefterlevelse Parameter D – VI. Emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø

Parameter D – HU. Ammoniakemission eller husdyrbrugets 

størrelse

Parameter E. Sårbarhed

Risikoscoringsværdier
Virksomheder og husdyrbrug kan tildeles tre scoringsværdier (1, 3 og 5) på de enkelte scoringsparametre

Vægtning af risikoscore
På baggrund af tildeling af scoringsværdier på de fem parametre udregnes en samlet vægtet risikoscore 
for hver virksomhed/husdyrbrug, hvor hver risikoparameter vægtes forskelligt. Risikoscoren bliver 
derved en funktion af konsekvensen af en potentiel påvirkning af miljø og mennesker koblet med 
sandsynligheden for, at hændelsen sker. 

En høj vægtet risikoscore skal indikere en større sandsynlighed for, at der opstår en forurening og/eller 
en større konsekvens af en potentiel forurening. Dermed skal virksomheder og husdyrbrug med en høj 
risikoscore modtage hyppigere tilsyn end virksomheder med en lav risikoscore. Den konkrete 
tilsynsaktivitet bestemmes af årsmål, der angiver, hvor mange VI/HU en myndighed skal besøge hvert 
år. På de næste sider beskrives reglerne yderligere.

1

3

5

1 

3

5

A: Miljøledelse B: Regelefterlevelse C: Håndtering og 
opbevaring

D: Emission, størrelse og 
ammoniakemission E: Sårbarhed

1

3

5

1

3

5

1

3

5

Sandsynlighed Konsekvens

Vægtet 
risiko-
score

20 % 30 % 16,5 % 16,5 % 17 %

Sandsynlighed Konsekvens

A: Miljøledelse B: Regelefterlevelse C: Håndtering og 
opbevaring

D: Emission, størrelse og 
ammoniakemission E: Sårbarhed
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Virksomheder og husdyrbrug omfattet af reglerne om regelmæssigt 
tilsyn er kategoriseret i 3 hovedgrupper

Kategori 1a er jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen i forkortet form:
a) Virksomheder og husdyrbrug, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1
b) Husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om 

husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse 
efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug

c) Anlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, der er 
teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en kategori 1a-VI/-HU.

Kategori 1b er jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen i forkortet form:
a) Virksomheder, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2
b) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder 

emner af jern, stål eller andre metaller
c) Husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af 

gødning m.v., husdyrbrug, hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, der sikrer reduktion af 
ammoniakemissionen, eller husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende 
regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, undtagen efter §
12, stk. 1, nr. 1-3

d) Anlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyring, der er teknisk 
og forureningsmæssigt forbundet med en kategori 1b VI/HU.

Kategori 2 er resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af regelmæssige 
tilsyn. Det kan eksempelvis være autoværksteder.

Kommuner og MST fører tilsyn
Omkring 49.000 danske virksomheder og husdyrbrug har en produktion, der er forbundet med 
en særlig risiko for uhensigtsmæssig påvirkning af miljøet, og som myndighederne derfor fører 
regelmæssige tilsyn med. 

Reglerne om miljørisikovurdering gælder for virksomheder og husdyrbrug fordelt på tre 
kategorier 1a, 1b og 2. Kommunerne er tilsynsmyndighed for næsten alle virksomheder og 
husdyrbrug i kategori 1b og 2 samt husdyrbrug i kategori 1a. Staten er tilsynsmyndighed for 
hovedparten af virksomheder i kategori 1a.

Godkendelses- og tilsynspligtige

15%

85%

1%

99% 100 %

Kategori 1a-VI/-HU
2.286 VI/HU

Kategori 1b-VI/-HU
10.220 VI/HU

Kategori 2-VI/-HU
36.335 VI/HU

Bilag 1 Bilag 2

Tilsynspligtige

Kommune som tilsynsførende 
myndighed (både VI og HU)

MST som tilsynsførende 
myndighed (kun VI)
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Processen for miljøtilsyn

Processen for miljøtilsyn

1. Registrering af virksomhed og husdyrbrug 
Tilsynsmyndigheden bliver bekendt med en ny/ændret virksomhed/husdyrbrug. Det sker eksempelvis, 
når virksomhed/husdyrbrug ansøger om miljøgodkendelse, anmelder sig, ansøger om byggetilladelse 
eller etablerer sig. Når virksomheden/husdyrbruget er i drift, registrerer myndigheden, at der skal 
føres regelmæssigt tilsyn med denne.

2. Tilsyn
Herefter fastsættes tilsynsfrekvensen. Hvor ofte der alt i alt føres tilsyn med en 
virksomhed/husdyrbrug afhænger af kategori, vurderet miljørisiko og et fastlagt årsmål for, hvor 
mange fysiske tilsynsbesøg myndigheden skal foretage i forhold til antallet af virksomhed/husdyrbrug, 
myndigheden fører regelmæssige tilsyn med (uddybes på næste side).

Efter de fysiske tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver, hvilke forhold der er ført tilsyn med. 
Samtidigt registreres stamdata om tilsynet i myndighedens fagsystem og afgives til den digitale 
miljøadministration (DMA) enten manuelt eller via system-til-system.

3. Håndhævelse.
Eventuelle henstillinger og håndhævelser, som tilsynet har givet anledning til, registreres også i 
myndighedens fagsystem og afgives ligeledes  til den digitale miljøadministration (DMA) enten manuelt 
eller via system-til-system. 

Ny/ændret VI/HU

1. Registrering af 
VI/HU Fysiske og 

administrative: 
basistilsyn

prioriterede tilsyn
§ 9-tilsyn

opstartstilsyn

2. Tilsyn

Henstilling
Indskærpelse

Påbud
Forbud

Politianmeldelse

3. Håndhævelse

Figur: proces for registrering, tilsyn og håndhævelse 

Typer af tilsyn

Myndighederne kan anvende en række forskellige tilsynstyper. Tilsynene kan både være 
fysiske tilsynsbesøg eller administrative tilsyn med eksempelvis gennemgang af rapporter 
som led i egenkontrollen.

Tilsyn Beskrivelse 

Basistilsyn Samlede planlagte tilsyn, hvor virksomheders og husdyrbrugs samlede 
miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af et eller flere tilsynsbesøg 
(relaterede tilsyn), administrative tilsyn som f.eks. gennemgang af 
virksomhedens egenkontrol m.v. Der skal som minimum indgå et 
tilsynsbesøg.

Prioriteret tilsyn Et planlagt tilsyn udover basistilsyn, der er målrettet virksomheder eller 
husdyrbrug, hvor tilsynsmyndigheden ud fra miljørisikoscoren vurderer, at der 
skal føres flere tilsyn med bestemte områder.  Tilsyn, der gennemføres som 
led i en tilsynskampagne (dvs. en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet 
mod en branche eller et miljøtema) regnes som et prioriteret tilsyn.

§ 9-tilsyn Ikke planlagte tilsyn, der kan udløses ved væsentlige uheld, ifbm. 
godkendelse, som opfølgning på påbud eller som følge af klager m.v.

Opstartstilsyn Tilsyn med, hvorvidt nyetablerede bilag 2-virksomheder, MCP-anlæg eller 
maskinværksteder har etableret sig i henhold til det ansøgte eller anmeldte. 
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Frekvensen for tilsyn afhænger af flere parametre
Hvor ofte, der skal føres tilsyn med en VI/HU, afgøres af tre parametre:

Basistilsynsfrekvensen
• Alle kategori 1a og 1b virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn 

en gang i løbet af en 3-årig periode.
• Alle kategori 2 virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn en gang i 

løbet af en 6–årig periode.

Den vægtede risikoscore
• På baggrund af den vægtede risikoscore tildeles virksomhederne prioriterede 

tilsyn efter nedenstående principper

Årsmål for fysiske tilsyn 
• Hvert år skal der udføres et fysisk tilsyn på mindst 40 pct. af alle kategori 1 

virksomheder og husdyrbrug samlet. 
• Hvert år skal der udføres et fysisk tilsyn på mindst 25 pct. af alle kategori 2 

virksomheder og husdyrbrug samlet.

Udvælgelse af  VI/HU til tilsyn
• Først fordeles basistilsyn for alle kategorier efter den faste basistilsynsfrekvens.
• Dernæst tildeles virksomhederne prioriterede tilsyn.

• For kategori 1 udvælges VI/HU til prioriterede tilsyn således.
• For kategori 1a VI/HU gælder en fast tilsynsfrekvens afhængigt af risikoscore (R), som 

ikke må fraviges:
• R > 3,6 = tilsynsfrekvens hvert år
• 2,8 < R ≤ 3,6 = tilsynsfrekvens hvert andet år
• R ≤ 2,8 = tilsynsfrekvens hvert tredje år

• Der er ingen fast tilsynsfrekvens i forhold til risikoscoren for kategori 1b VI/HU. 
Myndighederne ”fylder op” med prioriterede tilsyn for kategori 1b VI/HU, når der er 
planlagt tilsyn for 1a VI/HU og basistilsyn for 1 b, for at opnå det samlede årsmål for 
kategori 1a +1b.

• For kategori 2 udvælges de VI/HU med den højeste risikoscore, indtil årsmålet er nået. 

Visualisering af, hvordan tilsynsfrekvensen fastlægges

Virksomhed eller 
husdyrbrug

Kategori 1 
(1a + 1b)

Årsmål = 40 
procent

Basistilsyn Gennemføres hvert tredje år

Prioriterede 
tilsyn Risikoscore

Kategori 1a

•R > 3,6 Tilsyn
hvert år

2,8 < R ≤ 3,6 Tilsyn hvert 
andet år

R ≤ 2,8 Tilsyn hvert 
tredje år

Kategori 1b
Prioriteres ud fra årsmål, risikoscore 

og gennemførte kategori 1 tilsyn 
samt kategori 1b basistilsyn

Kategori 2 Årsmål = 25 
procent

Prioriterede 
tilsyn Risikoscore Prioriteres ud fra årsmål og 

risikoscore

Basistilsyn Gennemføres hvert sjette år

Prioriteres ud fra risikoscore
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Dataflow i det nuværende tilsynssystem
Overblik over systemunderstøttelsen
Data dannes gennem hele processen i to systemer/miljøer, hvor DMA er grundlaget for tilsynsmodellen.

Den Digitale Miljøadministration (DMA) udstiller oplysninger fra godkendelses- og 
tilsynspligtige virksomheder. Data kommer fra tilsynsmyndighedernes fagsystemer, 
Geodatastyrelsen, CVR m.fl.

Som det fremgår af figuren er der ikke integration mellem DMA og alle data, der dannes i 
tilsynsprocessen.  
Dataflow i forbindelse med tilsyn
• Når et tilsyn er gennemført registrerer tilsynsmyndigheden resultatet  og afgiver data til DMA. De 

data, der afgives er: tilsynstype, dato, antal håndhævelser, risikoscore mv.
• I forbindelse med tilsyn udarbejder tilsynsmyndigheden en tilsynsrapport, der i detaljer indeholder 

information om, hvilke forhold der er ført tilsyn med, og hvilke type håndhævelser tilsynet har givet 
anledning til samt opfølgning herpå. Der er ikke krav om, at myndighederne skal afgive disse 
tilsynsrapporter  til DMA, og de er derfor kun tilgængelig for den enkelte tilsynsmyndighed og 
virksomheden, der er ført tilsyn med. Enkelte myndigheder vælger at afgive hele deres 
tilsynsrapport til DMA. Tilsynsrapporterne følger den enkelte myndigheds egen skabelon og kan 
derfor have meget forskellig form og format. 

• Der er et minimumskrav til otte oplysninger, som tilsynsrapporterne skal indeholde:
1. Baggrund for tilsyn
2. Virksomhedens stamoplysninger (navn, adresse, CVR)
3. Virksomhedstype
4. Dato for tilsyn
5. Hvad der er ført tilsyn med
6. Om der konstateret jordforurening
7. Om myndigheden har udstedt reaktion
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetning på egenkontrollen. 

• Disse otte oplysninger skal myndighederne efterfølgende indberette til DMA. Der er defineret krav 
til form og indhold af oplysninger, og i de fleste tilfælde indberetter myndigheden oplysninger via et 
pdf- eller worddokument, der ikke integreres med de øvrige data i DMA’en. 

Dataflow i forbindelse med håndhævelse
• Myndighederne indberetter, om der er givet håndhævelser, men ikke graden/alvorligheden af 

håndhævelse, og hvad der håndhæves på. 

Ny/ændret VI/HU

1. Registrering af 
VI/HU

Myndighed registrerer 
tilsyn og risikoscorer i 

fagsystem/DMA

2. Tilsyn

Myndighed 
registrerer eventuel 

håndhævelse i 
fagsystem/DMA

3. Håndhævelse

• Score på risikoparametre
• Vægtet risikoscore
• CVR-/P-nummer
• Virksomhedskategori

• Listepunkt
• Hovedaktivitet
• Tilsynstype og -kategori
• Tilsynsdato

• Håndhævelser og henstillinger
• Dato for håndhævelse/henstilling
• Mv.

Den Digitale Miljøadministration (DMA)

Myndighed 
udarbejder 

tilsynsrapport, der 
offentliggøres helt 

eller delvist

2. Tilsyn

Overblik over dataflow
I nedenstående figur er dataflow mellem de mest centrale systemer illustreret.

Fagsystemer anvendes til indsamling, bearbejdning og administration af data om tilsyn. 
Der findes to systemer, der dominerer markedet (GeoEnviron og Structura), som 
næsten alle kommuner (og MST-Virksomheder) benytter. Nogle få kommuner 
indberetter manuelt.
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Overblik over gennemførte tilsyn i 2017
Af nedenstående tabel fremgår et samlet overblik over de gennemførte tilsyn i 2017 fordelt på 
virksomhedskategorier og tilsynstyper. 

∑ = samlet antal

∑ VI/HU ∑ tilsyn ∑ basistilsyn ∑ prioriterede 
tilsyn

∑ kampagnetilsyn ∑ § 9-tilsyn ∑ håndhævelser ∑ henstillinger

Kategori 
1a-HU 1.635 979 478 349 68 72 523 85

Kategori 
1a-VI 791 540 216 134 38 49 316 56

Kategori 
1b-HU 4.705 2.557 1.383 426 344 371 1.742 246

Kategori 
1b-VI 5.614 2.735 1.864 349 154 295 1.148 390

Kategori 
2-HU 17.183 5.014 2.879 1.049 578 450 2.463 447

Kategori 
2-VI 19.901 5.243 3.241 1.059 624 260 2.042 794

Det samlede antal virksomheder er her opgjort som antallet af aktive virksomheder ved slutningen af 2017. Virksomheder, der hverken fremgår som aktive eller inaktive i DMA, er blevet opgjort som aktive. I analyser senere i rapporten indgår 
andre tal for summeringer af antal virksomheder, da disse analyser bygger på alle aktive virksomheder over hele den givne periode. Det kan medføre en mindre forskel i summeringen. 
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4. Hypotesetest
Resultaterne fra de datadrevne hypotesetest, der har 
fundet sted for at skabe indsigter i 
myndighedsindsatsen gennem data
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19 hypoteser danner grundlag for forslag til forbedringer

Evaluering af 
tilsynsmodellen og 

Miljøstyrelsens egne 
vurderinger

Miljøministeriets fælles 
kontrolstrategi

Input fra kommuner på 
hypoteseværksted

Hypotesernes 
baggrund

Om myndighederne 
kommer de rigtige 

steder, og om 
tilsynsmodellen 

udpeger de rette 
virksomheder/husdyrbr

ug til tilsyn.

Undersøgelser af
1. Risikoparametre

2. Den vægtede 
risikoscore

3. Tilsyn og årsmål.

19 hypoteser 
med fokus på

Justeringer af 
tilsynsmodel og 

parametre

Nye datakilder

Forslag angående

Forbedring af data og 
viden om effekt

Styrket anvendelse af 
tilsynsmodel

Med afsæt i et hypoteseværksted med udvalgte kommuner, drøftelser med MST og den gennemførte evaluering af tilsynsmodellen fra 2018 er der opstillet 19 hypoteser, der har til 

formål at afdække, om de påpegede udfordringer kan eftervises i data. Resultaterne af analyserne har derefter dannet grundlag for en række forslag til forbedringer. 
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Tilgang til hypotesetest

De opstillede hypoteser er blevet testet og valideret sammen med Miljøstyrelsen ud fra 
de fem trin, der er beskrevet herunder. Hypotesetestene har været eksplorative, idet 
hypoteserne løbende er blevet udviklet og præciseret.

Formålet med hypotesetestene har været at skabe overblik over de givne 
problemstillinger. Analyserne er dokumenteret i nærværende rapport i det omfang, at 
de har skabt værdi og indsigt.

De næste sider indeholder en gennemgang af de enkelte hypoteser med tilhørende 
analyser.

Data er blevet 
anvendt til at teste 
hypoteserne i tæt 
samspil med MST.

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5

Sammen med MST 
og kommuner er den 
konkrete tilgang til at 
teste hypoteserne 
blevet vurderet.

Hypoteser er blevet 
nedbrudt og gjort 
entydige.

Hypotese
Udvalgte analyser er 
blevet 
dokumenteret og 
illustreret løbende.

Trin 1-3 er blevet 
gentaget, hvis 
analysen har givet 
anledning til nye 
hypoteser.

Analysetilgang Analyse Nye hypoteser Dokumentation

Tilgang til analyse af hypoteser

Alle analyser, der er udstillet i rapporten, tager udgangspunkt i data fra DMA-databasen fra 2016 til 
september 2018. Der er anvendt rådata, og kvaliteten afhænger af datakvaliteten i DMA. Et dump 
af databasen blev sendt til Deloitte den 2. oktober 2018 og indlæst i en lokal PostgreSQL-database. 
Adgang til den lokale database blev etableret ved hjælp af Python-biblioteket Pandas. Hvor intet 
andet er nævnt, er det disse data, der ligger til grund for analysen. For enkelte analyser er 
udelukkende anvendt data for 2017, hvilket fremgår af beskrivelse af disse analyser. Til analyse af 
hypotese nummer 17 er anvendt andre data i form af data fra to tilsynsmyndigheder.

Dermed er der ikke data for hele 2018, hvilket der skal tages højde for igennem analyserne. Der 
henvises til kapitel 6 for uddybende beskrivelser af metode og datagrundlag.
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Hypoteserne er inddelt i tre grupper

Gruppe 1
Risikoparametre og scoringscifre

5 hypoteser

Gruppe 2
Den vægtede risikoscore

5 hypoteser

Gruppe 3
Tilsyn og årsmål

9 hypoteser

De tre grupper adresserer forskellige dele af tilsynsmodellen med særligt fokus på risikovurderingen og gennemførelse af tilsyn.

Gruppe

1: Risikoparametre og scoringscifre – 5 hypoteser

2: Den vægtede risikoscore – 5 hypoteser 

3: Tilsyn og årsmål – 9 hypoteser

Myndighed Virksomheder 
Husdyrbrug

Basistilsyn

Prioriterede tilsyn, 
herunder 

kampagnetilsyn

Definition af 
risikoparametre

Myndigheders scoring 
af risikoparametre

Udregning af den 
vægtede risikoscore

Fastlæggelse af 
tilsynsfrekvens

Udvælgelse af 
virksomheder og 

husdyrbrug

Opstartstilsyn, § 9-tilsyn 

Myndighedernes 
indberetning
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Oversigt over hypoteser
På de næste sider fremgår først de overordnede konklusioner fra hver gruppe af hypoteser og derefter de enkelte hypotesetest.

1. Parametre og scoringscifre Resultat af test
Differentiering af VI/HU ved hjælp af parametre

H1. De nuværende parametre (A-E) og scoringscifre (1, 3, 5) differentierer virksomheder/husdyrbrug Bekræftet

Er der scoringer, der sjældent anvendes?

H2. Alle scoringscifre i parameter A, miljøledelse og systematik, anvendes generelt af alle kommuner Afkræftet

H3a. Parameter E, sårbarhed, er med til at differentiere mellem virksomheder og husdyrbrug  i relation til den enkelte kommune Afkræftet

H3b. Der er ingen gensidig sammenhæng mellem scoring på parameter C og parameter E Bekræftet

Indbyrdes sammenhæng mellem parametre

H4. Der er ingen gensidig sammenhæng mellem scoring på parameter B og parameter C for virksomheder Afkræftet

H5. Virksomheder og husdyrbrug, der modtager et § 9 tilsyn, har ofte en høj score på parameter B, regelefterlevelse. Bekræftet

2. Den vægtede risikoscore Resultat af test
Fordeling af den vægtede risikoscore

H6. Den vægtede risikoscore bidrager til at differentiere virksomheder/husdyrbrug Bekræftet

H7. Virksomheder og husdyrbrug med en høj vægtet risikoscore får flere håndhævelser Bekræftet

Tildeling af vægtet risikoscore

H8. Et basistilsyn fører til en højere vægtet risikoscore Hverken be- eller afkræftet

H9. Myndigheder justerer kun risikoscoren efter planlagte tilsyn Afkræftet

H10. Virksomheder og husdyrbrug med håndhævelser på basistilsyn oplever, at de får flere prioriterede tilsyn Afkræftet
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Oversigt over hypoteser
På de næste sider fremgår først de overordnede konklusioner fra hver gruppe af hypoteser og derefter de enkelte hypotesetest.

