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Vejledning om miljøtilsyn 

 
Indholdsfortegnelse  

 
      Vejledningens opbygning 

      Opdateringer af vejledningen 
      Abonnér på ændringer 
      Tidligere udgaver af vejledningen 
      Hvis du skal printe 
      Diskussionsforum 
      Oprettelse som bruger og adgang til brugerprofil 
      Manual til redigering af wiki-vejledningen 

 

Velkommen til Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn. 

 

Vejledningen handler om tilsyn efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

 

Her på denne side kan du finde information om, hvordan du finder rundt i vejledningen og anden praktisk 

hjælp til brug af vejledningen. 

Vejledningens opbygning¶ 

Vejledningen er teknisk set bygget op på samme måde som Wikipedia, med de samme søgefunktioner og 
mulighed for en åben, faglig dialog mellem brugerne. 
 
Vejledningen er bygget op omkring en række emner som er valgt med udgangspunkt i de aktiviteter, 

som tilsynsmyndighederne har under arbejdet med miljøtilsyn. Der er desuden nogle generelle afsnit om 
den nye tilsynsmodel, som indføres med ikrafttrædelsen af miljøtilsynsbekendtgørelsen, og overgangen 

fra den tidligere tilsynsmodel til den nye. 
 
For størstedelen af fagemnerne er der både en side målrettet virksomheder og en side målrettet 
sagsbehandlere i tilsynsmyndigheden. Hver af disse sider (faneblade) er inddelt i de samme tre afsnit: 
”Sådan gør du”, ”Retsgrundlag” og ”Vil du vide mere?” Det indledende afsnit, ”Sådan gør du”, indeholder 

kortfattede, konkrete anvisninger. Vi har dog indtil videre kun udarbejdet vejledning rettet mod 
tilsynsmyndigheden. 
 
Via venstremenuen og links på de enkelte sider kan du klikke dig rundt i vejledningen, logge ind og 
kommentere på de enkelte sider. 
 
Øverst på hver side er der en indholdsfortegnelse over afsnit på siden. 
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Opdateringer af vejledningen¶ 

Wiki-tilsynsvejledningen opdateres løbende efter behov. Høring forud for opdateringer vil blive foretaget 
efter behov. Der er ingen lovmæssig forpligtelse til at foretage høring af vejledningsmateriale. Når 
Miljøstyrelsen vurderer, at en opdatering er af større omfang eller, at interessenter bør høres, vil der 
blive foretaget høring før opdatering af vejledningen. 

 
Abonnér på ændringer¶ 

Du har mulighed for at få besked, når der kommer opdateringer af vejledningen. 
 
Hvis du vil holde dig opdateret med ændringer i vejledningen, skal du først oprette dig som bruger ved at 

trykke på "Opret bruger". Hvis du i forvejen er oprettet som bruger i husdyrvejledningen, skal du ikke 
oprettes som bruger i tilsynsvejledningen, men blot anvende den samme brugerprofil i begge 
vejledninger. 
 
I din brugerprofil kan du under email-indstillinger ved "email når en side opdateres" sætte et "flueben" ud 
for "Tilsyn". Hvis du også vil abonnere på hele vejledningens faglige debat, så sætter du også et flueben 

under "email når en ny besked optræder" ud for "Tilsyn". 
 
Vi kan desværre ikke sortere i mails om ændringer efter indholdet. Men ændringer ledsages som 
hovedregel af en kommentar i mailen, hvoraf det fremgår om der evt. kun er tale om en teknisk ændring 
(f.eks. af layout eller links) eller en korrekturændring. 

 
Tidligere udgaver af vejledningen¶ 

Du kan til enhver tid finde tidligere udgaver af vejledningen vha. de knapper/links i vejledningen som 
hedder ”Historie”. På hver side i tilsynsvejledningen er der enten en enkelt eller to knapper/links øverst til 

højre, som begge hedder "Historie". Det er kun på siderne med fanebladene, at der er to, og det er linket 
lige under bjælken med faneblade, som er særlig relevant. Den øverste knap viser kun historien for den 
tekniske opbygning af siden. 
 
