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Til miljøsagsbehandlere i alle kommuner  
   
  
 

Indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen 
i 2020 
 
 
Indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats 
Det er nu tid til, at miljømyndighederne skal verificere og godkende data om 
tilsyns- og godkendelsesindsatsen i 2020. Fristen er den 1. april 2021. 
 
Afgivelse af oplysninger til indberetningen sker i henhold til reglerne i 
miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 1536 af 9. december 2019. 
 
Du får adgang til din kommunes indberetningsskemaer ved at logge ind på Digital 
MiljøAdministration, DMA. Under genvejen ”Indlæs data” vælger du ”Årlig 
tilsynsindberetning”. 
 
Vejledning til hvordan du verificerer og godkender data finder du på DMA under 
genvejen ”Indlæs data”. Vælg ”Vejledninger til indlæs data” og derefter 
”Tilsynsindberetning” i højre drop-downmenu.  
 

Hvad skal du gøre? 
De data, din kommune løbende har afgivet til DMA om afgørelser, tilsyn, 
håndhævelser og brugerbetaling m.v. i 2020, er sammentalt og grupperet for hver 
virksomhedsgruppe i skemaerne i indberetningen i DMA. 

Din opgave er nu: 
• at sikre, at alle oplysninger om meddelte afgørelser og håndhævelser, udførte 

tilsyn, herunder antal markstakke samt brugerbetaling for kalenderåret 2020 
er afgivet - og afgivet korrekt 

• at supplere med oplysninger om tilsyn og håndhævelser på virksomheder og 
husdyrbrug m.v., der ikke er underlagt regelmæssige tilsyn, hvis disse ikke er 
afgivet løbende (jf. § 14, stk. 3)  

• at supplere med oplysninger om brugerbetaling, hvis disse ikke er afgivet 
løbende (jf. § 14, stk. 4) 

• at supplere med eventuelle oplysninger om antal politianmeldelser og 
selvhjælpshandlinger på virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af 
databeskyttelsesreglerne (jf. § 17, stk. 2, nr. 1) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1536
https://dma.mst.dk/
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• at supplere med eventuelle oplysninger om håndhævelser vedrørende 
markstakke, hvis disse ikke er afgivet løbende (jf. § 17, stk. 2, nr. 2) 

• at supplere med oplysninger om håndhævelser på fyringsanlæg, der er 
omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, og som vedrører 
de §§, der er oplistet til miljøtilsynsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 3. 
Oplysningerne skal afgives nederst i indberetningsskema 6 (§ 17, stk. 2, nr. 
3). 

• at tilføje din kommunes vurdering af og bemærkninger til tilsyns- og 
godkendelsesindsatsen (jf. § 17, stk. 1) 

• at godkende den samlede indberetning for 2020 senest 1. april 2021 (jf. § 17, 
stk. 1). 

 
Hvor skal du være særlig opmærksom? 
Nedenfor er oplistet nogle områder, hvor du bør være særlig opmærksom i 
forbindelse med indberetningen:  
• Maskinværksteder: Maskinværksteder med en gældende miljøgodkendelse 

skal fortsat være placeret i virksomhedsgruppe 5, jf. 
miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 3, indtil miljøgodkendelsen bortfalder 
efter reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens § 67. I den forbindelse skal 
virksomhedens stamoplysninger opdateres, dvs. at maskinværkstedet skal 
flyttes til virksomhedsgruppe 6. Du kan læse mere om maskinværksteder her  

• ”Øvrige tilsyn”: På virksomheder og landbrug m.v., der ikke er underlagt 
regelmæssige tilsyn, registreres tilsyn altid som tilsynskategorien ”Øvrige 
tilsyn”. Det er kun på virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om 
regelmæssige tilsyn, der kan registreres basistilsyn, prioriterede tilsyn, § 9-
tilsyn, kampagnetilsyn eller opstartstilsyn (§ 1, stk. 2 og Kapitel 2)  

• Dobbeltregistrering af virksomheder/husdyrbrug m.v.: Hvis en 
virksomhed/husdyrbrug m.v. har flere aktiviteter, der ligger geografisk 
samlet, registreres disse som hhv. hoved- og biaktiviteter og IKKE som 2 
virksomheder/husdyrbrug  

• Brugerbetaling: I vejledningen i DMA om tilsynsindberetning er det 
præciseret, hvad der skal medtages, når du indberetter brugerbetaling 

• Datakvalitet: Vær opmærksom på, at virksomheder og husdyrbrug m.v. er 
indplaceret korrekt i kommunens stamdata, jf. grupperne i bilag 3 i 
miljøtilsynsbekendtgørelsen  

• Husk at godkende jeres årsindberetning senest 1. april 2021. Indberetningen 
låses med udgangen af juni måned, dvs. at du har 3 måneder efter 
godkendelsen til at lave eventuelle rettelser i indberetningen. 

 
Alle §-henvisninger ovenfor er til miljøtilsynsbekendtgørelsen, hvis ikke andet er 
nævnt. 
 
 
Digitale tilsyn i 2020 
Siden 30. juni 2020 har miljøministeren dispenseret for visse krav i 
miljøtilsynsbekendtgørelsen, grundet Covid 19-situationen. Det har blandt andet 
betydet, at det har været muligt at føre visse fysiske tilsyn som digitale tilsyn. 
 
 

https://mst.dk/erhverv/industri/regulering-af-saerlige-brancher-og-aktiviteter/maskinvaerksteder-og-maskinfabrikker/
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Miljøstyrelsen har tidligere opfordret kommunerne til at registrere og evaluere 
erfaringer med digitale tilsyn og indsende oplysningerne til Miljøstyrelsen, så 
læring kan indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik 
på øget digitalisering af tilsynsindsatsen. Hvis I ikke allerede har sendt disse 
oplysninger til Miljøstyrelsen, vil vi fortsat meget gerne modtage dem. 
Dispensation (2020), vejledning og skema til registrering af digitale tilsyn, kan I 
finde her. 
 
Miljøstyrelsen opfordrer til, at I, i feltet "3. Kommunalbestyrelsens vurdering og 
bemærkninger til årlig tilsynsindberetning", angiver hvor stor en del af de tilsyn i 
har registreret som fysiske tilsyn, der er gennemført digitalt (ca. %). 
 
Samtidig opfordrer Miljøstyrelsen til, at I også i 2021 registrerer og evaluerer jeres 
erfaringer med at føre digitale tilsyn. Gældende dispensation, vejledning og skema 
til registrering af digitale tilsyn, kan I finde her. 
 
 

Hvis du har brug for hjælp 
Henvendelser vedrørende reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen – tilsyn@mst.dk  
Henvendelser vedrørende husdyr – diesk@mst.dk  
Henvendelser vedrørende funktionerne i DMA – digitalterhverv@mst.dk 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ida Hansen 
Specialkonsulent 
idhan@mst.dk 
 

https://mst.dk/erhverv/industri/miljoetilsyn/regler-og-vejledning/miljoetilsynsindsats-under-covid-19/tidligere-dispensationer/
https://mst.dk/erhverv/industri/miljoetilsyn/regler-og-vejledning/miljoetilsynsindsats-under-covid-19/gaeldende-dispensation/
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