3. Tilsyns- og årsmål Resultat af test
Gennemførelse af tilsyn

H11. Der gennemføres det tiltænkte antal basistilsyn Afkræftet

H12. Tillsynsfrekvensen for kategori 2 på minimum hvert sjette år er for høj Hverken be- eller afkræftet

H13. Kategori 1a-virksomheder og -husdyrbrug modtager det antal tilsyn, som den samlede risikoscore anviser Afkræftet

Anvendelse af prioriterede tilsyn

H14. Der er en sammenhæng mellem den vægtede risikoscore og udtagelse til prioriteret tilsyn Bekræftet

H15. Tilsynsmyndighederne fylder op med prioriterede tilsyn hos de virksomheder og husdyrbrug, der har den højeste vægtede score, for at nå årsmålene Afkræftet

H16. Kommunens erhvervsstruktur er afgørende for, om tilsynene er målrettet virksomheder og husdyrbrug med den højeste risiko Hverken be- eller afkræftet

H17. Prioriterede tilsyn afholdes som basistilsyn Afkræftet

H18. Prioriterede tilsyn udføres oftest sammen med et andet tilsyn Afkræftet

Årsmål

H19. Den faste tilsynsfrekvens for kategori 1a medfører, at kategori 1b sjældent modtager prioriterede tilsyn Hverken be- eller afkræftet



Hypoteser vedrørende 
parametre og scoringscifre
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Grundlaget for risikovurderingen er fem risikoparametre, der repræsenterer dels 
sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel 
miljøforurening. Der er derfor gennemført en række analyser af, hvordan de nuværende 
parametre og scoringscifre anvendes af myndighederne. I kapitel 3 er tilsynsmodellen 
beskrevet i detaljer. 

Alle scoringsciftre  anvendes
Analyserne viser, at de nuværende 5 parametre og deres scoringsmuligheder anvendes – dog 
anvendes nogle få scoringscifre ikke så ofte. Nedenstående heatmap viser, hvor mange 
procent af virksomheder og husdyrbrug der scorer 1, 3 og 5 på henholdsvis parameter A, B, C, 
D og E fordelt på kategori 1 og 2. 

Gensidig sammenhæng mellem parameter B og hyppigheden af §9-tilsyn
Analyserne viser, at virksomheder og husdyrbrug, som scorer højt på især parameter B, men 
også C og D, oftere får et prioriterede tilsyn og §9 tilsyn.

Analyseresultater vedr. parametre og scoringscifre
Når myndighederne risikovurderer anvendes alle scoringscifre

Figur 1: Fordeling af scoringscifre på parametre

Fordelt på de enkelte parametre viser analyserne, at:
Parameter A
• Scoren 5 i parameter A anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug
• Næsten alle husdyrbrug og kategori 2-virksomheder får en høj score
• For kategori 1a + 1b-virksomheder er fordeling af score for parameter A mere jævn

Parameter B
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug .
• Kategori 1a virksomhed, 1a + 1b husdyrbrug har en svag tendens til højere score (og dermed en mere 

jævn fordeling af score) end kategori 1b virksomheder, 2 virksomheder og 2 husdyrbrug
• En høj score i B øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter C
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og  kategori 1 a + 1 b husdyrbrug er fordeling af score for parameter C 

dog mere jævn
• En høj score i C øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter D
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og kategori 1a + 1b husdyrbrug er fordeling af score for parameter D dog 

mere jævn 
• Den største differentiering sker for 1b, hvor husdyrbrug scorer højere
• En høj score i D øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter E  
• Scorerne er mere jævnt fordelt end for de øvrige parametre
• Særligt for husdyrbrug er der en jævn fordeling af score. Virksomheder har sammenholdt med 

husdyrbrug en tendens til højere score.
• Indenfor den enkelte kommune er det nogle gange vanskeligt at opnå en jævn fordeling. Det gælder 

særligt for virksomheder. 

Kategori 1 Kategori 2

På de næste sider fremgår analyserne af parametre og scoring

Score

Pa
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m
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er

Score

% %
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Hypotese 1 
De nuværende parametre (A-E) og scoringscifre (1, 3, 5) differentierer virksomheder/husdyrbrug

Nogle scoringscifre anvendes meget ofte
Evalueringen viser, at 38 % af kommunerne mener, at det oftest eller altid er de rigtige virksomheder, der 
udvælges til tilsyn. Heraf mener hovedparten, at årsagen til at andelen ikke er højere skal findes i en begrænset 
differentiering af den vægtede risikoscore. Grundlaget for den vægtede risikoscore er de fem risikoparametre, 
og nedenstående heatmap viser, hvor mange procent af virksomheder og husdyrbrug, der scorer 1, 3 og 5 på 
henholdsvis parameter A, B, C, D og E. 

Figuren viser, at:
• Scoren 5 i parameter A anvendes for langt hovedparten af VI/HU, hvorfor parameteren kun i begrænset 

omfang bidrager til at differentiere i sin nuværende anvendelse.
• I parameter B, C og D anvendes scorerne 1 og 3 for langt hovedparten af VI/HU. Det giver mulighed for 

differentiering, men dog ikke i betydeligt omfang. I den forbindelse viste evalueringen også, at der blandt 
kommuner ikke var en ensartet fortolkning af, hvad der var indeholdt i særligt paramenter D.

• I parameter E er der en mere jævn fordeling af scorer, og parameteren kan derfor bidrage til en øget 
differentiering samlet set.

Figur 5: Fordeling af scoringscifre på parametre

Parametre med flere elementer scores 
højest
Et andet interessant forhold er, at det særligt er på 
parametrene A og E, der indeholder mere end ét element, at 
virksomheder og husdyrbrug får en høj score: 

• Scoren 5 anvendes for 86 % af VI/HU i parameter A, der 
indeholder såvel spørgsmålet om miljøledelsessystemer 
som dokumenterede miljøforbedringer. 

• Scoren 5 anvendes for 54 % af VI/HU i parameter E, og her 
er parameteret afhængig af afstanden til flere forskellige 
typer af områder. 

Forklaringen på dette kan være, at:
1. det særligt er på parameter A og E, at der er grundlag for 

en høj score. 
2. det alt andet lige er lettere at modtage en høj score, hvis 

der er mere end ét forhold, der kan være udslagsgivende. 

Den nuværende datakvalitet muliggør ikke en analyse af, 
hvilke forhold under parameter A og E, der har afstedkommet 
en høj score.

Resultat: Hypotesen er bekræftet
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Hypotese 1 
De nuværende parametre (A-E) og 
scoringscifre (1, 3, 5) differentierer 
virksomheder/husdyrbrug

Der er en mere jævn fordeling af scoringscifre for 1a 
virksomheder i forhold til de øvrige kategorier
For at vurdere mulighederne for at differentiere mellem VI/HU ved hjælp af parametrene 
og scoringscifrene er det væsentligt at se på fordelingen mellem kategorier. Det kan 
belyse, om der er kategorier med større eller mindre differentiering.

Af figurerne fremgår det, at:
• Kategori 1a-virksomheder har bred differentiering på alle parametre, undtagen D.
• Kategori 1a-husdyrbrug har mindre differentiering, særligt på parameter A, C og D.
• Kategori 1b-virksomheder har differentiering på alle parametre, men mindst på D og i 

mindre omfang på E, C og B.
• Kategori 1b-husdyrbrug har meget lille differentiering på parameter A, men ellers har 

bred differentiering.
• Kategori 2-virksomheder har mindre differentiering på alle parametre, hvor primært 

to scoringscifre bruges.
• Kategori 2-husdyrbrug har bred differentiering på parameter B og E, men mindre 

differentiering på parameter C og D og i praksis ingen differentiering på parameter A.

Samlet set viser analysen, at den nuværende anvendelse af scorerne særligt giver en 
differentiering for kategori 1a-virksomheder, mens de andre kategorier alle har 
parametre, hvor differentieringen er begrænset og ofte alene sker på enkelte parametre 
og uden brug af alle scoringscifre.

A) Fordeling af risikocifre – kategori 1a-
virksomheder

B) Fordeling af risikocifre – kategori 1b-
virksomheder 

C) Fordeling af risikocifre – kategori 2-
virksomheder 

D) Fordeling af risikocifre – kategori 1a-
husdyrbrug

E) Fordeling af risikocifre – kategori 1b-
husdyrbrug 

F) Fordeling af risikocifre – kategori 2-
husdyrbrug

Figur 6:

Resultat: Hypotesen er bekræftet
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Hypotese 1 
De nuværende parametre (A-E) og scoringscifre (1, 3, 5) differentierer virksomheder/husdyrbrug

Betydningen af VI/HU’s størrelse
Scoringscifrenes anvendelse kan også belyses ved at undersøge, hvordan anvendelsen af 
parametrene fordeler sig i forhold til virksomhedernes/husdyrbrugenes størrelse udtrykt som 
antal ansatte, som angivet i CVR-registret. 

En oversigt fremgår af nedenstående figur, hvor særligt tre forhold kan udledes:
1. Særligt anvendelsen af scoringscifre for parameter A varierer afhængigt af størrelse, hvor 

mikro VI/HU modtager den højeste score og mellemstore virksomheder den laveste score. 
2. For parameter C er der en variation for mikro VI/HU, der modtager en lavere score end 

resten af VI/HU.
3. For resten af parametrene og hovedparten af virksomheder med over 10 ansatte har 

størrelsen ingen videre betydning for scoren.

B) Fordeling af scoringscifre
Små VI/HU: 10-49 ÅV

C) Fordeling af scoringscifre
Mellemstore VI/HU: 50-199 ÅV

D) Fordeling af scoringscifre
Store VI/HU: > 199 ÅV

A) Fordeling af scoringscifre
Mikro-VI/-HU: 0-9 ÅV

En anden måde at se samme fordeling på er gennem de fire nedenstående figurer, 
hvor scoringscifrene er fordelt på fire grupper i forhold til VI/HU’s størrelse. 

Fordeling af scoringscifre på virksomhedsstørrelse

Figur 7.2:

Figur 7.1:

Resultat: Hypotesen er bekræftet
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Hypotese 1 
De nuværende parametre (A-E) og scoringscifre (1, 3, 5) differentierer virksomheder/husdyrbrug

Fordelt på de enkelte parametre viser analyserne, at:
Parameter A
• Scoren 5 i parameter A anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug
• Næsten alle husdyrbrug og kategori 2 virksomheder får en høj score
• For kategori 1a + 1b  virksomheder er fordeling af score for parameter A mere jævn

Parameter B
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug .
• Kategori 1a virksomhed, 1a + 1b husdyrbrug har en svag tendens til højere score (og dermed en mere jævn 

fordeling af score) end kategori 1b virksomheder, 2 virksomheder og 2 husdyrbrug
• En høj score i B øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter C
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og  kategori 1 a + 1 b husdyrbrug er fordeling af score for parameter C dog mere 

jævn
• En høj score i C øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter D
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og kategori 1a + 1b husdyrbrug er fordeling af score for parameter D dog mere jævn 
• Den største differentiering sker for 1b, hvor husdyrbrug scorer højere
• En høj score i D øger sandsynligheden for flere prioriterede tilsyn.

Parameter E  Scorerne er mere jævnt fordelt end for de øvrige parametre
• Særligt for husdyrbrug er der en jævn fordeling af score. Virksomheder har sammenholdt med husdyrbrug en 

tendens til højere score.
• Indenfor den enkelte kommune er det nogle vanskeligt at opnå en jævn fordeling. Det gælder særligt for 

virksomheder. 

Samlet vurdering af hypotese 1
Parametrene og scoringscifrene bidrager til en differentiering mellem 
virksomheder og husdyrbrug. Der er dog en tendens til, at det primært er 
to ud af tre scoringscifre, der anvendes indenfor hvert parameter; det er 
særligt gældende for kategori 2 VI/HU men også for 1b samt 1a HU, hvilket 
har en begrænsende effekt på differentieringen for disse grupper.

Resultat: Hypotesen er bekræftet
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Hypotese 2 
Alle scoringscifre i parameter A, miljøledelse og 
systematik, anvendes generelt af alle kommuner

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Scorerne 1 og 3 anvendes meget af få og lidt af de fleste kommuner
Nogle kommuner har givet udtryk for, at det er vanskeligt at anvende scoringsciffer 3 for parameter A, der er defineret 
ved, at virksomheden/husdyrbruget har en skriftlig formuleret miljømålsætning og dokumenterede miljøforbedringer. 
Det afspejles i, at 8 procent af virksomheder/husdyrbrug scorer 3 i parameter A.

Kortet til højre viser andelen af virksomheder/husdyrbrug i en kommune, der scorer 3 på parameter A. Af kortet 
fremgår det:
• At særligt et lille antal kommuner anvender scoren 3 til op mod halvdelen af deres virksomheder
• Langt hovedparten af kommuner kun anvender scoren 3 i begrænset omfang. 

Nedenstående figur viser, at der på tværs af alle kommuner er et meget stort sammenfald i anvendelsen af 
scoringscifrene for parameter A og en begrænset brug af alle scoringscifre. Det er få kommuner, der skiller sig 
væsentligt ud i deres anvendelse af scoringscifre for parameter A. Dette kan være et udtryk for, at kommunerne 
fortolker definitionen på de enkelte scoringscifre forskelligt.

Dermed er hypotesen afkræftet,. Det er primært scoren 5, der anvendes af kommunerne, mens nogle enkelte anvender 
alle scoringsmuligheder. Resultatet stemmer umiddelbart ikke overens med evalueringen, hvor 47 % af kommunerne 
gav udtryk for, at de i høj grad eller nogen grad bruger alle scoringsmulighederne i parameter A.

Figur 8: Andel virksomheder i kommunen, der scorer 3 på parameter A

Figur 9: Kommunernes anvendelse af parameter A
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Hypotese 3a 
Parameter E, sårbarhed, er med til 
at differentiere mellem 
virksomheder og husdyrbrug  i 
relation til den enkelte kommune

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Et centralt opmærksomhedspunkt fra kommunerne er, at 
virksomheder/husdyrbrug får tildelt samme score på 
sårbarhedsparameteret, E indenfor den enkelte kommune. Dette kan 
betyde, at hovedparten af virksomheder/husdyrbrug eksempelvis får 
tildelt score 5, hvis kommunen er placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser.

Af kortet til højre fremgår det, hvilken score der er den hyppigst 
anvendte for parameter E fordelt på de enkelte kommuner fordelt på 
henholdsvis virksomheder og husdyrbrug. 

Kortet viser, at 
• scoren 5 er klart den mest anvendte score i de fleste kommuner for 

virksomheder; i enkelte kommuner 100 %
• I meget få kommuner er scorerne 1 og 3 de mest anvendte for 

virksomheder
• Der er en mere jævn fordeling for anvendelse af scoringscifrene for 

parameter E på tværs af kommunerne for husdyrbrug, men dog med 
en overvægt i hver kommune, der scorer 5.

Dermed er hypotesen afkræftet.

A) Andel virksomheder i kommunen, der scorer ens på E

A) Andel husdyrbrug i kommunen, der scorer ens på E

B) Kommunernes anvendelse af parameter E for virksomheder

B) Kommunernes anvendelse af parameter E for husdyrbrug

Figur 10:

Figur 11:
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Hypotese 3b 
Der er ingen gensidig sammenhæng mellem scoring på parameter C og parameter E

Scoring af parameter C for håndtering og 
opbevaring påvirker ikke scoringen for parameter 
E, sårbarheden
I forbindelse med forundersøgelsen til evalueringen fremhævede en 
række kommuner, at der kan være en tendens til, at parameter E, 
sårbarhed, scores højt for virksomheder, hvis myndigheden vurderer, at 
der er høj sandsynlighed for påvirkning af omgivelserne. Det er derfor 
undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de scorer, der tildeles 
henholdsvis parameter C og E, særligt i forhold til kombinationen, hvor 
både parameter C og E er scoret 5.

Det ses af figuren til højre, at der ikke er gensidig sammenhæng, da 
hyppigheden for, at en virksomheder scorer 5 på både parameter C  og E 
er lav i forhold til hyppigheden af de øvrige kombinationer af score for 
begge parametre. 

Hypotesen er bekræftet.

Figur 12: Sammenhæng mellem parameter C og E for 
virksomheder

Håndtering og 
opbevaring C - 1

Håndtering og 
opbevaring C - 3

Håndtering og 
opbevaring C - 5

E - 1 E - 3 E - 5 

Resultat: Hypotesen er bekræftet

Antal 
virksomheder
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Hypotese 4 
Der er ingen gensidig sammenhæng mellem scoring på parameter B og parameter C for 
virksomheder

Mindre sammenhæng mellem B og C
I evalueringen påpegede kommunerne, at der er en indbyrdes sammenhæng 
mellem parametrene B, håndhævelser, og C, håndtering og opbevaring, for 
virksomheder, som er årsag til flere prioriterede tilsyn hos nogle virksomheder. 
Sammenhængen mellem parameter B og C er på 0,23, og dermed påvirker scoren 
i parameter C i mindre grad scoren i parameter B, men dog i højere grad end det 
er tilfældet med parameter A og E. Med andre ord er der en sammenhæng, men 
denne sammenhæng er umiddelbart ikke så stærk, som kommunerne oplever. 
Dette ses også af figuren til højre, der viser fordelingen af scorer for virksomheder 
på parameter B og C. Her ses det blandt andet, at scoren 5 i parameter C i 
tilnærmelsesvis samme omfang medfører såvel score 1, 3 og 5 i parameter B. 

Hypotesen er afkræftet, men sammenhængen er meget svag. 

Det er dog et faktum, at i de tilfælde, hvor der håndhæves på håndtering og 
opbevaring, kan det i nogle tilfælde påvirke scoren for både parameter B og C.

Høj score i parameter B øger sandsynlighed for prioriterede tilsyn
Af figuren til højre fremgår det, at særligt en høj score på parameter B, D og C 
øger sandsynligheden for, at en virksomhed modtager et prioriteret tilsyn. 
Selvom der kun er en svag sammenhæng mellem parameter B og C, kan 
kommunernes oplevelser af, at en indbyrdes sammenhæng mellem 
parametrene B og C, er årsag til flere prioriterede tilsyn hos nogle virksomheder, 
skyldes, at det således netop er en høj score i bl.a. parametrene B og C, der giver 
anledning til oftere prioriterede tilsyn.

Det skal i øvrigt pointeres, at scoren i A og E ikke påvirker en virksomheds 
sandsynlighed for at modtage prioriteret tilsyn jf. figur 15.

Sammenhæng mellem parametre er generelt meget lav
Omfanget af korrelationen mellem parametrene er illustreret i 
nedenstående figur for virksomheder. Jo mørkere farve, jo større 
korrelation, hvilket betyder, at der er en statistisk sammenhæng 
mellem parametrene. 

Af figuren nedenfor fremgår det, at der er en svag korrelation 
mellem parameter B, C og D, når der ses på alle virksomheder og 
alle kommuner. Men det er væsentligt at påpege, at denne 
korrelation er så lav, at det ikke er muligt at konkludere, at det 
kan have en afgørende indflydelse på den resulterende samlede 
score og hermed være årsag til, hvor ofte en virksomhed 
modtager flere prioriterede tilsyn. 

Sammenhæng mellem risikoparametre, virksomheder

B - 1

B - 3

B - 5

C -1 C -3 C -5 

Fordeling af virksomheders score i parameter B og C

Sandsynlighed for prioriteret tilsyn afhængigt af 
virksomhedens score

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Resultat: Hypotesen er afkræftet
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Hypotese 5 
Virksomheder og husdyrbrug, der modtager et § 9 tilsyn, har ofte en høj score på parameter B, 
regelefterlevelse.

Resultat: Hypotesen er bekræftet

Sammenhæng mellem § 9-tilsyn og parameter B
§ 9-tilsyn gennemføres ved væsentlige klager, uheld og andre ekstraordinære situationer. I evalueringen påpegede 
91 procent af kommunerne, at konsekvenserne for miljøet er væsentlige, når de udfører et § 9-tilsyn. 

Der er gennemført en analyse af, hvordan scorerne på de enkelte parametre fordeler sig for virksomheder og 
husdyrbrug, der får § 9 tilsyn. Hypotesen går på om en høj score på parameter B, regelefterlevelse, har relation til, 
om den enkelte virksomhed/husdyrbrug får § 9 tilsyn. Altså om en virksomhed/husdyrbrug, der generelt har 
tendens til ikke at overholde gældende regler, modtager flere § 9 tilsyn, end virksomheder/husdyrbrug, der er 
mere lovmedholdige.  Analysen er vægtet i forhold til antallet af virksomheder/husdyrbrug, der modtager de 
enkelte scorer, og tallene i figuren kan derfor betragtes som en form for sandsynlighed.

Analysen viser, at:
• Der er størst risiko for at modtage et § 9-tilsyn, hvis en virksomhed/husdyrbrug scorer 5 i parameter B.
• Der er andenstørst risiko for at modtage et § 9-tilsyn, hvis en virksomhed/husdyrbrug scorer 5 i parameter D.
• Der er tredjestørst risiko for at modtage et § 9-tilsyn, hvis en virksomhed/husdyrbrug scorer 5 i parameter C.
• Scoringen i parameter A og E har mindre betydning for risikoen for at modtage et § 9-tilsyn.
• Scoringscifrene 1 og 3 i parameter B, C og D har mindre betydning for risikoen for at modtage et § 9-tilsyn.

Hypotesen er derfor bekræftet, men sammenhængen mellem et § 9-tilsyn og en høj score i parameter B er 
begrænset.

Det bør understreges, at det i analysen ikke har været muligt at tage højde for, hvad årsagen har været til et § 9 
tilsyn, samt konklusioner og opfølgning på tilsynet, da der ikke er data som understøtter dette.

Sandsynlighed for § 9-tilsyn afhængigt af score
Figur 16
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På baggrund af scoringen på de fem parametre udregnes en samlet risikoscore for hver 
virksomhed/husdyrbrug, hvor hver risikoparameter vægtes forskelligt. Risikoscoren bliver 
derved nøglen, som tilsynsmyndighederne anvender til at fastlægge hyppigheden af tilsyn 
på den enkelte VI/HU. I kapitel 3 er tilsynsmodellen beskrevet i detaljer.

Sammenfald i den vægtede score kan medføre en mindre differentiering 
En virksomheds/husdyrbrugs miljørisikovurdering er grundlaget for, hvorvidt en 
virksomhed/husdyrbrug skal have et prioriteret tilsyn. Derfor er det væsentligt, at den 
vægtede risikoscore bidrager til en differentiering, så det er muligt at prioritere, hvilke 
virksomheder/husdyrbrug, der skal udtages til prioriteret tilsyn.

Grundlæggende viser analyserne, at der fordelt på kategori og størrelse af virksomheder 
og husdyrbrug beregnes både høje og lave vægtede risikoscorer i en normalfordeling, 
hvilket er afgørende for at sikre en differentiering. Kategori 1 virksomheder og 
husdyrbrug er mest differentierede sammenlignet med de øvrige kategorier. Det fremgår 
af nedenstående figur, at den vægtede risikoscore for 50 % af virksomheder eller 
husdyrbrug ligger mellem 2,5 og 3,5, og at mange virksomheder og husdyrbrug samles i 
grupper med samme risikoscore. Det skal dog bemærkes, at for virksomheder/husdyrbrug 
med samme vægtede score inden for de enkelte kommuner, udtager fagsystemet 
Geoenviron, virksomheder til tilsyn ud fra den seneste tilsynsdato.

Analyseresultater vedr. den vægtede risikoscore
Den vægtede score bidrager til at differentiere virksomheder og husdyrbrug – dog får mange 
virksomheder og husdyrbrug samme vægtede score. 

Figur 3: Antal håndhævelser fordelt på risikoscore

Samtidig er det dog værd at bemærke, at til trods for en positiv sammenhæng mellem antallet af 
håndhævelser og den vægtede risikoscore, er der virksomheder eller husdyrbrug med en vægtet 
risikoscore omkring 3, der får flere eller færre håndhævelser, end sammenhængen umiddelbart 
foreskriver. 

Risikoscoren er høj for virksomheder og husdyrbrug , der modtager mange håndhævelser
Analysen viser, at der er en sammenhæng mellem en høj vægtet score og antal af 
håndhævelser. Det fremgår af figuren nedenfor. Det ses også, at sammenhængen er stærkest 
for kategori 1. 

På de næste side fremhæves centrale analyser vedr. 
”den vægtede risikoscore”

Det fremgår af henholdsvis hypotese nr. 7 og 14, at virksomheder/husdyrbrug med højest 
vægtet risikoscore, er dem, der får flest prioriterede tilsyn og har flest håndhævelser, hvilket 
underbygger, at differentieringen umiddelbart kan vurderes at være tilstrækkelig, også selvom 
mange ligger i samme interval og mange har samme score.

Orange: Kategori 1
Grøn: Kategori 2

Figur 2: Fordeling af den vægtede risikoscore
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Hypotese 6 
Den vægtede risikoscore bidrager til at differentiere virksomheder/husdyrbrug

Mange virksomheder får næsten samme risikoscore 
En virksomheds/husdyrbrugs miljørisikovurdering er grundlaget for, om en virksomhed 
skal have et prioriteret tilsyn. Derfor er det væsentligt, at den vægtede risikoscore kan 
differentieres for at opnå en segmentering af, hvilke VI/HU der skal udtages til prioriteret 
tilsyn. Evalueringen viser, at 38 procent af kommunerne mener, at det oftest eller altid er 
de rigtige virksomheder, der udvælges til tilsyn. Heraf mener hovedparten, at årsagen, til 
at andelen ikke er højere, skal findes i en begrænset differentiering af den vægtede 
risikoscore

Af nedenstående figur fremgår det, at der er et stort sammenfald i, hvilken risikoscore 
virksomheder/husdyrbrug får. Således er den vægtede risikoscore for 50 procent af de 
aktive VI/HU mellem 2,5 og 3,5. Risikoscore ∑ VI/HU % VI/HU

2,81 4.467 9,1

3,14 4.252 8,7

2,8 3.893 8,0

2,48 2.694 5,5

3,1 1.981 4,1

2,47 1.925 3,9

2,5 1.897 3,9

1,8 1.473 3,0

3,4 1.424 2,9

3,74 1.312 2,7

Mange VI/HU får samme risikoscore
Mange virksomheder og husdyrbrug får samme vægtede risikoscore. Næsten 52 procent får en af  
10 mest hyppige vægtede risikoscorer. Det giver alt andet lige en begrænset mulighed for at 
differentiere virksomhederne/husdyrbrugene.

Af nedenstående tabel fremgår de risikoscorer, som virksomheder/husdyrbrug får hyppigst og 
sjældnest:

Risikoscore ∑ VI/HU % VI/HU 

5,32 1 0,002

3,86 1 0,002

3,92 1 0,002

3,45 2 0,004

2,72 2 0,004

4,26 2 0,004

3,32 2 0,004

2,92 2 0,004

2,53 2 0,004

2,2 3 0,006

De ti mest anvendte risikoscorer De ti mindst anvendte risikoscorer

Figur 17: Fordeling af risikoscore med 25 procent percentiler

∑ = sum

Resultat: Hypotesen er bekræftet
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Hypotese 6 
Den vægtede risikoscore bidrager til 
at differentiere virksomheder 
/husdyrbrug
Den vægtede risikoscore er differentieret – dog bedst 
for 1a virksomheder 
Der er undersøgt, hvordan den vægtede risikoscore fordeler sig i forhold til 
kategori. Det ses at:
• der er en bred fordeling af den vægtede risikoscore på tværs af kategorier, men 

mange virksomheder/husdyrbrug falder ud med samme vægtede risikoscore
• For kategori 1a-virksomheder sker den største differentiering på tværs af den 

vægtede risikoscore.
• For de øvrige kategorier er de vægtede risikoscorer mindre differentierede, og 

den vægtede risikoscore samler sig i grupper. Jævnfør hypotese 1 skyldes dette 
særligt, at disse kategorier anvender færre kombinationsmuligheder af 
scoringscifre.

• Den vægtede risikoscore er i gennemsnit højere for kategori 1a- og 1b-
husdyrbrug end for de øvrige kategorier. 

Fordeling af den vægtede risikoscore på kategori

Fordeling af den vægtede risikoscore – kategori 1a-
virksomheder

Fordeling af den vægtede risikoscore – kategori 
1a-husdyrhold

Fordeling af den vægtede risikoscore – kategori 
1b-virksomheder

Fordeling af den vægtede risikoscore – kategori 
1b-husdyrhold

Fordeling af den vægtede risikoscore – kategori 
2-virksomheder

Fordeling af den vægtede risikoscore – kategori 
2-husdyrhold

Kategori ∑ virk Gennemsnit Varians
1a HU 1620 3,13 0,63

1a VI 666 2,86 0,76

1b HU 4690 3,14 0,72

1b VI 5529 2,8 0,68

2 HU 17059 2,8 0,61

2 VI 19271 2,81 0,66

Figur 18

Resultat: Hypotesen er bekræftet
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Hypotese 6 
Den vægtede risikoscore bidrager til at differentiere virksomheder/husdyrbrug

Jo større virksomhed/husdyrbrug, jo lavere risikoscore
Det er undersøgt om der er en sammenhæng mellem virksomhedernes/husdyrbrugenes 
størrelse, som angivet i CVR-registret, og den vægtede risikoscore. 

Sammenhængen fremgår af figurerne til højre, hvor særligt tre forhold kan udledes:
• Mikro virksomheder/husdyrbrug har i gennemsnit en højere vægtet risikoscore og mange 

af disse får  samme vægtede risikoscore
• Små, mellemstore og store virksomheder/husdyrbrug har en lavere gennemsnitlig vægtet 

risikoscore end mikro virksomheder/husdyrbrug
• Særligt mellemstore og store virksomheder/husdyrbrug har en mere jævn fordeling af 

risikoscore, selvom variansen er ens. 

B) Fordeling af den vægtede risikoscore
Små VI/HU: 10-49 ÅV

C) Fordeling af den vægtede risikoscore
Mellemstore VI/HU: 50-199 ÅV

D) Fordeling af den vægtede risikoscore
Store VI/HU: > 199 ÅV

A) Fordeling af den vægtede risikoscore
Mikro-VI/-HU: 0-9 ÅV

Kategori ∑ virk Risikoscore Varians
Mikro 22.262 3 0,65
Små 5.393 2,81 0,67

Mellemstore 2.149 2,8 0,68
Store 3.179 2,8 0,67

N/A 12.671 2,8 0,61

Fordeling af risikoscorer på størrelse

Samlet vurdering af hypotese
Samlet set vurderes hypotesen at være bekræftet. Der anvendes/beregnes både høje og lave vægtede risikoscorer, og dermed sker en differentiering. Differentieringen er dog ikke lige stærk på 
tværs af kategorier og grupper, og bedst for kategori 1a virksomheder i forhold til de øvrige. Forklaringen på dette skal blandt andet findes i et lavt antal mulige kombinationsmuligheder af 
scoringscifre, idet mange virksomheder/husdyrbrug scorer ens på parameter A, mens der primært anvendes 2 ud af 3 scoringscifre i parameter B, C og D.

Det skal dog bemærkes, at VI/HU med samme vægtede score i den enkelte kommune udtages via Geoenviron til tilsyn ud fra den ældste tilsynsdato. 

Resultat: Hypotesen er bekræftet

Figur 19
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Hypotese 7 
Virksomheder og husdyrbrug med en høj vægtet 
risikoscore får flere håndhævelser

Resultat: Hypotesen er bekræftet

Risikoscoren er høj for virksomheder/husdyrbrug, der får mange 
håndhævelser
For at vurdere, om modellen i tilstrækkelig grad udtager ”de rigtige” virksomheder til prioriteret 
tilsyn, er der gennemført en analyse af, om det er de virksomheder/husdyrbrug med flest 
håndhævelser, der modtager den højeste vægtede risikoscore. Resultatet af analysen fremgår af 
figurerne til højre. For hver figur fremgår sammenhængen både inklusive og eksklusive henstillinger.

Analysen viser, at:
• VI/HU med høj risikoscore modtager flere håndhævelser.
• Sammenhængen særligt er stærk for kategori 1a-virksomheder, men er til stede for alle 

kategorier.
• Der er for flere kategorier en tendens til, at VI/HU med en vægtet risikoscore omkring 3 enten får 

flere eller færre håndhævelser, end sammenhængen umiddelbart foreskriver. 
• Sammenhængen bliver marginalt stærkere, når henstillinger inkluderes.

Selvom analysen samlet set viser, at der er en positiv sammenhæng mellem antallet af 
håndhævelser og den vægtede risikoscore, er denne sammenhæng  knap så udtalt omkring en 
vægtet risikoscore på 3. Udsvingene er mere markante for kategori 1b VI og 2 i forhold til de øvrige 
kategorier.

Det er væsentligt at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke er data, der viser, hvilke 
forhold der er blevet håndhævet på og alvorligheden af disse. Det er derfor ikke muligt at skabe et 
overblik over, hvilke miljøforhold der håndhæves. Det skal desuden bemærkes, at der er en 
korrelation mellem den vægtede risikoscore og antallet af håndhævelser, da scoren på parameter B 
bestemmes af antallet af håndhævelser.

Kategori 1a-virksomheder Kategori 1a-husdyrbrug

Kategori 1b-virksomheder Kategori 1b-husdyrbrug

Kategori 2-virksomheder Kategori 2-husdyrbrug

Figur 20: Antal håndhævelser fordelt på risikoscore i hele tilsynsperioden 
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Hypotese 8 
Et basistilsyn fører til en højere vægtet risikoscore

Basistilsyn fører til højere score
På et basistilsyn gennemgås samtlige miljøforhold på 
virksomheden/husdyrbruget, og hermed er der også større sandsynlighed 
for at myndigheden finder forhold, der giver anledning til en ændret 
risikoscore.
I figurerne herunder fremgår det, hvilken type tilsyn der i gennemsnit 
fører til en højere eller lavere vægtet risikoscore.

Resultaterne viser, jf. figurerne, at,
• Basistilsyn oftest fører til en højere risikoscore (for 12 procent) og i cirka 10 procent af tilsynene til en lavere 

score.
• Prioriterede tilsyn fører oftest til en lavere risikoscore (for cirka 13 procent), og cirka 6 procent af de 

prioriterede tilsyn fører til en højere risikoscore.
• Cirka 4 procent af kampagnetilsynene fører til henholdsvis højere og lavere risikoscore.
• over 10 % af § 9-tilsyn og relaterede tilsyn fører til ændret risikoscore.

Figur 22: Tilsynstype forud for et fald i risikoscoreFigur 21: Tilsynstype forud for en stigning i risikoscore

Basistilsyn

BasistilsynPrioriteret tilsyn

Prioriteret tilsyn

Kampagnetilsyn Kampagnetilsyn

§ 9-tilsyn

§ 9-tilsynRelateret tilsyn

Relateret tilsyn

% af tilsynstype% af tilsynstype

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet
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Hypotese 8 
Et basistilsyn fører til en højere vægtet risikoscore

Det mest målrettede tilsyn 
I tillæg til den forudgående analyse er der gennemført en analyse af, hvilket 
tilsyn der er kommet før et § 9-tilsyn. Baggrunden er, at hvis et § 9-tilsyn 
betragtes som et udtryk for, at en VI’s/HU’s regelefterlevelse ikke har været 
sikret gennem miljøtilsynsmodellen, kan sammenhængen mellem et § 9-
tilsyn og det forudgående tilsyn anvendes til at belyse, hvilken tilsynstype der 
er mest målrettet. Ud fra denne logik er tilsynstypen, der oftest har fundet 
sted før et § 9-tilsyn, det mindst målrettede tilsyn, da tilsynet ikke har 
forhindret et efterfølgende § 9-tilsyn.

Tilsyn forud for 
§ 9-tilsyn

∑ tilsyn Risikoscore Varians

Opstartstilsyn 2 2.81 0.00

Basistilsyn 877 3.37 0.72

Kampagnetilsyn 98 3.50 0.78

Relateret tilsyn 20 3.56 0.80

§ 9-tilsyn 484 3.63 0.74

Prioriteret tilsyn 394 3.67 0.63

***

Signifikansinterval
P < 0,05: * 
P < 0,01: **
P < 0,001: ***
P-værdien er sandsynligheden for at gøre en observation, som afviger mindst lige så meget fra nulhypotesen 
som det konkrete resultat.

**
*

Ifølge nedenstående figur er det mest målrettede tilsyn et kampagnetilsyn, og det mindst målrettede 
tilsyn – hvis der ses bort fra et § 9-tilsyn – er et prioriteret tilsyn.

Analysen vurderes dog ikke at være entydig, da § 9-tilsyn ikke kun skyldes uheld, men også klager, 
andre ekstraordinære situationer og opfølgningstilsyn til et § 9-tilsyn. Det er ikke muligt at 
differentiere mellem årsagen til og resultatet af et § 9-tilsyn, hvorfor det ikke ved hjælp af et § 9-tilsyn 
entydigt kan vurderes, om prioriterede tilsyn er mere målrettede end basistilsyn.

Figur 23: Tilsynstype gennemført forud for et § 9-tilsyn.

% af tilsynstype

Basistilsyn

Prioriteret tilsyn

Kampagnetilsyn

§ 9-tilsyn

Relateret tilsyn

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet
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Hypotese 9 
Myndigheder justerer kun risikoscoren efter planlagte tilsyn

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Risikoscoren justeres også efter relaterede tilsyn og § 9-tilsyn
VI/HU skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen opdatereret risikoscoren efter hvert planlagt 
tilsyn, det vil sige efter hvert basistilsyn, hvert prioriteret tilsyn eller hvert kampagnetilsyn. 
Analyserne under hypotese 8 viser dog, at der er foretaget justeringer af risikoscoren efter 
ca. 10 procent af de gennemførte relaterede tilsyn og § 9-tilsyn. I evalueringen anførte 33 
procent af kommunerne, at de risikovurderer efter alle tilsynstyper, herunder § 9-tilsyn.

Hypotesen er afkræftet, idet analysen viser, at myndigheder ikke kun risikoscorer efter 
planlagte tilsyn.

Figur 22: Tilsynstype forud for et fald i risikoscoreFigur 21: Tilsynstype forud for en stigning i risikoscore

Basistilsyn

BasistilsynPrioriteret tilsyn

Prioriteret tilsyn

Kampagnetilsyn Kampagnetilsyn

§ 9-tilsyn

§ 9-tilsynRelateret tilsyn

Relateret tilsyn

% af tilsynstype% af tilsynstype
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Hypotese 10 
Virksomheder og husdyrbrug med håndhævelser på basistilsyn oplever, at de får flere prioriterede tilsyn

Resultat: Hypotesen er afkræftet

VI/HU modtager flere prioriterede tilsyn, hvis de ikke har haft en 
håndhævelse i forbindelse med et basistilsyn
I evalueringen påpeger flere kommuner, at en VI/HU med en eller flere håndhævelser oplever, at den 
vægtede risikoscore forbliver høj, idet håndhævelsen først frafalder ved næste basistilsyn, ligesom 56 
procent anfører, at de i mindre grad eller slet ikke vurderer det passende, at håndhævelser følger 
virksomheden i den periode, der svarer til frekvensen for et basistilsyn.

Af resultaterne på denne side fremgår det dog, at:
- Det alene er kategori 1a-virksomheder med en håndhævelse fra et basistilsyn, der modtager flere 

prioriterede tilsyn, end hvis virksomheden ikke havde fået en håndhævelse ved et basistilsyn.
- For alle andre kategorier modtager VI/HU flere prioriterede tilsyn, hvis de ikke har haft en håndhævelse 

ved et basistilsyn.
- For alle VI/HU, der har fået en håndhævelse ved både et basistilsyn og et prioriteret tilsyn, er risikoen for 

prioriterede tilsyn betragtelig større. 

Gennemsnitligt antal prioriterede tilsyn siden basistilsyn for

Virksomheder 1a-VI 1a-HU 1b-VI 1b-HU 2-VI 2-HU

VI/HU, der alene har fået håndhævelse ved basistilsyn 0.43 0,41 0,15 0.14 0,12 0.14

VI/HU, der ikke har fået håndhævelse ved basistilsyn 0.35 0,56 0,36 0.34 0,3 0,32

VI/HU, der har fået håndhævelse ved basistilsyn og prioriteret tilsyn 0,57 0,92 0,97 0,47 1,08 0.88

På den baggrund vurderes hypotesen som afkræftet for andet 
end kategori 1a-virksomheder. Virksomheder og husdyrbrug 
med håndhævelser på basistilsyn får færre prioriterede tilsyn 
end virksomheder og husdyrbrug, der ikke får håndhævelser på 
et basistilsyn. Modtager virksomheden eller husdyrbruget dog 
også en håndhævelse på et prioriteret tilsyn, vil virksomheden 
eller husdyrbruget opleve, at de modtager flere prioriterede 
tilsyn end andre.

Det skal dog bemærkes, at datoregistreringen for håndhævelser 
varierer meget i databasen, ligesom den enkelte håndhævelse 
ikke direkte kan henføres til et bestemt tilsyn. Det skaber en 
potentiel fejlkilde i analyserne og gør det vanskeligere at 
foretage analyser af de håndhævelser, hvert tilsyn eventuelt 
medfører.



Hypoteser vedrørende tilsyn 
og årsmål
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Der er gennemført en række analyser af, hvilke virksomheder og husdyrbrug, der 
modtager et tilsyn, og hvordan tilsynsmodellen bliver anvendt til at udpege virksomheder 
og husdyrbrug med størst behov for tilsyn, og hvordan regelsættet i miljøtilsynsmodellen 
understøtter, at myndighederne har fokus på det væsentlige. I kapitel 3 er tilsynsmodellen 
beskrevet i detaljer. 

Mange virksomheder eller husdyrbrug med en høj risikoscore udvælges ikke til prioriterede tilsyn
Analyser viser, at myndighederne ikke altid anvender den vægtede risikoscore til at udvælge 
virksomheder og husdyrbrug til prioriteret tilsyn. En årsag til dette kan være, at myndighederne ikke 
finder risikovurderingen tilstrækkelig til at udpege den rigtige virksomheder og husdyrbrug. 
Kombineret med, at analyser viser, at kommunernes erhvervsstruktur ikke umiddelbart fremstår 
som afgørende for, hvordan prioriterede tilsyn planlægges, og således ikke er årsag til, at det ikke 
altid er de virksomheder/husdyrbrug, der har højst score, der udvælges til prioriteret tilsyn, viser, at 
der kan være et behov for, at udvikle tilsynsmodellen i en retning, hvor den bliver endnu mere 
risikobaseret. 

Det er ikke altid de foreslåede tilsyn, der afholdes
En stikprøveanalyse viser, at der er indikationer på, at myndighederne erstatter en betydelig andel 
af de tilsyn, som fagsystemerne planlægger ved årets indgang ud fra årsmål og den vægtede 
risikoscore, med tilsyn af andre virksomheder og husdyrbrug. Det kan igen være et udtryk for, at 
myndighederne ikke finder de foreslåede tilsyn relevante. Der er desværre pt ikke data for, om 
myndighederne håndhæver på de tilsyn, som de udvælger udenom modellen.

Stor variation mellem, hvordan årsmål påvirker kategori 1b virksomheder eller husdyrbrug, der 
udtages til prioriteret tilsyn
Analyser viser, at der er betydelig forskel på, hvordan årsmålet påvirker kategori 1b virksomheder 
eller husdyrbrug, der udtages til prioriteret tilsyn. I de fleste kommuner er det få kategori 1b 
virksomheder, der har fået prioriteret tilsyn, mens kategori 1b husdyrbrug får flere prioriterede 
tilsyn samlet set, men med meget stor variation mellem kommuner. 

Analyseresultater vedr. tilsyn og årsmål
Modellen er risikobaseret, men der tages også andre hensyn end dem, modellen fastlægger

Figur 4: Antal prioriterede tilsyn fordelt på 
risikoscore
Orange: Kategori 1
Grøn: Kategori 2

Virksomheder og husdyrbrug med høj 
risikoscore får flere prioriterede tilsyn
Analyserne viser, at 
tilsynsmyndighederne kommer de rigtige 
steder forstået som, at virksomheder og 
husdyrbrug med højere vægtet 
risikoscore får flere prioriterede tilsyn, og 
at myndighederne dermed er loyale 
overfor modellen. Det fremgår af figuren 
til højre. Analyser viser dog, at der er en 
forholdsvis svag sammenhæng mellem 
risikoscoren og i hvilket omfang kategori 
1b og 2 virksomheder og husdyrbrug 
modtager et prioriteret tilsyn. Det kan 
være et udtryk for, at den nuværende 
tilsynsmodel ikke i ligeså høj grad 
udvælger de – i forhold til modellen -
rigtige kategori 1b og 2 virksomheder 
eller husdyrbrug til prioriteret tilsyn –
eller, at tilsynsmyndighederne ikke altid 
følger modellen.

På de næste side fremhæves centrale 
analyser vedr. ”tilsyn og årsmål”

Sidste vægtede risikoscore
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Hypotese 11 
Der gennemføres det tiltænkte antal basistilsyn
Nogle kategori 1-VI/-HU modtager flere basistilsyn 
end tiltænkt i tilsynsperioden
Tilsynsfrekvensen for basistilsyn er fastlagt til tre år for kategori 1-
virksomheder/-husdyrbrug og seks år for kategori 2-virksomheder/-
husdyrbrug. I evalueringen anførte 71 procent af kommunerne, at de fører et 
passende antal tilsyn. Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang kategori 1-
virksomheder/-husdyrbrug har modtaget flere basistilsyn end planlagt i en 
periode mellem basistilsyn. Der er ikke tilstrækkeligt med data til at 
gennemføre analysen for kategori 2.

Analysen viser, at:
- Mellem cirka 3,5 og 5,25 procent af kategori 1a-virksomhederne og -

husdyrbrugene har modtaget flere basistilsyn end tiltænkt.
- Mellem 3,14 og 3,7 procent af kategori 1b-virksomhederne og -

husdyrbrugene har modtaget flere basistilsyn end tiltænkt.

At en række VI/HU modtager flere basistilsyn end tiltænkt kan være forårsaget 
af, at der er prioriterede tilsyn, som myndighederne gennemfører som et 
basistilsyn.

Kategori ∑ modtager flere basis-
tilsyn end tiltænkt 

% modtager flere 
basistilsyn end tiltænkt 

1a-VI 23 3,45 

1a-HU 85 5,26 

1b-VI 203 3,68 

1b-HU 147 3,14 

Kategori Antal ∑ modtaget basistilsyn % modtaget basistilsyn
1a HU 1.617 1.242 76,81

1a VI 666 413 62,01

1b HU 4.689 3.130 66,75

1b VI 5.520 3.744 67,83

Nogle kategori 1-VI/-HU har ikke modtaget basistilsyn i tilsynsperioden
At nogle kategori 1-virksomheder/-husdyrbrug modtager flere basistilsyn end tiltænkt skal dog ses i lyset af, at 
der samlet set bliver gennemført betydelig færre basistilsyn, end tilsynsmodellen tilsiger. Det fremgår af 
nedenstående tabel, der viser hvor mange kategori 1 virksomheder og husdyrbrug, der indenfor de seneste tre 
år har modtaget mindst ét basistilsyn.

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Antal tilsyn

Antal dage

Figur 24: Hvornår der gennemføres tilsyn i 
løbet af et år

Analysen viser, at: 
- Mellem 23 og 38 procent af kategori 1-virksomhederne/-

husdyrbrugene ikke har modtaget et basistilsyn i løbet af de 
seneste tre år.

Dermed gennemføres der samlet set færre basistilsyn, end 
modellen tilsiger. Der kan stadig godt være lokale oplevelser af, 
at virksomheder og husdyrbrug modtager for mange tilsyn, men 
for hele landet modtager de  gennemsnitligt færre.

Det skal understreges, at analysens data fra 2018 ikke dækker hele året, da udtræk er foretaget i september 
2018. Set i lyset af at der gennemføres mange tilsyn sidst på året, må andelen af virksomheder, der ikke har 
modtaget basistilsyn, reelt være lavere.

Hypotesen vurderes samlet  at være afkræftet, da det tyder på, at det ikke bliver muligt at gennemføre det 
tiltænkte antal basistilsyn indenfor de første tre år. 
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Hypotese 12 
Tillsynsfrekvensen for kategori 2 på minimum hvert sjette år er for høj 

Mange kategori 2-virksomheder og husdyrbrug har 
ikke modtaget tilsyn de seneste fem år
Tilsynsfrekvensen for kategori 2-virksomheder/-husdyrbrug er minimum seks år. 
Hertil skal myndigheden gennemføre prioriterede tilsyn ud fra den fastlagte 
risikoscore og årsmålet på 25 procent for kategori 2. I evalueringen finder 13 
procent af kommunerne ikke tilsynsfrekvensen passende og påpeger, at den 
særligt er for høj for kategori 2. Af nedenstående tabel fremgår det, at omkring 
halvdelen af kategori 2-virksomhederne/-husdyrbrugene ikke har modtaget tilsyn 
de seneste fem år.

Det skal pointeres, at den nuværende tilsynsmodel har eksisteret siden 2013, 
men først fra november 2015 trådte reglen om risikovurdering for kategori 2 i 
kraft. Derfor er der stadig tre år til, at de alle kategori 2 ifølge modellen skal have 
haft et basistilsyn.

Det er derfor ud fra de tilgængelige data ikke muligt at be- eller afkræfte, at den 
nuværende tilsynsfrekvens er for høj. Det vil kræve data over flere år.

Tiden siden sidste tilsyn har umiddelbart ingen betydning for antal 
håndhævelser
Det kan noteres, at data indikerer, at tiden siden sidste tilsyn umiddelbart ikke har en betydning for, 
hvor mange håndhævelser kategori 2 virksomheder og husdyrbrug modtager. Da myndighederne ikke 
skal indberette om karakteren af håndhævelsen, er det ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang en 
VI’s/HU’s manglende regelefterlevelse har været alvorlig. Af tabellen fremgår det også, at mange 
kategori 2 virksomheder og husdyrbrug med en håndhævelse ikke efterfølgende har modtaget et 
prioriteret tilsyn. 

Kategori Antal Antal med 
planlagt tilsyn de 
seneste fem år

% med planlagt 
tilsyn de seneste 

fem år

2 husdyrbrug 17.061 8.731 51 %

2 virksomheder  19.255 9.366 49 %

Kategori Antal kategori 2 VI/HU med 
håndhævelse, der ikke har 
modtaget prioriteret tilsyn

Antal kategori 2 VI/HU med 
håndhævelse, der har 

modtaget prioriteret tilsyn

2 husdyrbrug 2.144 (12,4 %) 1.124 (6,5 %)

2 virksomheder  1.558 (7,7 %) 983 (4,9 %)

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet

Gns. antal håndhævelser
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Hypotese 13 
Kategori 1a-virksomheder og -husdyrbrug modtager det antal tilsyn, som den samlede risikoscore anviser

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Tilsynsfrekvensen kan ikke overholdes for alle kategori 1a virksomheder og 
husdyrbrug
Som supplement til forudgående analyse fokuserer denne analyse på, hvilken tilsynsfrekvens kategori 1a 
virksomheder og husdyrbrug har i praksis, og om den afviger fra det tiltænkte. 

Resultaterne skal tages med et vist forbehold, idet data for 2018 kun dækker til september. Set i lyset af, at 
der gennemføres mange tilsyn sidst på året, må tilsynsfrekvens vurderes reelt at være højere. Det vurderes på 
det foreliggende datagrundlag dog urealistisk, at den tiltænkte tilsynsfrekvens er opnået. 

Kategori 1a virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn minimum hvert tredje år og prioriterede tilsyn 
afhængigt af risikoscoren. Af nedenstående figurer er tilsynsfrekvensen illustreret ud fra de gældende regler. 
Tilsynsfrekvensen defineres som hvor ofte virksomhed/husdyrbrug skal have planlagte tilsyn (dvs. basistilsyn, 
prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn) i tilsynsperioden.

Det skal bemærkes, at kategori 1a virksomheder og husdyrbrug med en risikoscore mellem 2,8 og 3,8 har en 
tilsynsfrekvens på hvert andet år. Det betyder, at de i praksis skal have et basis og et prioriteret tilsyn i løbet af 
en 3-årig periode, for at tilsynsfrekvensen overholdes, svarende til en gennemsnitlig frekvens på 1,5 år.

Tilsynsfrekvensen for kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug er lavere end tiltænkt
Af figuren fremgår også tilsynsfrekvensen i praksis for kategori 1a-virksomheder/-
husdyrbrug. Her fremgår det, at kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug modtager 
færre tilsyn end tiltænkt, og at:
- Det gælder særligt kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug med en risikoscore 

over 3,6, der har modtaget 1,8 tilsyn over de seneste tre år, hvor de skulle 
have modtaget tre.

- Kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug med en risikoscore mellem 2,8 og 3,6 
har modtaget 1,3 tilsyn over de seneste tre år, hvor de skulle have modtaget 
to.

- Kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug med en risikoscore lig eller under 2,8 
har modtaget 0,8 tilsyn over de seneste tre år, hvor de skulle have modtaget 
et.

- 8 og 10,5 procent af kategori 1a-virksomhederne/-husdyrbrugene modtager 
flere prioriterede tilsyn, end det er tiltænkt ud fra den vægtede risikoscore.

Dermed er hypotesen afkræftet, idet kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug ikke 
modtager det antal tilsyn, som tilsynsmodellen lægger op til.

Samtidig viser analysen også, at et betydeligt antal kategori 1a-virksomheder/-
husdyrbrug har modtaget mere end et basistilsyn over de seneste tre år. Det 
indikerer, at myndighederne afholder basistilsyn i stedet for prioriterede tilsyn, 
eller at der tale om fejlregistrering af tilsyn, for eksempel relaterede tilsyn, der er 
registreret som basistilsyn.

Basis Prioriteret
År 1

Prioriteret Basis

R > 3,6 = tilsyn hvert år
År 2 År 3 År 4

Basis
År 1

Prioriteret Basis

2,8 < R ≤ 3,6 = tilsyn hvert andet år
År 2 År 3 År 4

Basis
År 1

Basis

R ≤ 2,8 = tilsyn hvert tredje år
År 2 År 3 År 4

3

Teoretisk antal 
tilsyn over tre år

2

1

Figur 26: Tilsynsfrekvens for kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug
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Hypotese 14 
Der er en sammenhæng mellem den vægtede 
risikoscore og udtagelse til prioriteret tilsyn
VI/HU med høj risikoscore får flere prioriterede tilsyn
Det er undersøgt, om der er en sammenhæng mellem den vægtede risikoscore og andelen af 
virksomheder/husdyrbrug, der får prioriteret tilsyn. I figurerne til højre, udgør hver prik udgør andelen af 
virksomheder/husdyrbrug med en given risikoscore, der har fået et prioriteret tilsyn. 

Figurerne viser, at 
- VI/HU med højere score får flere prioriterede tilsyn
- risikoscoren har særligt en betydning for, hvorvidt en VI/HU får et prioriteret tilsyn for kategori 1a VI/HU 

(kurverne er stejlere)
- for  kategori 1b og 2 VI/HU er der en sammenhæng, men den er mindre stærk.
- der er en nogenlunde ens usikkerhed i sammenhængen mellem risikoscore og udtagelse til prioriteret tilsyn 

(det grønne område omkring tendenslinjerne er 95 % konfidensintervaller), med undtagelse af 1b 
husdyrbrug, hvor der er en betydelig usikkerhed

- På tværs af kategorier er der nogle risikoscorer, hvor en høj eller lille andel af VI/HU modtager et prioriteret 
tilsyn. Dette kan være forårsaget af, at der er få VI/HU, der modtager den givne risikoscore, hvilken gør 
tallene mere følsomme. 

På den baggrund vurderes hypotesen af være bekræftet. Der er en sammenhæng mellem risikoscoren og i 
hvilket omfang virksomheder/husdyrbrug modtager prioriteret tilsyn. Denne sammenhæng er særlig stærk for 
kategori 1a virksomheder og husdyrbrug, hvor der også er defineret en tilsynsfrekvens ud fra risikoscoren. 
Sammenhængen er også til stede, men svagere for kategori 1b og 2 virksomheder og husdyrbrug. For  kategori 
1b kan det skyldes, at årsmålet for 1a og 1b samlet gælder for begge kategorier. 

Kategori 1a-virksomheder Kategori1a-husdyrbrug

Kategori 1b-virksomheder Kategori 1b-husdyrbrug

Kategori 2-virksomheder Kategori 2-husdyrbrug

Resultat: Hypotesen er bekræftet

27: Andel, der får prioriteret tilsyn fordelt på risikoscore
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Hypotese 15 
Tilsynsmyndighederne fylder op med prioriterede tilsyn hos de virksomheder og husdyrbrug, der har 
den højeste vægtede score, for at nå årsmålene

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Mange VI/HU med en høj risikoscore udvælges ikke til prioriterede tilsyn
Prioriterede tilsyn fastlægges ud fra risikoscoren. Hvis årsmålet på henholdsvis 40 procent og 25 procent for 
kategori 1 og kategori 2 ikke er nået gennem basistilsyn, udvælges VI/HU til prioriteret tilsyn ud fra risikoscoren. 
For kategori 2 udvælges de VI/HU med højest score til prioriteret tilsyn. For kategori 1 udvælges først kategori 1a-
virksomheder/-husdyrbrug til prioriteret tilsyn i henhold til intervalmodellen for kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug, og hvis årsmålet stadig ikke er nået, fyldes der op med kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug ud fra 
de højest scorede kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug.

Af evalueringen fremgik det, at 79 procent af kommunerne tager udgangspunkt i fagsystemets liste, men supplerer 
med egen faglig vurdering af tilsynsbehov, når virksomheder og husdyrbrug udtages til prioriterede tilsyn. Af 
figuren til højre fremgår andelen af virksomheder og husdyrbrug, der ikke har modtaget et prioriteret tilsyn og 
samtidig har en højere score end en virksomhed/husdyrbrug, der har modtaget et prioriteret tilsyn indenfor hver 
kommune. Det vil sige, at jo højere værdi på y-aksen, jo flere virksomheder/husdyrbrug udvælges ikke til tilsyn, idet 
en anden virksomhed eller husdyrbrug med en lavere risikoscore udvælges. Hver prik angiver andel i den enkelte 
kommune. 

Af figuren fremgår det, at:
- Der er stor forskel mellem kommuner på, om modellen følges.
- For kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug er der stor forskel mellem kommuner på, om modellen følges.
- For kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug er der stor forskel mellem kommuner på, om modellen følges, men 

med en tendens til, at det ikke altid er den VI/HU med den højeste score, der er blevet udvalgt.
- For kategori 2-virksomheder/-husdyrbrug er der en tydeligere tendens til, at det ikke er den VI/HU med den 

højeste score, der er blevet udvalgt i hver kommune.

Samlet vurderes hypotesen at være afkræftet. Tilsynsmyndighederne udvælger ikke alene ud fra risikoscoren, når 
der udvælges VI/HU til prioriteret tilsyn. Faktisk tyder data på, at myndighederne ofte tager andre hensyn end 
risikoscoren. Det skal understreges, at der, jf. hypotese 14, stadig er en sammenhæng mellem risikoscoren og 
antallet af prioriterede tilsyn. 

Andel VI/HU, der ikke har modtaget et prioriteret tilsyn og samtidig har 
en højere score end en anden VI/HU i tilsynsmyndigheden, der har 
modtaget prioriteret tilsyn. VI/HU, der har modtaget basistilsyn i 2017 
og kampagnetilsyn er fjernet fra analysen.

Det skal bemærkes, at hvis en myndighed har udtaget blot én VI/HU med en meget lav 
score til prioriteret tilsyn, vil andelen i figuren blive meget høj.

Figur 28
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Hypotese 16 
Kommunens erhvervsstruktur er afgørende for, om tilsynene er målrettet virksomheder og 
husdyrbrug med den højeste risiko
Ratio mellem husdyrbrug og virksomheder
Tilsynsmodellen udvælger en VI/HU til prioriteret tilsyn ud fra en 
risikovurdering og en sammenligning med andre VI/HU indenfor samme 
myndighed og kategori. Dermed har den enkelte kommunes 
erhvervsstruktur stor betydning for, om en VI/HU udtages til prioriteret 
tilsyn.

Til at illustrere forskellene mellem kommunernes erhvervsstruktur er 
forholdet mellem antallet af husdyrbrug og virksomheder, der er 
omfattet af planlagte tilsyn, opgjort i nedenstående figur. Ved værdien 1 
har myndighederne lige mange virksomheder og husdyrbrug, mens der 
er tre gange så mange husdyrbrug i forhold til virksomheder, når en 
kommune scorer 3.

Husdyrbrug modtager flere prioriterede tilsyn
Der gennemføres årligt næsten lige mange prioriterede tilsyn af henholdsvis husdyrbrug og virksomheder, men med 
en lille tendens til, at der føres flere tilsyn med husdyrbrug. Det fremgår af nedenstående tabel, hvor antallet af aktive 
virksomheder i 2018 fremgår i parentes.

År ∑ prioriterede tilsyn HU ∑ prioriterede tilsyn VI

2016 2.452 2.348

2017 2.810 2.323

2018
725

(23.367)
683

(25.441)

Kategori Gennemsnitligt antal prioriterede 
tilsyn HU

Gennemsnitligt antal
prioriterede tilsyn VI

1a 0.55 0,55

1b 0.35 0,20

2 0.22 0,20

Figur 29: Forholdet mellem VI og HU i myndigheder

Sammenholdes antallet af prioriterede tilsyn med både kategori og antallet af VI/HU i hver kategori, fremgår det, at:
- Kategori 1b-husdyrbrug modtager betydelig flere prioriterede tilsyn per husdyrbrug end kategori 1b-virksomheder 

– næsten dobbelt så mange. Jævnfør hypotese 6 har kategori 1b-husdyrbrug også en højere gennemsnitlig 
risikoscore end kategori 1b-virksomheder.

- Kategori 2-husdyrbrug modtager lidt flere prioriterede tilsyn per husdyrbrug end kategori 2-virksomheder. Jævnfør 
hypotese 6 har kategori 2-husdyrbrug en lavere gennemsnitlig risikoscore end kategori 2-virksomheder.

- Kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug modtager lige mange prioriterede tilsyn.
På den baggrund vil en kommune med en høj ratio af husdyrbrug formentlig opleve, at virksomheder forfordeles i 
forhold til husdyrbrug, når de prioriterede tilsyn planlægges, men reelt er der tale om, at HU 1b gennemsnitlig har 
højere risikoscore. Resultat af analysen viser ikke, hvorvidt erhvervsstrukturen er afgørende for, om tilsynene 
målrettes virksomheder/husdyrbrug med højest risiko.

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet
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Hypotese 16 
Kommunens erhvervsstruktur er afgørende for, om tilsynene er målrettet virksomheder og 
husdyrbrug med den højeste risiko

Brug af clustering til at gruppere kommuner med ens 
erhvervsstruktur
En anden måde at vurdere erhvervsstrukturen på er at anvende hierarkisk clustering. Her 
anvendes en algoritme til statistisk at gruppere myndigheder i clusters, der har fælles 
karakteristika, i forhold til hvilke virksomhedstyper, som den enkelte myndighed fører tilsyn 
med. Virksomhedstyper er her defineret ud fra både den gruppe (kategori 1a-
virksomheder, kategori 1a-husdyrbrug osv.), som VI/HU tilhører og deres branchekode.

Resultatet er ti clusters af myndigheder med ensartet erhvervsstruktur, der kan ses til højre, 
hvor sammensætningen af kategori 1a, 1b og 2 kan ses for hvert cluster. I tabellen nedenfor 
fremgår navnene på myndighederne. Nogle af clustrene minder samtidig om hinanden i 
forhold til kategori 1a-virksomheder, kategori 1a-husdyrbrug osv., men adskiller sig, når det 
drejer sig om de specifikke branchekoder. Disse er beskrevet som søskende.

Z-
sc

or
e

Søskende med flest kategori 
1b-/2-VI

Flest kategori 1b-HU

Blandet erhvervsstruktur

Søskende med flest kategori 1a-/
2-HU, få kategori 1b-HU

Søskende med flest kategori 
1a-/2-HU

Figur 30: Erhvervsstruktur i 10 clusters, normaliseret antal VI/HU per cluster. Jo rødere farve nu 
flere VI/HU af den givne kategori i clusteret. Se kapitel 6 for yderligere beskrivelse.

gruppe

Søskende med flest kategori 1b-/2-VI Blandet 
erhvervsstruktur Flest kategori 1b-HU Søskende med flest kategori 1a-/2-HU, få 

kategori 1b-HU Søskende med flest kategori 1a-/2-HU

0 6 9 10 2 4 5 7 1 3 8
Aarhus Albertslund Allerød Gladsaxe Bornholm Esbjerg Haderslev Billund Aalborg Assens Gribskov

Ballerup Dragør Furesø Hillerød Fredericia Jammerbugt Lemvig Fanø Faxe Brønderslev Holbæk
Brøndby Greve Glostrup Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Rebild Mariagerfjord Frederikshavn Guldborgsund Faaborg-Midtfyn Kalundborg
Egedal Hvidovre Høje-Taastrup Rudersdal Kolding Ringkøbing-Skjern Norddjurs Herning Halsnæs Favrskov Lejre

Fredensborg Hørsholm Ishøj Langeland Tønder Skive Hjørring Horsens Hedensted Næstved
Frederikssund København Vallensbæk Middelfart Varde Syddjurs Holstebro Lolland Morsø Odsherred

Helsingør Rødovre Nordfyns Vejen Thisted Ikast-Brande Ringsted Nyborg Sorø
Herlev Solrød Odder Vesthimmerlands Viborg Struer Silkeborg Randers Stevns

Kerteminde Samsø Ærø Skanderborg Sønderborg
Køge Svendborg Slagelse Vejle

Odense Vordingborg
Roskilde
Tårnby

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet
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Hypotese 16 
Kommunens erhvervsstruktur er afgørende for, om tilsynene er målrettet virksomheder og 
husdyrbrug med den højeste risiko

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet

Brug af clustering til at gruppere kommuner med ens 
erhvervsstruktur
For at vurdere, om disse clusters kan anvendes til at vurdere, om kommunens 
erhvervsstruktur er afgørende for, om tilsynene er målrettet virksomheder/husdyrbrug med 
den højeste risiko, viser nedenstående figur andelen af virksomhed/husdyrbrug i hvert 
cluster, der modtager flere eller færre prioriterede tilsyn end gennemsnittet på landsplan. 
Det vil sige, at hvis en søjle går over 0, modtager den givne virksomhedsgruppe flere 
prioriterede tilsyn i dette cluster end gennemsnittet i resten af landet.

Analysen viser, at:
- Der indenfor de fire clusters med flest kategori 1b-/2-virksomheder er en meget stor 

variation i, hvor mange prioriterede tilsyn de forskellige kategorier af VI/HU modtager. 
Her vurderes erhvervsstrukturen ikke at have en betydning.

Figur 31: Andelen af VI/HU i hvert cluster, der modtager flere eller færre prioriterede tilsyn end 
gennemsnittet

(fortsat)
- Myndigheder i cluster 2 med en meget blandet erhvervsstruktur generelt fører flere 

prioriterede tilsyn end gennemsnittet.
- Myndigheder i cluster 4 med flest kategori 1b-husdyrbrug generelt fører færre 

prioriterede tilsyn end gennemsnittet.
- Myndigheder i cluster 5 og 7 med flest kategori 1a- og 2-husdyrbrug og få kategori 1b-

husdyrbrug ikke har samme prioritering af prioriterede tilsyn som gennemsnittet. 
- Myndigheder i cluster 3 og 8 med flest kategori 1a- og 2-husdyrbrug prioriterer ens, da 

netop kategori 1a og 2-husdyrbrug prioriteres over gennemsnittet. 

Det kan således konkluderes, at nogle grupper af myndigheder med ens erhvervsstruktur har 
en sammenlignelig prioritering af tilsyn, der adskiller sig fra andre myndigheder, mens der 
ikke er samme sammenlignelige prioritering hos andre ens myndigheder. Selvom resultatet 
ikke er entydigt, indikerer analyserne, at det kan være væsentligt at fokusere på 
myndighedernes erhvervsstruktur, når myndighederne skal vejledes og understøttes.
Samlet vurderes hypotesen hverken at være be- eller afkræftet
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Hypotese 17 
Prioriterede tilsyn afholdes som basistilsyn 

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Prioriterede tilsyn afholdes som prioriterede tilsyn
Hensigten med de prioriterede tilsyn er, at myndighederne fører målrettet tilsyn med de områder eller 
aktiviteter i virksomheden, der er årsag til tilsynet. I evalueringen påpegede 28 procent af kommunerne, at 
de fører tilsyn med VI’s/HU’s samlede miljøforhold, når de alligevel afholder et prioriteret tilsyn. Det 
fremgår dog ikke af DMA, hvis myndighederne har foretaget ændringer af den tilsynsplanlægning, som 
fagsystemerne foretager ved årets begyndelse ud fra årsmål og den vægtede risikoscore. Derfor er der 
indgået aftale med to myndigheder om at få adgang til deres fagsystemers databaser for at kunne vurdere, 
hvordan den oprindelige tilsynsplanlægning anvendes igennem året. Data dækker myndighedsindsatsen i 
2017.

Til højre fremgår andelen af de 225 foreslåede prioriterede tilsyn for VI/HU i 2017 for de to myndigheder, 
der enten er afholdt som tiltænkt, er blevet erstattet af et andet tilsyn eller slet ikke er afholdt.

Af oversigten fremgår det, at:
- 53 procent (119) af de foreslåede prioriterede tilsyn afholdes som prioriterede tilsyn i de foreslåede 

VI/HU.
- 4 procent (otte) af de foreslåede prioriterede tilsyn afholdes som basistilsyn i de foreslåede VI/HU.
- 40 procent (89) af de foreslåede prioriterede tilsyn ikke afholdes i de foreslåede VI/HU.
- 0,4 procent (et) af de foreslåede prioriterede tilsyn afholdes som kampagnetilsyn i de foreslåede VI/HU.

På den baggrund vurderes hypotesen at være afkræftet. Prioriterede tilsyn afholdes som prioriterede tilsyn. 
Hvis der sker ændringer af planlægningen, medfører det som oftest, at de virksomheder/husdyrbrug hvor 
der er planlagt et prioriteret tilsyn, slet ikke får tilsyn.

Det skal understreges, at der er tale om stikprøver fra to ud af 99 myndigheder, hvor data ikke kan 
generaliseres, men alene tages som indikatorer.

På næste side fremgår en analyse af, hvor stor en andel af det faktiske antal gennemførte tilsyn der er 
foreslået på forhånd.

afholdt som 
prioriteret tilsyn

53 %

afholdt som 
basistilsyn

4 %
ikke afholdt
40 %

afholdt som 
kampagnetilsyn

0,4 %
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Hypotese 17 
Prioriterede tilsyn afholdes som basistilsyn 
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Ikke alle planlagte tilsyn afholdes
Som foregående analyser viser, tager myndighederne 
også andre hensyn end den vægtede risikoscore, når 
det fastlægges, hvilke virksomheder og husdyrbrug der 
skal modtage et prioriteret tilsyn.

For at nuancere analyserne er der foretaget en 
supplerende analyse, hvis resultater fremgår af 
nedenstående figurer, og som ligeledes er baseret på 
data om myndighedsindsatsen i 2017 fra to 
myndigheder. Figurerne viser den andel af fysiske 
basistilsyn og prioriterede tilsyn, der er blevet afholdt i 
overensstemmelse med den oprindelige tilsynsplan ved 
indgangen til 2017, og den andel, der er blevet 
gennemført, men som ikke var en del af den 
oprindelige tilsynsplan.

Af figurerne fremgår det, at:
- 73 procent af basistilsynene og 61 procent af de gennemførte prioriterede tilsyn er gennemført som foreslået.
- 94 procent af foreslåede basistilsyn og 52 procent af foreslåede prioriterede tilsyn bliver gennemført som foreslået.
- Der for særligt for kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug bliver gennemført prioriterede tilsyn med andre VI/HU end dem, som fagsystemerne 

foreslår ud fra årsmål og den vægtede risikoscore.
- Der for særligt for kategori 1a-husdyrbrug bliver gennemført de prioriterede tilsyn, som bliver foreslået. For resten af kategorierne er det ca. 

halvdelen af de foreslåede prioriterede tilsyn, der bliver gennemført.
- Der for kategori 2-virksomheder/-husdyrbrug (hvor hovedparten af tilsynene finder sted) bliver gennemført prioriteret tilsyn med mellem 30 og 

49 procent andre VI/HU end dem, som fagsystemerne foreslår ud fra årsmål og den vægtede risikoscore. 
- Der for kategori 2-virksomheder/-husdyrbrug (hvor hovedparten af tilsynene finder sted) ikke bliver gennemført mellem 61 og 51 procent af de 

prioriteret tilsyn, som fagsystemerne foreslår ud fra årsmål og den vægtede risikoscore. 

En yderligere analyse viser desuden, at:
- Den vægtede risikoscore er lavere for de VI/HU, hvor der bliver gennemført ikke foreslåede prioriterede tilsyn, end for de VI/HU, der er blevet 

fravalgt til prioriteret tilsyn.

Dette understreger, at myndighederne tager andre hensyn end den vægtede risikoscore, når VI/HU udpeges til prioriterede tilsyn.

Figur 32: Antallet og andelen af gennemførte fysiske basistilsyn og prioriterede tilsyn, og om de er afholdt i henhold til den oprindelige tilsynsplan ved begyndelsen af 2017

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Figur 33: Antallet og andelen af foreslåede fysiske basistilsyn og prioriterede tilsyn, der er afholdt i overensstemmelse med tilsynsplanen
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Hypotese 18 
Prioriterede tilsyn udføres oftest sammen med et andet tilsyn

Resultat: Hypotesen er afkræftet

Prioriterede tilsyn afholdes ikke sammen med et andet 
tilsyn
For at undersøge nærmere, hvordan prioriterede tilsyn afholdes i praksis, er der 
gennemført en analyse af, hvor mange prioriterede tilsyn, der afholdes som ”enkelt-
tilsyn” på virksomheder/husdyrbrug, dvs. hvor der ikke samme dag også afholdes en 
anden tilsynstype. Af tabellen fremgår det også, hvor mange prioriterede tilsyn, der 
afholdes som kampagne tilsyn. Det kan dertil bemærkes, at 8,4 % af alle prioriterede 
tilsyn udføres administrativt.

Kategori Procent enkelttilsyn Procent prioriterede tilsyn, der 
udføres som kampagnetilsyn

1a-HU 96,4 % 11,5 %

1a-VI 91,3 % 19,9 %

1b-HU 95,1 % 36,1 %

1b-VI 96,9 % 31,2 %

2-HU 97,3 % 28,3 %

2-VI 97,3 % 37,9 %

Samlet vurderes hypotesen at være afkræftet, da prioriterede tilsyn meget sjældent 
udføres sammen med et andet tilsyn.

Det er dog interessant, at der særligt for kategori 1b og 2 er mange prioriterede tilsyn, 
der afholdes som kampagnetilsyn. 
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Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet

Hypotese 19 
Den faste tilsynsfrekvens for kategori 1a 
medfører, at kategori 1b sjældent modtager 
prioriterede tilsyn
Stor variation i, hvordan der prioriteres mellem kategori 1a-
og 1b-virksomheder/-husdyrbrug
Tilsynsfrekvensen for prioritererede tilsyn af kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug 
fastlægges ved, at hver myndighed når det samlede årsmål for kategori 1a og 1b ved at 
fylde tilsynsplanlægningen op med prioriterede tilsyn for kategori 1b-virksomheder/-
husdyrbrug, efter der er fastlagt planlagte tilsyn (basis og prioriterede) for kategori 1a og 
basistilsyn for kategori-1b. Det betyder, at andelen af kategori 1b, der modtager et 
prioriteret tilsyn i hver myndighed, afhænger af erhvervssammensætningen. Har en 
kommune med mange kategori 1a-virksomheder og -husdyrbrug med en høj risikoscore, 
vil kategori 1b-virksomheder og –husdyrbrug sjældnere blive udtaget til prioriteret tilsyn, 
end hvis myndigheden har få kategori 1a-virksomheder og -husdyrbrug, eller hvis 
kategori 1a-virksomhederne/-husdyrbrugene generelt har en lav risikoscore

I evalueringen har 43 procent af kommunerne anført, at årsmålene medfører, at de 
kommer ud i de virksomheder/husdyrbrug med de væsentligste miljøforhold, mens 12 
procent har anført, at det fælles årsmål for kategori 1a og 1b forhindrer dette. 

På de følgende sider undersøges denne problemstilling.

Kortet til højre viser forholdet mellem 1a og 1b virksomheder/husdyrbrug, der modtager 
prioriteret tilsyn (se følgetekst under kort for forklaring). Kortet viser, at der er betydelig 
forskel mellem kommuner på, hvor stor andel af 1a og 1b VI/HU, der modtager et 
prioriteret tilsyn.

Figur 34: Forholdet mellem kategori 1a- og 1b-virksomheder/-husdyrbrug, der modtager 
prioriterede tilsyn

Jo mørkere rød, jo større er andelen af kategori 1a, der modtager et prioriteret tilsyn sammenlignet med kategori 1b.
Hvis en kommune eksempelvis har ti kategori 1a- og ti kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug, indikerer en hvid nuance, at der 
bliver udtaget fire kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug og fire kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug til et prioriteret tilsyn.
Er farven mørkerød, er det for eksempel otte kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug og to kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug, 
der modtager et prioriteret tilsyn.
Er farven mørkeblå, er det for eksempel to kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug og otte kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug, 
der modtager prioriteret tilsyn. Alternativt har kommunen ingen kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug.
Det væsentlige i analysen er ikke antallet af prioriterede tilsyn, men forholdet mellem antallet af prioriterede tilsyn for kategori 1a 
og 1b. 
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Hypotese 19 
Den faste tilsynsfrekvens for 
kategori 1a medfører, at kategori 1b 
sjældent modtager prioriterede 
tilsyn
I nogle kommuner modtager kategori 1b-
virksomheder/-husdyrbrug få prioriterede 
tilsyn
På kortet til højre er det illustreret, hvor mange kategori 1b-
virksomheder/-husdyrbrug der har modtaget et prioriteret tilsyn 
fordelt på kommuner. Samme fordeling er også vist under kortet, 
hvor hver prik udgør en kommune.

I lyset af at der på tværs af kommuner er cirka 27 procent 
kategori 1b-husdyrbrug og 15 procent kategori 1b-virksomheder, 
der har modtaget et prioriteret tilsyn, viser analyserne, at: 
- Der er nogle kommuner, hvori næsten alle kategori 1b-

husdyrbrug har modtaget et prioriteret tilsyn.
- Der generelt er flere kategori 1b-husdyrbrug end 1a-

virksomheder, der har modtaget et prioriteret tilsyn.
- I de fleste kommuner er det få kategori 1b-virksomheder, der 

har modtaget et prioriteret tilsyn.

A) Andel 1b-husdyrbrug, der har modtaget et prioriteret 
tilsyn

B) Andel kategori 1b-virksomheder, der har modtaget et prioriteret 
tilsyn

C) Andel kategori 1b-virksomheder/-husdyrbrug, der har modtaget et prioriteret tilsyn. 
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Figur 35

Mørkeblå indikerer kommuner uden kategori 1b-virksomheder/husdyrbrug.

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet

Kategori
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Hypotese 19 
Den faste tilsynsfrekvens for kategori 1a medfører, at kategori 1b sjældent modtager prioriterede tilsyn

Andelen af kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug har særligt 
en betydning for, hvor mange prioriterede tilsyn kategori 1b-
husdyrbrug modtager
I figurerne fremgår, hvordan andelen af kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug i den enkelte kommune påvirker det gennemsnitlige antal prioriterede tilsyn. Af X-
aksen fremgår det, hvor stor en andel af kommunens samlede antal kategori 1-virksomheder/-
husdyrbrug, der er kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug. MST-virksomheder indgår også.

Figurerne viser, at:
- En stor andel kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug i en kommune medfører, at både 

kategori 1b-virksomheder og -husdyrbrug modtager færre prioriterede tilsyn.
- Andelen af kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug særligt har betydning for, hvor mange 

prioriterede tilsyn kategori 1b-hudyrbrug modtager, hvilket er indikeret ved en stejlere 
hældning på linjen. Er der for eksempel 10 procent kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug i 
en kommune, medfører det i snit 0,25 prioriterede tilsyn per kategori 1b-husdyrbrug og 
0,14 for kategori 1b-virksomheder. Stiger andelen af kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug til 30 procent, falder gennemsnittet til 0,17 prioriterede tilsyn for kategori 1b-
husdyrbrug og 0,1 for kategori 1b-virksomheder. Dermed er faldet kraftigst for kategori 1b-
husdyrbrug. 

- Der næsten skal være omkring 90 procent kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug i en 
kommune, før kategori 1b-virksomheder ikke længere modtager prioriterede tilsyn.

- Der næsten skal være omkring 60 procent kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug i en 
kommune, før kategori 1b-husdyrbrug ikke længere modtagere prioriterede tilsyn.

- Der er særlig stor forskel på praksis for prioriterede tilsyn mellem kommuner i forhold til 
kategori 1b-husdyrbrug. I nogle kommuner har andelen af kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug stor betydning og i andre mindre betydning (denne usikkerhed i 
sammenhængen er illustreret i det blå omkring tendenslinjerne, der er 95 procents 
konfidensintervaller). 
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A) Forholdet mellem andelen af kategori 1a VI/HU og
prioriterede tilsyn for kategori 1b-husdyrbrug

B) Forholdet mellem andelen af kategori 1a VI/HU og
prioriterede tilsyn for kategori 1b-virksomheder

Figur 36

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet
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Hypotese 19 
Den faste tilsynsfrekvens for kategori 1a medfører, at kategori 1b sjældent modtager prioriterede tilsyn

Ingen klar sammenhæng mellem antal prioriterede tilsyn for kategori 1b og 
risikoscoren for kategori 1b i kommunen
For at illustrere forskellene i udvælgelsen af kategori 1b til prioriteret tilsyn er der gennemført en undersøgelse af, 
hvordan antallet af prioriterede tilsyn for kategori 1b påvirkes af den faste tilsynsfrekvens for kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug. Figurerne herunder viser den gennemsnitlige risikoscore for kategori 1b i den enkelte myndighed fordelt på 
det gennemsnitlige antal prioriterede tilsyn.

Analyserne viser, at:
- Kategori 1b-virksomheder modtager flere prioriterede tilsyn, når den gennemsnitlige risikoscore for kategori 1b i 

kommunen stiger.
- Kategori 1b-husdyrbrug modtager færre prioriterede tilsyn, når den gennemsnitlige risikoscore for kategori 1b i 

kommunen stiger, men samtidig understreges det igen, at der er forskel på praksis for prioriterede tilsyn mellem 
kommuner i forhold til kategori 1b-husdyrbrug. Samtidig er der stor usikkerhed i sammenhængen, hvilket er illustreret 
med det lyseblå areal. Det afspejler forskellen mellem kommunerne.

A) Forholdet mellem gennemsnitlig risikoscore for 
kategori 1b VI/HU i myndigheden og prioriterede 
tilsyn for kategori 1b-virksomheder

B) Forholdet mellem gennemsnitlig risikoscore for 
kategori 1b VI/HU i myndigheden og prioriterede 
tilsyn for kategori 1b-husdyrbrug

Samlet vurdering af hypotese
På baggrund af analysen på de foregående sider vurderes hypotesen at 
være hverken be- eller afkræftet.

Som modellen tilsiger, prioriteres kategori 1a over kategori 1b i langt de 
fleste kommuner. Det medfører, at kategori 1b-virksomheder og -
husdyrbrug modtager færre prioriterede tilsyn, hvis de er placeret i 
kommuner med en stor andel af kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug. 
Konkret er der i de fleste kommuner få kategori 1b-virksomheder, der 
har modtaget et prioriteret tilsyn. Men sammenhængen er så svag, at 
det er lige så sandsynligt, at der er den modsatte sammenhæng for 
kategori 1b-husdyrbrug. Derfor kan der ikke laves en entydig slutning på 
baggrund af resultaterne. 

Der skal være omkring 90 procent kategori 1a-virksomheder/
-husdyrbrug i en kommune, før kategori 1b-virksomheder ikke længere 
modtager prioriterede tilsyn. Der skal være omkring 60 procent kategori 
1a-virksomheder/-husdyrbrug i en kommune, før kategori 1b-husyrbrug 
ikke længere modtager prioriterede tilsyn.

Figur 37

Resultat: Hypotesen er hverken be- eller afkræftet
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5. Forslag til 
forbedringer
Kort- og langsigtede løsningsforslag, der kan forbedre 
tilsynsmodellens effektivitet og styrke 
myndighedsindsatsen
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Projektets forbedringsforslag skitserer forbedringer på kort sigt og 
en række langsigtede perspektiver

På de følgende sider præsenteres en række forslag 
til forbedringer, der har til hensigt at forbedre 
tilsynsmodellen på kort sigt og en række 
langsigtede perspektiver for et mere 
dataunderstøttet og risikobaseret tilsyn. 

Forslagene er grupperet i fire overordnede temaer:
A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre
B. Nye datakilder 
C. Forbedring af data og viden om effekt
D. Styrket anvendelse af tilsynsmodel.

Hvert forslag til forbedring er beskrevet i form af:

- Identificerede udfordringer: De identificerede 
udfordringer, der danner grundlag for forslaget, 
er beskrevet.

- Forslag til forbedring: Beskrivelse af forslag til, 
hvilke forbedringer der kan gennemføres, og 
hvilken værdi de bidrager med på baggrund af 
de gennemførte analyser. Enkelte forslag 
indeholder dertil separate analyser.

- Implementering: Der er foretaget en umiddelbar 
vurdering af et forslags implementerbarhed.

Justeringer af 
tilsynsmodel og 

parametre

Nye datakilder

Forslag angående

Forbedring af data og 
viden om effekt

Styrket anvendelse af 
tilsynsmodel

Evaluering af 
tilsynsmodellen og 

Miljøstyrelsens egne 
vurderinger

Miljøministeriets fælles 
kontrolstrategi

Input fra kommuner på 
hypoteseværksted

Hypotesernes 
baggrund

Om myndighederne 
kommer de rigtige 

steder, og om 
tilsynsmodellen 

udpeger de rette 
virksomheder/husdyrbr

ug til tilsyn.

Undersøgelser af
1. Risikoparametre

2. Den vægtede 
risikoscore

3. Tilsyn og årsmål.

19 hypoteser 
med fokus på
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Forslag til forbedringer adresserer hele tilsynsmodellen

Justeringer af tilsynsmodel
Forbedring af data og viden om effekt

Justeringer af parametre Styrket anvendelse af 
tilsynsmodel

Nye datakilder

Myndighed Virksomheder 
Husdyrbrug

Basistilsyn

Prioriterede tilsyn, 
herunder 

kampagnetilsyn

Definition af 
risikoparametre

Myndigheders scoring 
af risikoparametre

Udregning af den 
vægtede risikoscore

Fastlæggelse af 
tilsynsfrekvens

Udvælgelse af 
virksomheder og 

husdyrbrug

Opstartstilsyn, § 9-tilsyn 

Myndighedernes 
indberetning
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Overblik over forslag til eventuelle ændringer til miljøtilsynsmodellen

Af nedenstående figur fremgår en oversigt over forslagene, hvor deres effekt er blevet vurderet op imod, hvor lang tid det umiddelbart vil kræve at implementere ændringerne. 

Overblik over forslag til forbedringer
Justeringer af tilsynsmodel og parametre
A1. Vejledning om og tilpasning af parameter A 
A2. Vejledning om og tilpasning af parameter E
A3. Tilpasning af parameter B
A4. Tilpasning af parameter C
A5. Vejledning om og tilpasning af parameter D
A6. Øget forskel på parametre mellem kategorier
A7. Fælles årsmål for kategori 1a og 1b fjernes
A8. Præcisering af miljøtilsynsbekendtgørelsen
Nye datakilder
B1. Udvikling af nyt parameter
Forbedring af data og viden om effekt 
C1. Ny indberetning om håndhævelser
C2. Kobling af beregning af risikoscore og meddelelse af håndhævelser til specifikt tilsyn
C3. Generelle forbedringer af datakvaliteten
C4  Ændring af krav til indberetning 
C5: Udvikling af faste skabeloner for tilsynsrapporter
Styrket anvendelse af tilsynsmodel
D1. Udvikling af simuleringsmodel samt etablering af kapacitet til drift
D2. Fornyet vejledning målrettet myndigheder
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Forslag A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre
Opsummering af resultater og overblik over forslag – uddybes på de næste sider

Resultat af analyse Forslag til forbedringer

Scoren 5 i parameter A anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug. Næsten alle husdyrbrug og kategori 2 virksomheder får 
en høj score. For 1a + 1b  virksomheder er fordeling af score for parameter A mere jævn en for de øvrige grupper. Scoren i parameter A har ikke 
betydning for risikoen for at modtage et prioriteret tilsyn.

A1. Vejledning om og tilpasning af parameter A 

Anvendelse af scorerne er mere jævnt fordelt for parameter E end for de øvrige parametre. Særligt for husdyrbrug er der en jævn fordeling af 
score. Virksomheder har sammenholdt med husdyrbrug en tendens til højere score. Indenfor den enkelte kommune er det for nogle vanskeligt, at 
opnå en jævn fordeling. Det gælder særligt for virksomheder. Evalueringen viste, at nogle kommuner mener, at forhold vedrørende VI/HU’s 
faktiske påvirkning af omgivelserne bør indgår i sårbarhedsvurderingen. 

A2. Vejledning om og tilpasning af parameter E

Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug. 1a virksomhed, 1a + 1b husdyrbrug har en svag tendens til højere 
score (og dermed en mere jævn fordeling af score) end 1b virksomheder, 2 virksomheder og 2 husdyrbrug. Alle overtrædelser indgår i 
parameteret uden hensyntagen til alvorligheden.

A3. Tilpasning af parameter B

Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug. For 1a virksomheder og 1 a + 1 b husdyrbrug er fordeling af 
score for parameter C dog mere jævn. For HU omhandler parameteret alene opbevaring og ikke håndtering A4. Tilpasning af parameter C

Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
For kategori 1a virksomheder og  kategori 1 husdyrbrug er fordeling af score for parameter D dog mere jævn.
Parameter D fungerer godt, men kan forbedres for  kategori 2 virksomheder og husdyrbrug

A5. Vejledning om og tilpasning af parameter D

Parametrene for hhv. virksomheder og husdyrbrug er de samme uafhængigt af kategorien, men der er forskel på karakteristika og mulige 
miljøpåvirkning fra hhv. virksomheder og husdyrbrug inden for kategorierne (1a, 1b og 2).

A6. Øget forskel på parametre mellem kategorier

Kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug prioriteres over kategori 1b (som modellen tilsiger) i langt de fleste kommuner. Der er dog betydelig 
forskel mellem kommuner på, hvordan der prioriteres mellem kategori 1a- og 1b-virksomheder/-husdyrbrug. A7. Fælles årsmål for kategori 1a og 1b fjernes

Der er ikke en klar definition af en tilsynsfrekvens i tilsynsbekendtgørelsen. A8. Præcisering af miljøtilsynsbekendtgørelsen
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Forslag A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre

Forslag A1. Vejledning om og tilpasning af parameter A 

Identificeret udfordring 
• Scoren 5 i parameter A anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• Næsten alle husdyrbrug og kategori 2 virksomheder får en høj score
• For kategori 1a + 1b  virksomheder er fordeling af score for parameter A mere jævn en 

for de øvrige grupper
• Scoren i parameter A har ikke betydning for risikoen for at modtage et prioriteret tilsyn. 
• På sigt vil alle kategori 1a gå mod scoren 1 i parameter A, da miljøcertificering 

fremadrettet indgår i BAT

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Forbedret vejledning om, hvordan scoren er tiltænkt anvendt.
2. Undersøge, om det er muligt at ændre formuleringen af parameteren, så parameter A 

i endnu højere grad bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”.  Dette kan f.eks. 
omfatte:

• justering af definition på scoringscifre, så de ikke længere indeholder 2 
elementer (miljøledelse, miljøforbedringer).  

• fokus på, at anvendelse af scoringscifrene 1 og 3 for kategori 2 virksomheder 
og husdyrbrug forventes at stige, som følge af justeringerne.

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og 
DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle 
andre initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” 
(forslag A2-A8).

Forslag A2. Vejledning om og tilpasning af parameter E

Identificeret udfordring 
• Anvendelse af scorerne er mere jævnt fordelt for parameter E end for de øvrige parametre. Særligt 

for husdyrbrug er der en jævn fordeling af score. 
• Virksomheder har sammenholdt med husdyrbrug en tendens til højere score.
• Indenfor den enkelte kommune er det for nogle vanskeligt, at opnå en jævn fordeling. Det gælder 

særligt for virksomheder. 
• hvorvidt en virksomhed/husdyrbrugs aktiviteter i praksis kan medføre en påvirkning af 

omkringliggende følsomme områder, indgår ikke i sårbarhedsvurderingen (f.eks. indgår 
støjpåvirkning af omkringliggende boligerne, selvom virksomheden/husdyrbruget ikke har støjende 
aktiviteter)

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Forbedret vejledning om, hvordan scoren er tiltænkt anvendt.
2. Undersøge, om det er muligt at ændre formuleringen af parameteren, så parameter E i endnu 

højere grad bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”. Dette kan f.eks. omfatte:
• justering af definition på scoringscifre, så de ikke længere indeholder 2 elementer 

(følsomme områder, drikkevandsinteresser).  
• at den faktiske påvirkning af omgivelserne bør indgår i sårbarhedsvurderingen
• fokus på, at der kan opnås større differentiering inden for den enkelte kommune, som 

følge af justeringerne.

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle andre initiativer, 
der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” (forslag A1 og-A3-A8).
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Forslag A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre

Forslag A3. Tilpasning af parameter B

Identificeret udfordring
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug .
• Kategori 1a virksomhed, og kategori 1 husdyrbrug har en svag tendens til højere score 

(og dermed en mere jævn fordeling af score) end kategori 1b virksomheder, 2 
virksomheder og 2 husdyrbrug

• Alle overtrædelser indgår i parameteret uden hensyntagen til alvorligheden.

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Undersøge, om det er muligt at ændre formuleringen og nuancering af parameteret, så 

parameter B i endnu højere grad bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”. Dette kan 
f.eks. omfatte:

• at regelefterlevelsen vurderes efter alvorligheden af overtrædelsen.
• at antallet af scoringsmuligheder/cifre øges, så scoren bliver yderligere 

nuanceret og afspejler både antal håndhævelser og alvorlighed

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle andre 
initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” (forslag A1-
A2 og A4-A8).

Forslag A4. Tilpasning af parameter C

Identificeret udfordring
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og  kategori 1 husdyrbrug er fordeling af score for 

parameter C dog mere jævn
• For husdyrbrug omhandler parameteret alene opbevaring og ikke håndtering

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Undersøge, om det er muligt at ændre formuleringen af parameteren, så parameter C i 

endnu højere grad bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”.  Dette kan f.eks. 
omfatte:

• For virksomheder: Øge fokus på adfærd i forhold til at opbevare og håndtere 
materialer.

• For husdyrbrug: Indarbejdede adfærd i forhold til at opbevare og håndtere 
materialer

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle andre 
initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” (forslag A1-
A3 og A5-A8).
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Forslag A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre

Forslag A5. Vejledning om og tilpasning af parameter D

Identificeret udfordring
• Scorerne 1 og 3 anvendes for langt hovedparten af virksomheder og husdyrbrug.
• For kategori 1a virksomheder og  kategori 1 husdyrbrug er fordeling af score for 

parameter D dog mere jævn.
• Parameter D fungere godt, men kan forbedres for  kategori 2 virksomheder og 

husdyrbrug.

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Forbedret vejledning om, hvordan scoren er tiltænkt anvendt. Dette kan f.eks. omfatte:

• at der afklares, hvordan spildevand indgår i parameteret.
2. Undersøge, om det er muligt at ændre formuleringen og nuancering af parameteret, så 

parameter D i endnu højere grad bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”. Dette 
kan f.eks. omfatte:

• at VI/HU, der ikke er omfattet af kravet om indberetning  af PRTR-stoffer også vil 
kunne modtage scoren 5.

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle andre 
initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” (forslag A1-
A4 og A6-A8).

Forslag A6: Øget forskel på parametre mellem kategorier

Identificeret udfordring
• Parametrene for hhv. virksomheder og husdyrbrug er de samme uafhængigt af 

kategorien, men der er forskel på karakteristika og mulige miljøpåvirkning fra hhv. 
virksomheder og husdyrbrug inden for kategorierne (1a, 1b og 2).

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Undersøges, om det være nyttigt at differentiere definitionerne af parametrene i 

forhold til, om der tale om kategori 1a, 1b og 2, så modellen i endnu højere grad 
bidrager til, at ”vi kommer de rigtige steder”. 

Det skal understreges, at forslaget går imod Virksomhedsudvalg II’s anbefaling om, at alle 
virksomheder omfattet af regelmæssige tilsyn risikovurderes ud fra én metode. 

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle andre 
initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” (forslag A1-
A5 og A7-A8).
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Forslag A. Justeringer af tilsynsmodel og parametre

Forslag A7. Fælles årsmål for kategori 1a og 1b fjernes

Identificerede udfordringer
- Der er betydelig forskel mellem kommuner på, hvor stor en andel kategori 1a- og 1b-virksomheder/

-husdyrbrug der modtager et prioriteret tilsyn.
- En høj andel kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug i en kommune medfører, at både kategori 1b-

virksomheder og -husdyrbrug modtager færre prioriterede tilsyn. Særligt falder andelen af prioriterede 
tilsyn for kategori 1b-husdyrbrug, der dog samtidig modtager flere prioriterede tilsyn end kategori 1b-
virksomheder. 

- I de fleste kommuner er der få kategori 1b-virksomheder, der har modtaget et prioriteret tilsyn.
- Kategori 1b-husdyrbrug modtager flere prioriterede tilsyn end kategori 1b-virksomheder, men der er 

samtidig stor forskel mellem kommuner, i forhold til hvor mange kategori 1b-husdyrbrug der modtager 
tilsyn.

- Kategori 1b-husdyrbrug modtager færre prioriterede tilsyn, når den gennemsnitlige risikoscore for 
kategori 1b i kommunen stiger.

Forslag til forbedringer
Det kan overvejes at fjerne det samlede årsmål på 40 procent for kategori 1a og 1b. I stedet kan der 
eksempelvis indføres et separat årsmål for kategori 1b, hvorved det samlede antal tilsyn for kategori 1b 
ikke bliver afhængigt af kommunens samlede antal kategori 1a-virksomheder/-husdyrbrug. Det er 
væsentligt, at der tages højde for, at der ikke sker en markant ændring i antal tilsyn, som den enkelte 
myndighed skal gennemføre. Dette kan f.eks. ske ved at justere intervalmodellen for kategori 1a. Det 
foreslås dertil, at der igangsættes et arbejde med at forbedre vejledningen om, hvordan årsmålene 
opfyldes for kategori 1b, for herigennem at skabe en mere ensartet praksis mellem myndigheder.

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og vejledningsmateriale. 
Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med eventuelle andre initiativer, der 
igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre” (forslag A1-A6 og A8).

Forslag A8. Præcisering af 
miljøtilsynsbekendtgørelsen

Identificerede udfordringer
1. Der er ikke en klar definition af tilsynsfrekvens. 

Forslag til forbedringer
Det foreslås, at der i forhold til de enkelte identificerede udfordringer kan 
foretages følgende ændringer:
1. Det defineres i miljøtilsynsbekendtgørelsen, hvad der forstås ved 

tilsynsfrekvens.

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af 
miljøtilsynsbekendtgørelsen og eventuel tilretning af vejledningsmateriale. 

Såfremt forslaget vælges implementeret skal dette ske i koordination med 
eventuelle andre initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af 
tilsynsmodel og parametre” (forslag A1-A7).
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Forslag B. Nye datakilder
Opsummering af resultater og overblik over forslag – uddybes på de næste sider

Resultat af analyse Forslag til forbedringer

Flere kommuner anvender i nogen tilfælde ”en sjette parameter”, når de udpeger, hvilke VI/HU der skal føres tilsyn med, i form af deres specifikke 
kendskab til den enkelte VI/HU. .

B1. Udvikling af nyt parameter
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Forslag B. Nye datakilder

Forslag B1. Udvikling af nyt parameter

Identificerede udfordringer
- Det er gældende på tværs af VI/HU – dog i mindst omfang for kategori 1a-virksomheder – at en 

række vægtede risikoscorer bliver anvendt meget ofte, hvorfor differentieringen af VI/HU bliver 
mindre. Forklaringen på den begrænsede differentiering skal særligt findes i et lille antal mulige 
kombinationsmuligheder af scoringscifre, idet mange VI/HU scorer højt på parameter A, mens 
der primært anvendes 2 ud af 3 scoringscifre i parameter B, C og D. Det vanskeliggør en 
risikobaseret prioritering mellem VI/HU.

- Flere kommuner anvender i nogen tilfælde ”en sjette parameter”, når de udpeger, hvilke VI/HU 
der skal føres tilsyn med, i form af deres specifikke kendskab til den enkelte 
virksomhed/husdyrbrug. Som eksempler er nævnt; ejerskift siden seneste tilsyn, kendskab til 
VI/HU’s miljørelaterede adfærd, øget aktivitet/flere medarbejdere m.v. 

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Undersøge, om det er muligt at udvikle en ny parameter, som bidrager til, at vi i endnu højere 

grad ”kommer de rigtige steder”. Arbejdet foreslås igangsat i to spor:
- Spor 1: Pilotforsøg med at berige modellen med nye ”eksterne” datakilder, se eksempler 

i figuren til højre
- Spor 2: Udvikling af et nyt parameter, der fokuserer på VI/HU’s adfærd og deres evne og 

vilje til at arbejde med miljøforhold. Alternativ kan dette indarbejdes i parameter A.

Sporene er uddybet på de næste sider.

Virksomhed

Medarbejdere

Natur- og 
miljødata

FødevarehåndteringTold, skatter og 
afgifter 

Bygninger

Evne og vilje

Ejerforhold
Husdyrbrug

Arbejdstilsyn

Mulige nye datakilder
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Forslag B: Nye datakilder

Spor 1: Forsøg med at berige modellen med nye datakilder
Som modellen er i dag, er det alene data, der relaterer sig direkte til 
virksomhedens/husdyrbrugets  miljøforhold, der ligger til grund for den risikobaserede 
udvælgelse af virksomheder til tilsyn.

Der kan være et udviklingspotentiale i at berige modellen med data, relateret til andre 
forhold end miljø, i form af data der kan indikere, at der kan være behov for flere tilsyn. Det 
kan eksempelvis være data/viden om:
• ændrede ejerforhold, da ændringer kan betyde, at der er behov for vejledning om 

gældende miljøregler o.l.
• ændringer i antal ansatte, da væsentlige ændringer kan være en indikator for, f.eks.  øget 

produktion, økonomiske udfordringer (risiko for konkurs) m.v. 
• arbejdsmiljøforhold, da f.eks. uheld ved håndtering af kemikalier, støv- og støjrelaterede 

arbejdsproblemer, i nogle tilfælde kan medføre påvirkning af miljøet
• økonomiske nøgletal, da f.eks. øget omsætning kan være afledt af øget produktion, der 

igen kan betyde ændrede miljøforhold- og påvirkninger
• manglende lovmedholdelighed på andre områder, da dette kan være en indikator for, at 

det samme kan gøre sig gældende iht. miljølovgivning (generel manglende vilje/evne til 
at overhold gældende regler).

For at undersøge dette anbefales det, at der igangsættes et pilotforsøg, med anvendes af 
data fra andre myndigheder. Med et pilotforsøg vil det være muligt for MST, at afdække 
potentialet for at samkøre data fra andre myndigheder

.

I nedenstående figur er offentlige data fra CVR anvendt til at give et eksempel på, hvordan nye 
data bruges i risikovurderingen. Her er det analyseret, om ændringer i ejer- eller ledelsesforhold 
siden 2017 har en betydning for, hvorvidt en virksomhed/husdyrbrug får håndhævelser. Disse 
indledende analyser viser, at der er en svag sammenhæng mellem antallet af ændringer i ejer-
eller ledelsesforhold, og en stærkere sammenhæng, når der har været flere flest ændringer i 
personkredsen. Analysen er dog ikke endelig, da den skal nuanceres yderligere med yderligere 
data

Spor 2: Udvikling af nyt parameter om evne og vilje
Det foreslås, at der kan igangsættes et arbejde med at udvikle et nyt parameter, der objektivt går 
på en virksomhed/husdyrbrugs villighed til at arbejde med miljøforhold. Målet er et parameter, 
der afspejler virksomhed/husdyrbrugs evne og vilje til at håndtere miljøforhold og 
miljøforbedringer. Snitflader til parameter A skal i den forbindelse afklares. 

Sammenhæng mellem håndhævelser og ændringer i ejer- eller ledelsesforhold 

Antal ejerskift

G
en

ne
m
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it 

an
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l 
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Den blå vandrette linje viser tendensen på tværs. 
Punkterne i blå er outliere – eller ekstreme værdier 
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Forslag B: Nye datakilder
Implementering

Spor 1
Brug af eksterne data er forbundet med den udfordring, at der skal være hjemmel i 
relevant lovgivning til at samkøre data, der ikke er offentlige, med andre 
myndigheder. Det foreslås derfor, at der igangsættes forsøg med at undersøge 
potentialer og synliggøre barrierer ved at bruge nye datakilder fra andre 
myndigheder, der ikke er offentlige tilgængelige. Pilotforsøget kan eventuelt 
gennemføres med afsæt i Erhvervsstyrelsens mandat fra lov 438 af 08.05.2018, hvor 
Erhvervsstyrelsen har fået mandat til at samkøre og videregive oplysninger til andre 
myndigheder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver 
eller andre offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver.

Spor 2
For så vidt angår udvikling af et nyt parameter om evne og vilje til at håndtere 
miljøforhold og miljøforbedringer, kan der igangsættes et udviklingsarbejde, hvor 
relevante myndigheder inddrages for at indsamle input til, hvilke forhold der konkret 
skal indgå i et nyt parametre. 

Herefter kan der gennemføres forsøg, hvor udvalgte virksomheder/husdyrbrug søges 
scoret med den nye parameter integreret i modellen, for på den baggrund at 
vurdere, hvad effekten af parameteren vil have på tilsynsmodellen. 
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Forslag C. Forbedring af data og viden om effekt 
Opsummering af resultater og overblik over forslag – uddybes på de næste sider

Resultat af analyse Forslag til forbedringer

Der er ikke viden om, hvilke miljøpåvirkninger håndhævede forhold relaterer sig til samt alvorligheden af disse.  C1. Ny indberetning om håndhævelser

Data om ændrede risikoscorer kan ikke henføres til, hvilket tilsyn der har givet anledning til ændringen. Data for meddelte håndhævelser er ikke 
sammenkædet til det tilsyn, hvor det ulovlige forhold blev observeret

C2. Kobling af beregning af risikoscore og meddelelse af håndhævelser 
til specifikt tilsyn

Datakvaliteten i DMA er varierende, data bliver ikke valideret, og datamodellen er meget kompleks. C3. Generelle forbedringer af datakvaliteten

Samlet set er viden om effekten af tilsynsindsatser begrænset, hvorfor det er vanskeligt for myndighederne og MST, at arbejde systematisk med 
effektvurderinger af tilsynsindsatsen.

C4  Ændring af krav til indberetning   
C5: Udvikling af faste skabeloner for tilsynsrapporter
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Forslag C. Forbedring af data og viden om effekt
Forslag C1. Ny indberetning om håndhævelser

Identificeret udfordring
Der indberettes ikke data om, hvilke miljøpåvirkninger håndhævde forhold relaterer sig til samt 
alvorligheden disse. Tilvejebringelse af sådanne data vil kunne bidrage til, at der kan foretages en mere 
kvalificeret evaluering af effekten af tilsynsindsatsen. 

Desuden kan viden om alvorligheden af forhold, der håndhæves, indarbejdes i risikovurderingen 
gennem tilpasning af parameter B.

Data af denne type, kan også give viden om, hvor der med stor effekt kan sættes ind med målrettet 
dialog og vejledningsindsats med det formål, at  antallet af lovovertrædelser reduceres, f.eks. 
kampagner fra centralt hold. 

Til højre fremgår Deloittes bedste praksis rammeværk for data og risikobaserede kontrol- og 
tilsynsmyndigheder, der specificerer konkrete krav til at arbejde med effekt og risiko. Som det fremgår 
er viden om kontrolobjekt og udfald af sanktioner afgørende igennem hele processen, da det 
understøtter en mere risikobaseret udvælgelse af virksomheder til tilsyn. 

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Undersøge, hvordan nye krav til myndighedernes indberetning af data om håndhævelser, kan 

udformes. Dette kan f.eks. omfatte:
• at der indføres en struktureret indberetning til DMA af:

- hvilke miljøforhold, håndhævelser relater sig til ud fra en prædefineret liste 
- alvorligheden af håndhævelsen ud fra en prædefineret liste. 

Data og 
digitalise-

ring

Kontrol og tilsyn
• Typen af indsats og interaktion med 

kontrolobjekt afgøres af
segmentering og en risikoscore.

• Indsatsen afvejes i forhold til viden 
om effekt og omkostninger.

• Indsatsen gennemføres 
ensartet.

Udvælgelse og udsøgning
• Risikobaseret udvælgelse af 

kontrolobjekter på baggrund af 
segmentering og lærende 
risikoscoringsmodeller

• Planlægning af indsats på
baggrund af viden om effekt
i forhold til segment. 

Sanktioner 
• Der er en kendt effekt på 

baggrund af gennemførte 
sanktioner.

• Sanktioner er ensartede
og transparente.

• Sanktioner tager højde for årsagerne til 
overtrædelsen og sigter mod at undgå 
fremtidige overtrædelser.

Effekt og læring
• Systematisk registrering af

data om udvælgelse,
indsatser og sanktioner

• Løbende evaluering af effekten
af indsatser og sanktioner baseret på 
data og analyse

• Forbedring af risikoscoring og 
udvælgelse på baggrund af viden om 
effekt

1 2

34

Deloittes bedste praksis – data- og risikobaserede kontrol- og tilsynsmyndigheder

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og 
DMA.

Såfremt forslaget vælges implementeret, skal dette ske i koordination med eventuelle 
initiativer, der igangsættes i relation til ”Justering af tilsynsmodel og parametre”, 
justering af parameter B ” (forslag A3).
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Forslag C. Forbedring af data og viden om effekt

Forslag C2: Kobling af beregning af risikoscore og meddelelse 
af håndhævelser til specifikt tilsyn

Identificeret udfordring
• Data om ændrede risikoscorer kan ikke henføres til, hvilket tilsyn der har givet anledning 

til ændringen. Dette skaber uklarhed om, hvornår den vægtede risikoscore er ændret og 
hvilke typer tilsyn, der fører til ændringer i risikoscoren. En viden der kan bidrage til 
indsigt i effekten af de enkelte tilsynstyper.

• Data for meddelte håndhævelser er ikke sammenkædet til det tilsyn, hvor det ulovlige 
forhold blev observeret. Dermed genereres der ikke viden om, ”hvorvidt der har været 
noget at komme efter” på det enkelte tilsyn. En viden der ligeledes kan bidrage til indsigt 
i effekten af de enkelte tilsynstyper.

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. Der kan indføres krav om registrering af, hvilket tilsyn, der har givet anledning til 

ændring/vurdering af risikoscoren
2. Der kan indføres krav om obligatorisk kobling mellem en meddelt håndhævelse og det 

specifikke tilsyn, hvor forholdet er observeret.

Implementering
Implementering af forslaget vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 
vejledningsmateriale. Desuden skal der foretages systemændringer af fagsystemer og DMA.
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Forslag C. Forbedring af data og viden om effekt

Forslag C3. Generelle forbedringer af 
datakvaliteten

Identificerede udfordringer
1. Der sker ikke automatisk datavalidering ved indberetning til DMA.
2. Datamodellen er kompleks og består af mange tabeller, der skal 

samkøres. Det gør det vanskeligt at foretage nye analyser med afsæt 
i DMA-data udover de faste kørsler, der er etableret i forvejen. 

3. Ingen fast praksis for, om et tilsyn i datarapporten er koblet til CVR-
eller P-nummer (samme kolonne). 

4. VI/HU er ikke altid registreret med den korrekte kategori. For 
eksempel kan VI/HU have registreret en hovedaktivitet, der tilsiger 
kategori 2, men kan under kategori være registreret som kategori 
1b.

5. VI/HU kan tælle dobbelt, hvis der er delt myndighedskompetence. 
For eksempel hvor MST-virksomheder er godkendelsesmyndighed, 
og en kommune er spildevandsmyndighed. Det kan give anledning til 
dobbeltregistreringer og kan potentielt påvirke opfyldelse af årsmål.

Forslag til forbedringer
Det foreslås, at der gennemføres en række forbedringer af datakvaliteten, der understøtter bedre brug og 
bearbejdning af data og gør risikovurderinger og dataanalyser mere valide og robuste:
1. Der udarbejdes en specificering af fejlregistreringer, som det fremadrettet ikke skal være muligt at indberette, og 

hvor der i samarbejde med leverandører indføres en automatiseret in-data-validering og en mulighed for at 
eksportere lister over fejlregistreringer for at monitere omfanget af fejlen.

2. Der kan enten foretages en generel optimering af datamodellen eller etableres en række nye autogenererede 
tabeller til eksport, hvor udvalgte data bliver samkørt. På den baggrund kan MST gennemføre mere fleksible 
analyser, der ellers kræver dybe databehandlerkompetencer.

3. Der kan stilles krav om, at alle virksomheder i DMA registreres med både P-nummer og CVR-nummer. Dertil kan 
der indføres automatisk validering ved indberetning, så fejlregistreringer bliver forhindret. I nogle tilfælde har en 
virksomhed ikke et P-nummer, f.eks. en vindmølle eller et havdambrug. For sådanne virksomheder skal findes en 
anden løsning.

4. Som led i forslag 1 etableres en automatisk in-data-validering, så det sikres, at der er tilknyttet et tilsyn til en 
ændret/vurderet risikoscore samt at det ikke er muligt, at indberette en ændret/vurderet risikoscoren i 
forbindelse med en tilsynstype, hvor risikoscoren ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen ikke skal justeres.

5. Der kan etableres en automatisk søgning i eksisterende data for at identificere omfanget af fejlregistreringer. 
Efterfølgende kan fejlregistreringerne udbedres af myndighederne og eventuelt leverandørerne af fagsystemer, 
hvor fejlene kan stamme fra. En sådan indsats kan desuden bidrage til kendskab til andre hensigtsmæssige in-
data valideringer, behov for øget vejledning m.v.

Implementering
De automatiske udsøgninger skal etableres af eksterne aktører, og muligheden for løbende udtræk skal koordineres 
med leverandøren af DMA, indtil MST selv kan gennemføre dataanalyserne. 
Implementering af forslag 3 vil kræve en justering af miljøtilsynsbekendtgørelsen. 
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Forslag C. Forbedring af data og viden om effekt

Forslag C4-C5. Anvende viden fra tilsyn til at berige 
risikovurderingen og målrette indsatser

Identificerede udfordringer
Samlet set er viden om effekten af tilsynsindsatser begrænset, hvorfor det er vanskeligt for 
myndighederne og MST, at arbejde systematisk med effektvurderinger af tilsynsindsatsen.
Der er i dag ikke systematiseret viden om, hvilke forhold der er blevet ført tilsyn med, og 
hvordan en virksomhed/husdyrbrug er blevet vurderet på de enkelte forhold. Følgende gør 
sig gældende: 
• Der er i dag krav om, at tilsynsmyndigheden skal udarbejde en tilsynsrapport. 

Tilsynsrapporten skal som minimum omfatte følgende 8 oplysninger
1. Baggrund for tilsynet
2. Virksomhedens stamoplysninger (navn, adresse, CVR)
3. Virksomhedstype
4. Dato for tilsyn
5. Hvad der er ført tilsyn med
6. Om der er konstateret jordforurening
7. Om der er meddelt håndhævelser
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetning på egenkontrollen. 

Oplysningerne indberettes i word/pdf-fil, og kan derfor anvendes ved udtræk i DMA, da 
data er gemt i separate dokumenter og ikke i felter. Oplysninger i disse dokumenter kan 
derfor ikke anvendes til at skabe viden om effekt eller forbedre tilsynsindsatsen. 
Samtidig optager rapporterne tilsammen omkring 1/3 af hele DMA’s lagringsplads. 

• Myndighederne udarbejder i praksis en ”udvidet” tilsynsrapport, der er mere 
omfattende og som udelukkende  sendes til virksomheden/husdyrbruget. Denne type 
rapport indeholder fx detaljerede oplysninger om virksomheden/husdyrbrugets 
aktiviteter, hvilke forhold der er ført tilsyn med og om detaljer om eventuelle meddelte 
håndhævelser og henstillinger o.l. Der er ikke krav om, at denne type rapport skal 
uploades i DMA, hvis 8-punktsrapporten nævnt ovenfor uploades, men enkelte 
myndigheder har dog valgt at gøre dette alligevel.

Vurdering af potentiale ved at anvende viden fra tilsynsrapporter

For at vurdere, om det er muligt at anvende den eksisterende viden i tilsynsrapporterne til at berige 
risikovurderingen og målrette indsatser, er der gennemført en omfattende machine learning-analyse 
af de 27.000 tilgængelige rapporter. Formålet med analyserne har været at vurdere, om de 
nuværende rapporter – trods deres mangler – stadig indeholder værdifuld information, og komme 
med forslag til, hvad der skal til, hvis viden fra tilsyn på sigt skal understøtte et mere datadrevet og 
risikobaseret tilsyn.

Konkret er der gennemført to analyser. 
Analyse 1: en test af, om rapporterne overhovedet indeholder systematik nok til, at tilsynstypen kan 
identificeres hjælp af tekstanalyse
Analyse 2: en test af, om rapporterne kan anvendes til at forudsige, hvilke virksomheder/husdyrbrug 
der vil modtage et § 9-tilsyn som følge af et uheld eller en klage, og som derfor udgør en stor risiko

Tilgangen fremgår herunder, og analyserne fremgår af de næste sider. 

5.272 lange 
tilsynsrapporter

21.034 korte 
tilsynsopfølgnings-

rapporter

Kan tilsynstypen 
identificeres ved 
hjælp af machine 

learning?

Kan rapporterne 
anvendes til at 

forudsige, hvilke 
VI/HU der vil 

modtage et § 9-
tilsyn?

Forslag, der kan 
understøtte et 

mere datadrevet og 
risikobaseret tilsyn

Tilgang til vurdering af potentiale ved brug af machine learning
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Metode til anvendelse af machine learning
Machine learning indbefatter, at en algoritme søger at identificere unikke mønstre i 
data, der kan anvendes til at udlede sammenhænge på tværs af data uden at forstå 
indholdet af data. Et godt eksempel er ansigtsgenkendelse.

Metoden til at anvende machine learning på de 27.000 tilsynsrapporter er beskrevet i 
boksen nederst til højre på siden og består grundlæggende af to trin: 
1. Først er alle rapporter blevet transformeret til en numerisk værdi for hver rapport, 

hvilket er søgt illustreret med nedenstående figur.

2. Derefter er den numeriske værdi blevet klassificeret for at gruppere rapporter med 
ens mønstre, hvilket er søgt illustreret med nedenstående figur.

Metode 
1. Report files were extracted from the DMA database. 
2. Using a Python port of the Apache Tika library, we converted all the documents into text strings, all default 

parameters were used.
3. We then used gensim to embed all documents into a 100-long vector (training rate used was 0.01, the model 

was trained for 20 epochs). 
4. UMAP embedding was performed using the scanpy library, with PCA pre-processing of the document space, 

and parameter n_neighbor set to 300.
5. Finally all classification tasks were performed using xgboost, using a 85/15 split ratio for training/test set size, 

and a drop-out rate of 10%.
6. Visualisation is performed by seaborn. 

Figur 38: UMAP indlejring af tilsynsrapporter

Resultatet er illustreret i nedenstående figur, hvor hver prik udgør en rapport. 
Det forhold, at prikkerne samler sig i klumper, viser, at rapporterne ved hjælp 
af machine learning kan klassificeres forskelligt, da der kan udledes unikke 
mønstre. Dermed er der potentiale til at anvende machine learning.

Klassificering
(metode: 
xgboost)

§ 9-tilsyn

§ 9-tilsyn

§ 9-tilsyn

§ 9-tilsyn

Relateret tilsyn

Relateret tilsyn

Prioriteret tilsyn

Prioriteret tilsyn

Prioriteret tilsyn

Kampagnetilsyn

Kampagnetilsyn

Kampagnetilsyn

Kampagnetilsyn
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Analyse 1. Der er mønstre i rapporter – men af varierende kvalitet

For at vurdere, om de identificerede mønstre i de 27.000 rapporter reelt indeholder meningsfuld 
information, er der gennemført en test af, om det er muligt at identificere tilsynstypen alene ved hjælp 
af machine learning – og altså uden at vide, hvilken tilsynstype rapporten omhandler.
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Rapportlængde  (antal orde, normaliseret)

Jo længere rapporter, jo større nøjagtighed

Analysen viser således, at der er unikke mønstre i data til trods for 
rapporternes ustrukturerede form. 

Analysen viser også, at de lange rapporter indeholder betydelig mere 
brugbar information, der gør analyserne mere robuste. Dette er søgt 
illustreret i nedenstående figur, hvor en nedadgående linje indikerer, at 
modellen bliver mere nøjagtig med længere rapporter.Kan den rette tilsynstype identificeres?

Resultatet fremgår af figurerne til højre, hvor de 
lyse farver illustrerer en høj nøjagtighed, forstået 
således at det på baggrund af mønstre i data kan 
forudsiges, hvilken tilsynstype rapporten relaterer 
sig til.

Figurerne viser, at:
- Der er et klart mønster i tilsynsrapporter for 

prioriterede tilsyn.
- Det er vanskeligt at adskille prioriterede tilsyn 

og kampagnetilsyn, formentlig fordi 
rapporterne ligner hinanden meget. 

- Det er vanskeligt at identificere § 9-tilsyn, 
hvilket viser, at rapporter fra § 9-tilsyn ikke 
indeholder nok information til at adskille dem 
fra andre tilsynstyper. 

- Jo længere rapporter, jo større nøjagtighed.

Figur 40: Sammenhæng mellem rapportens længde og modellens 
nøjagtighed

Figur 39
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Analyse 2. Et kommende § 9-tilsyn kan forudsiges med 
70 procent nøjagtighed

Analyse 1 viste, at tilsynsrapporterne faktisk indeholder mønstre, der er unikke og 
kan anvendes til at forudsige udvalgte tilsynstyper. Dermed er det muligt at 
anvende machine learning på de tilgængelige data. 

I analyse 2 er det blevet undersøgt, om det er muligt at forudsige, hvilke 
virksomheder/husdyrbrug der næste gang vil modtage et § 9-tilsyn.

Resultaterne fremgår af figuren til højre, der viser, at det alene ved at analysere 
rapporterne ved hjælp af machine learning med 70 procent nøjagtighed er muligt at 
identificere virksomheder/husdyrbrug, der vil modtage et § 9-tilsyn som det næste 
tilsyn.

Selvom figuren kan være vanskelig at fortolke, er pointen således, at MST i dag vil 
kunne bruge viden fra tilsynsrapporterne til at udpege virksomheder/husdyrbrug, 
der med stor sandsynlighed vil komme ud for et uheld eller modtage en klage og 
derfor vil modtage et § 9-tilsyn. Og som evalueringen viste, mener 91 procent af 
kommunerne, at konsekvenserne for miljøet har været væsentlige, når de udfører 
et § 9-tilsyn. Ved hjælp af den her beskrevet tilgang vil myndighederne proaktivt 
kunne udpege virksomheder/husdyrbrug, før der eksempelvis sker et uheld.

Lignende analyser vil også kunne bidrage til at forudsige, hvilke 
virksomheder/husdyrbrug der vil modtage en håndhævelse i fremtiden.

Figur 41: Kan et tilsyn forudsiges?

§ 9-tilsyn

Relateret tilsyn

Prioriteret tilsyn

Kampagnetilsyn

Øvrige tilsyn
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Forslag til forbedringer, der styrker muligheden for brug af viden om tilsyn

De forudgående sider har vist, at tilsynsrapporterne – trods deres mangler – stadig indeholder værdifuld 
information, der kan udsøges ved hjælp af machine learning. Analyserne viser, at:
- De lange tilsynsrapporter giver de mest robuste analyser og forudsigelser, hvorimod analyser med afsæt i 

de korte rapporter er langt mere usikre.
- Der stadig er en betydelig usikkerhed i data grundet den manglende ensartede struktur i 

tilsynsrapporterne.

På den baggrund anbefaler Deloitte, at MST arbejder med to forslag, der tilsammen kan skabe en mere 
datadrevet og risikobaseret tilsynsindsats:

C4 Ændring af krav til indberetning
Krav til tilsynsrapporten, der skal uploades i DMA og offentliggøres, kan ændres ved, at:

A. Afskaffe rapporten og i stedet indføre at data indrapporteres direkte til felter i DMA, så det 
bliver muligt at koble oplysningerne med resten af data i DMA.

B. De otte minimumskrav revurderes med henblik på at de stemmer overens med de data, der 
foreslås indberettet til DMA, herunder viden om håndhævelser og kontrollerede miljøforhold.

C5 Udvikling af faste skabeloner for tilsynsrapporter
Der kan igangsættes en proces med på sigt at udarbejde faste skabeloner for tilsynsrapporter, hvor 
myndighederne på en ensartet måde rapporterer resultaterne tilsyn under hensyntagen til særlige forhold 
ved den enkelte virksomhed/husdyrbrug. Med en fast skabelon for format og indhold af tilsynsrapporter 
vurderes det at være muligt at styrke viden om effekten af tilsyn og understøtte læring med henblik på at 
forebygge overtrædelser og målrette myndighedsindsats og vejledning.
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Forslag D. Styrket anvendelse af tilsynsmodel
Opsummering af resultater og overblik over forslag – uddybes på de næste sider

Resultat af analyse Forslag til forbedringer

MST kan i dag ikke på en enkel og overskuelig måde simulere, hvilken betydning eventuelle justeringer af 
tilsynsmodellen vil have

D1. Udvikling af simuleringsmodel samt etablering af kapacitet til drift

Myndighederne er loyale overfor grundelementerne i modellen. Myndighederne har dog megen forskellig 
praksis i forhold til, hvordan virksomheder/husdyrbrug udvælges til prioriteret tilsyn ud fra risikovurderingen.

D2. Fornyet vejledning målrettet myndigheder
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Forslag D. Styrket anvendelse af tilsynsmodel

Forslag D1. Udvikling af simuleringsmodel 
samt etablering af kapacitet til drift

Identificeret udfordring
• MST kan i dag ikke på en enkel og overskuelig måde simulere, 

hvilken betydning eventuelle justeringer af tilsynsmodellen vil have

Forslag til forbedringer
Der er i herværende projekt  udviklet en simuleringsmodel, men der er 
ikke klarhed over, hvordan MST fremadrettet skal videreudvikle 
simuleringsmodellen eller opdatere datagrundlaget med opdaterede 
data/nye udtræk fra DMA. Simuleringsmodellen er illustreret til højre.

Der foreslås, at der igangsættes en proces, hvor det afklares, hvordan 
MST fremadrettet kan etablere de nødvendige kompetencer og 
kapaciteter til at drifte simuleringsmodellen og gennemføre 
opdateringer af datagrundlaget for at monitorere tilsynsmodellens 
effektivitet og kvalitet. 

Implementering
Forslaget foreslås gennemført for at sikre, at snitflader til 
kompetencebehov i andre udviklingsprojekter og datastrategi sikres. 
Indtil da kan eksterne aktører anvendes til at opdatere 
datagrundlaget, hvis det vurderes nødvendigt. 

Figur 42: Skærmbillede af simuleringsmodel
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Forslag D2. Øget vejledning målrettet myndigheder

Identificeret udfordring
• Myndighederne er loyale overfor grundelementerne i modellen. Myndighederne har dog 

megen forskellig praksis i forhold til, hvordan virksomheder/husdyrbrug udvælges til 
prioriteret tilsyn ud fra risikovurderingen.

Forslag til forbedringer
Der kan igangsættes følgende initiativer:
1. justere eksisterende vejledningsmateriale. Arbejdet kan eksempelvis tage udgangspunkt 

i en dialog med udvalgte tilsynsmyndigheder. Med afsæt i en sådan undersøgelse kan 
vejledningerne gøres mere målrettede og kombineres med indsatser, hvor der tilbydes 
rådgivning i fortolkning og udmøntning af tilsynsmodellen.  

Implementering
Forslaget kan gennemføres umiddelbart, men foreslås gennemført parallelt med eventuelle 
justeringer af tilsynsmodellen, forslag A1-A8. 

Det skal bemærkes, at med implementering af et eller flere af forslagene A1-A8, må det 
forventes, at omfanget af lokale afvigelser vil blive reduceret.
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6. Metode
Beskrivelse af metode og datagrundlag for de 
gennemførte analyser
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Datagrundlag og metode anvendt i analyserne

Datagrundlag, generelt
Alle analyser, der er udstillet i rapporten, tager udgangspunkt i data fra DMA-databasen fra 
2016 til september 2018. Et dump af databasen blev sendt til Deloitte den 2. oktober 2018 og 
indlæst i en lokal PostgreSQL-database. Adgang til den lokale database blev etableret ved hjælp 
af Python-biblioteket Pandas. Hvor intet andet er nævnt, er det disse data, der ligger til grund 
for analysen. For enkelte analyser er udelukkende anvendt data for 2017, hvilket fremgår af 
beskrivelse af disse analyser. Til analyse af hypotese nummer 17 er anvendt andre data i form af 
data fra to tilsynsmyndigheder.

Geospatiale data vedrørende kommunegrænser er downloadet i GeoJSON-format fra Open 
Knowledge Danmark (dk.okfn.org) i oktober 2018.

Hypotese 1
Grundlaget for analysen er en tabel udarbejdet ved at sammenlægge DMA-tabellerne 
miljøaktør ( virksomheder og husdyrbrug) og miljørisikovurdering. Det er alene de seneste 
scorer, der er anvendt til analysen. For hver parameter er den samlede fordeling af 
virksomheder og husdyrbrug, der scorer 1, 3 eller 5, angivet i et heatmap i procent. I figur 1 
fremgår forskellen i scoring på kategori 1 og kategori 2 virksomheder og husdyrbrug på de 
enkelte parametre. I figur 5 er scoringen opgjort for alle virksomheder og husdyrbrug. I figur 6 
er samme opgørelse fordelt på henholdsvis kategori 1a-virksomheder, 1a-husdyrbrug, 1b-
virksomheder, 1b-husdyrbrug, 2-virksomheder og 2-husdyrbrug. 

I figur 7.1 og 7.2 A-D er fordelingen af scorer i henhold til virksomheds- eller husdyrsstørrelse 
angivet indenfor intervallerne 0-9, 10-49, 50-199 og >199 ÅV. Virksomhedens eller 
husdyrbrugets størrelse er fundet i CVR-registret og matchet med dataene i DMA-databasen 
ved at benytte enten CVR- eller P-nummeret. 

På de følgende sider er datagrundlaget og metoderne for de enkelte analyser beskrevet. 
Hypotese 2
For hver kommune er procentdelen af virksomheder og husdyrbrug, der scorer 1, 3 eller 5, 
for parameter A udregnet. Resultaterne angives på kortet i figur 8 og i et swarmplot (figur 
9). MST virksomheder er taget ud af denne analyse. Det seneste scoring ligger til grund for 
beregningen. 

Hypotese 3
For hver kommune er procentdelen af virksomheder og husdyrbrug, der scorer 1, 3 eller 5, 
for parameter E udregnet. MST virksomheder er taget ud af denne analyse. Resultaterne er 
angivet på kort for henholdsvis virksomheder (figur 10) og husdyrbrug (figur 11) på et kort 
og i et swarmplot (henholdsvis panel A og B). Farvegradueringen på kortene indikerer 
antallet af virksomheder og husdyrbrug i hver kommune hvor flest score ens ; jo mørkere 
farven er, jo højere er antallet af virksomheder og husdyrbrug, der score ens på den 
parameter, hvor flest score ens. Figuren 12 viser sammenhæng mellem parameter C og E for 
virksomheder, og nummeringen angiver antallet af virksomheder.

Hypotese 4
Der er udregnet en Pearson-korrelation mellem alle de fem parametre parvist, og 
resultaterne er opstillet i et heatmap (figur 13). Stregerne i hierarkisk clustering på figuren 
viser den hierarkiske nedbrydning af data baseret på gruppeligheder og  illustrerer de 
parametre med størst sammenhæng. Den seneste scoring ligger til grund for beregningen. I 
figur 14 fremgår antallet af virksomheder (ikke husdyrbrug) for alle mulige 
scorekombinationer for parametrene B og C. Analysen er i forhold til hypotesen behæftet 
med den fejlkilde, at håndhævelser også kan henføres til andet end opbevaring/håndtering 
af kemikalier/farligt affald.
I figur 15 fremgår hyppighed for et prioriteret tilsyn på baggrund af scoreværdierne for hver 
parameter. Hyppighed udregnes som antallet af prioriterede tilsyn divideret med 
tilsynsfrekvensen (alle former for tilsyn: basistilsyn, prioriteret tilsyn og kampagnetilsyn). 
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Hypotese 5
I figur 16 er sandsynligheden for et § 9-tilsyn på baggrund af scoreværdierne for hver 
parameter angivet. Sandsynligheden er udregnet som antallet af § 9-tilsyn divideret med 
tilsynsfrekvensen for alle former for tilsyn (basistilsyn, prioriteret tilsyn og kampagnetilsyn).

Hypotese 6 og 7
I figur 17 er antallet af virksomheder og husdyrbrug med en given vægtet risikoscore opgjort 
i et histogram fordelt på kategori 1 og 2. De gule linjer markerer henholdsvis den 25., 50. og 
75. percentil. Det samme er gældende for figur 2, 18 og 19, dog med en anden gruppering af 
virksomheder og husdyrbrug.

For at undersøge en mulig positiv korrelation mellem antallet af håndhævelser og 
risikoscoreværdierne er alle virksomheder og husdyrbrug med samme vægtede risikoscore 
grupperet sammen, og det median antal håndhævelser i 2016-2018, der er registreret for 
den pågældende gruppe, er beregnet (se figur 3 og 20). Desuden er det gennemsnitlige 
antal håndhævelser i figur 3 og 20 udglattet ved at bruge et Savitzky-Golay-filter; dette 
forbedrer tilpasning af kurven i regressionsanalyse af antallet af håndhævelser og 
risikoscoreværdierne. Datagrundlaget for analysen tager udgangspunkt i alle data in DMA-
databasen.

Hypotese 8 og 9
Procentdelen af hver tilsynstype i figur 21 og 22 er udregnet ved at dividere antal tilsyn for 
hver tilsynstype med det totale antal tilsyn i databasen (§ 9-tilsyn, basistilsyn, 
kampagnetilsyn, prioriteret tilsyn, relaterede tilsyn, øvrige tilsyn og opstartstilsyn), uanset 
om tilsynene er administrative eller fysiske. Bemærk at øvrige tilsyn, opstartstilsyn og §9 
tilsyn er vist men tæller ikke i analysen. Tilsynstype, som fører til ændring af den vægtede 
risikoscore, er den tilsynstype hvor observationer, der ligger til grund for ændring af 
risikoscoren, er konstateret,  fastlagt på grundlag af dato for ændring af score og dato  for 
det tilsyn, der er afholdt umiddelbart før dato for ændring af den vægtede risikoscore score.

På de følgende sider er datagrundlaget og metoderne for de enkelte analyser beskrevet. 
I tabellen er det gennemsnitlige antal prioriterede tilsyn siden et basistilsyn angivet (antal 
prioriterede tilsyn mellem afholdelse af to basistilsyn). Figur 23 fremgår det, hvilken 
tilsynstype, der har været gennemført forud for et § 9-tilsyn.

Hypotese 10
I tabellen er antallet af håndhævelser siden seneste tilsyn angivet. Tabellen er baseret på 
gennemsnittet af alle tre tilgængelige år i DMA-databasen, og derfor er antallet af 
håndhævelser ikke nødvendigvis opgjort i hele tal.

Hypotese 11
I figur 24 er det akkumulerede antal tilsyn, der er registeret i databasen, angivet fordelt på 
dato. Data vises for 2016, 2017 og 2018.

Hypotese 12
Figur 25 viser sammenhæng mellem antal håndhævelser og tid siden den seneste tilsyn for 
kategori 2 virksomheder og husdyrbrug. Fejllinjer på hver søjle viser variation i data.

Hypotese 13 
Figur 26 viser antallet af planlagte tilsyn over næsten tre år for kategori 1a-virksomheder og 
–husdyrbrug.

Hypotese 14
For at undersøge en mulig positiv korrelation mellem antallet af tilsyn (n_tilsyn) og 
værdierne af de nyeste risikoscore er alle virksomheder og husdyrbrug med samme vægtede 
risikoscore grupperet sammen, og det gennemsnitlige antal tilsyn per virksomhed eller 
husdyrbrug, der er registreret for den pågældende gruppe, er beregnet (se figur 27). 



94 |  Copyright © 2018 JUMP |  Miljøstyrelsen og Deloitte. All rights reserved.

Datagrundlag og metode anvendt i analyserne

Hypotese 15
Analysen er udelukkende foretaget for år 2017. For hver kommune og kategori (1a, 1b og 2) er 
virksomheder og husdyrbrug, der har fået foretaget et prioriteret tilsyn identificeret og den laveste 
vægtede risikoscore for disse virksomheder og husdyrbrug fundet. Denne risikoscore er sammenholdt 
med risikoscoren for virksomheder, der ikke har modtaget prioriteret tilsyn (med undtagelse af 
virksomheder, der har modtaget basis eller kampagnetilsyn i 2017). Derefter er det opgjort  i procent, 
hvor mange virksomheder og husdyrbrug med en højere risikoscore end den, der netop er 
identificeret, der ikke har fået foretaget prioriteret tilsyn, ud af det samlede antal virksomheder (med 
undtagelse af dem, der har modtaget basis tilsyn eller kampagnetilsyn). Resultater af alle analyser er 
angivet i procentsatser i et stripplot i figur 28.

Hypotese 16
For hver kommune er forholdet mellem antallet af virksomheder og husdyrbrug angivet i et 
søjlediagram i figur 29. 

Clusteranalyse af danske kommuner på baggrund af erhvervsstruktur
Der er konstrueret et n x m-matrix, hvor n er antallet af kommuner i Danmark, og hvor m er antallet 
af unikke branchekode, der er registreret i DMA-databasen. Matrixen er udarbejdet ved at tælle, hvor 
mange virksomheder i hver kommune, der har en given branchekode. Dertil er antallet af kategori 1a-
, 1b- og 2-virksomheder og -husdyrbrug tilføjet for hver kommune. Til at gruppere kommunerne i 
meningsfulde clusters er der ikke anvendt traditionelle hierarkiske clustermetoder, da den 
konstruerede matrix er sparsomt udfyldt; for eksempel indeholder mere end 90 procent af cellerne 
0’er. I stedet er der anvendt en kombination af principalkomponentanalyse (PCA) efterfulgt af t-
distributed stochastic neighbour embedding (t-SNE) for at skabe et reduceret flerdimensionalt 
område, hvor kommuner med lignende erhvervsstrukturer placeres tæt op ad hinanden. Derefter er 
Louvain-metoden benyttet til community detection, og hver kommune er tildelt et clusternummer. 
Kommuner med ens clusternumre anses for at være ens i deres erhvervsstruktur. 

På de følgende sider er datagrundlaget og metoderne for de enkelte analyser beskrevet. 

Undersøgelse af kommuneclusters
Figur 30 viser antallet af kategori 1a-, 1b-, og 2-virksomheder og -husdyrbrug i hvert 
cluster. Tallene vises som Z-score,  z = (x – m)/s , hvor μ er gennemsnittet og σ er 
standardafvigelsen. Clusterne er grupperet med en hierarkisk clusteranalyse. Figur 
31 viser z-scorerne i et søjlediagram.

Hypotese 17
Deloitte modtog med samtykke information om gennemførte tilsyn i to kommuner 
fra GeoKon. Datasættet indeholdte den autogenerede tilsynsplan, som systemet 
foreslog for 2017. Dertil indeholdte datasættet information om, hvilke tilsyn som de 
to kommuner faktisk gennemførte i 2018. For hvert tilsyn er indeholdt 
anonymiserede oplysninger om tilsynstype, dato, hovedaktivitet, kategori og vægtet 
risikoscore. Analyserne viser forskellen mellem de foreslåede tilsyn og de 
gennemførte tilsyn. Resultaterne fremgår af figur 32 og 33. Administrative tilsyn 
indgår ikke. 

Hypotese 18
Analyser viser (a) hvor stor en procentdel af de prioriterede tilsyn udføres som 
"enkelt-tilsyn" på virksomheden (kun et enkelt tilsyn gennemført på dagen på den 
givne virksomhed eller husdyrbrug), og (b) hvor mange prioriterede tilsyn udføres 
som kampagnetilsyn ved at (a) tælle, hvor mange virksomheder og husdyrbrug har 
et (1) prioriteret tilsyn og nul (0) basistilsyn divideret med det total antal 
virksomheder eller husdyrbrug og (b) regne procenten af kampagnetilsyn i forhold 
til antal kampagnetilsyn plus antal prioriterede tilsyn for virksomheder og 
husdyrbrug.
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På de følgende sider er datagrundlaget og metoderne for de enkelte analyser beskrevet. 

Hypotese 19
Figur 34 viser forholdet mellem kategori 1a- og 1b-virksomheder og husdyrbrug, der 
modtager prioriteret tilsyn. Jo mørkere rød, jo større er andelen af kategori 1a, der 
modtager et prioriteret tilsyn sammenlignet med kategori 1b. Hvis en kommune 
eksempelvis har ti kategori 1a- og ti kategori 1b- virksomheder og husdyrbrug, 
indikerer en hvid nuance, at der bliver udtaget fire kategori 1a- virksomheder og 
husdyrbrug og fire kategori 1b- virksomheder og husdyrbrug til et prioriteret tilsyn. 
Er farven mørkerød, er det for eksempel otte kategori 1a- virksomheder og 
husdyrbrug og to kategori 1b- virksomheder og husdyrbrug, der modtager et 
prioriteret tilsyn. Er farven mørkeblå, er det for eksempel to kategori 1a-
virksomheder og husdyrbrug og otte kategori 1b- virksomheder og husdyrbrug, der 
modtager prioriteret tilsyn. Alternativt har kommunen ingen kategori 1a-
virksomheder og husdyrbrug. 

I figur 35, panel A og B, er procentdelen af kategori 1b-virksomheder og -
husdyrbrug, der  har fået prioriteret tilsyn, angivet fordelt på kommune. De samme 
data vises også i et stripplot i panel C.

Figur 36 viser forholdet mellem andelen af kategori 1a- virksomheder (A) eller -
husdyrbrug (B) og prioriterede tilsyn for kategori 1b-husdyrbrug.

Figur 37 viser forholdet mellem gennemsnitlig risikoscore for kategori 1b-
virksomheder og husdyrbrug i myndigheden og prioriterede tilsyn for kategori 1b-
virksomheder. I detaljer er det gennemsnitlige antal prioriterede tilsyn i forhold til 
procentdelen af kategori 1a-virksomheder i hver kommune angivet. I panel A og B er 
dataene for henholdsvis husdyrbrug og virksomheder præsenteret.

Generelle statistiske overvejelser
Gennem hele rapporten er der anvendt en Mann-Whitney-U-test, hvis ikke andet er 
angivet.

Maskinlæring og tilsynsrapporter
Rapportfiler er udtrukket fra DMA-databasen. Ved at bruge en Python-port fra Apache 
Tika-biblioteket [1] er alle PDF-dokumenterne konverteret til tekststrenge, hvor alle 
standardparametre blev benyttet. Derefter er der blevet anvendt Gensim [2] til at indlejre 
alle dokumenter i en vektor med en længde på 100. Der er anvendt en training rate på 
0.01, og modellen er blevet trænet med 20 epoker. Uniform manifold approximation and 
projection-indlejring (UMAP) er foretaget ved at bruge Scanpy-biblioteket [3] med PCA-
forbehandling af dokumentområdet, og parameteren n_neighbor var sat til 300 (se figur 
35). Endelig er alle klassificeringsopgaver udført ved at bruge XGBoost-biblioteket [4] med 
en 85-15-split ratio for træning/test sæt og et frafald (dropout) på 10 procent. 
Resultaterne er illustreret i confusion-matrixer (se figur 39 og 41) eller som globale fejl på 
test sæt som en funktion af dokumentlængde (se figur 40) .
Visualiseringer er foretaget ved brug af Seaborn [5].

Simulering
De fleste visualiseringer og diagrammer, der er præsenteret tidligere, findes også i et 
interaktive webværktøj, der er udviklet som del af projektet (se figur 42). 

Referencer:
1 https://github.com/chrismattmann/tika-python
2 https://radimrehurek.com/gensim/
3 https://scanpy.readthedocs.io/en/stable/
4 https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/  
5 https://seaborn.pydata.org.