Når man klikker på ”Historie”, kommer man til en side, hvor der dels er en liste over versioner af siden 
med bl.a. oplysninger om, hvornår den pågældende sideversion blev gemt, og dels en mulighed for at 

sammenligne to versioner af siden. Hvis man vil se en tidligere version af siden, skal man klikke på den 
pågældende version i kolonnen ”Titel”. 
 
Hvis man vil sammenligne to versioner, skal man vælge dem i de to rullemenuer øverst på siden og 
klikke på knappen ”Sammenlign”. Herved vises en side med vejledningstekst, hvor tilføjet tekst er 
markeret med grønt og fjernet tekst er markeret med gult. Ved sammenligning vises vedhæftede filer 
kun som koder, men gamle filer kan ses ved visning af en tidligere version af siden, som beskrevet 

ovenfor. 

 
Hvis du skal printe¶ 

 

Hvis du bruger Internet Explorer som browser, vil du opleve, at teksten er meget lille, når du printer. 
Sådan gør du teksten større: Inden du printer: Vælg "Vis udskrift" under fanen 'Filer' i stedet for at bruge 
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print-ikon på siden. Under "Vis udskrift" vælger du drop-down-menuen, hvor der står "Tilpas til hele 

sider" og vælger "100 %" (jævnfør billedet). Problemet opstår kun ifm. Internet Explorer. Hvis du bruger 
Firefox, Safari eller Chrome som browser står teksten automatisk som 100 %. 

 
Diskussionsforum¶ 

Vejledningen har et diskussionsforum, hvor du kan diskutere med andre brugere. Du får adgang til 
diskussionsforumet ved at trykke på knappen "Diskutér" i øverste højre hjørne. For at kunne skrive 
kommentarer, skal du være oprettet som bruger og være logget ind. 
 

Med diskussionsforumet tilstræber vi under de enkelte fagsider, at skabe et rum for brugernes faglige 
kommentarer og debat om emnet. Herigennem håber vi, at faktuelle fejl kan rettes hurtigere, og at 

brugerne gensidigt kan drage nytte af hinandens erfaringer på området. 
 
Principperne for faglig debat er: 

 Indlæg skal være af faglig karakter og være relateret til det pågældende faglige emne 

 Principper for almindelig god debattone skal overholdes 

 Kun brugere, der er logget ind med brugernavn og valid e-mailadresse kan kommentere på emnerne 
 
Miljøstyrelsen forbeholder sig ret til enhver tid at slette indlæg, der ikke overholder ovenstående 
principper. Gentagen manglende overholdelse af ovenstående principper kan endvidere medføre sletning 
som bruger. 

 
Oprettelse som bruger og adgang til brugerprofil¶ 

Hvis du opretter dig som bruger, får du mulighed for at abonnere på ændringer i vejledningen og for at 
bruge diskussionsforumet, som beskrevet ovenfor. 

 
Når du er oprettet som bruger, kan du komme til din brugerprofil ved at logge ind på vejledningen i 
øverste højre hjørne og herefter klikke på dit navn, som ses i øverste højre hjørne, når du er logget ind. 

 
Manual til redigering af wiki-vejledningen¶ 

Miljøstyrelsens administratorer med redigeringsrettigheder til wiki-vejledningen har adgang til manualen 

til redigering af wiki-vejledningen. 

 

Miljøstyrelsens fælles side om miljøtilsyn og brugerbetaling 

 

Miljøstyrelsens side om tilsyn og brugerbetaling på landbrug 

 

 

Sidehistorie: Vejledning om miljøtilsyn 

Sammenlign side versioner 
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Tilsynsmodellen 

Indholdsfortegnelse  

 
    Introduktion til miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsmodel 

    Vil du vide mere? 
      Typer af tilsyn 
         Basistilsyn 
         Prioriteret tilsyn 
         § 7 tilsyn 
         Tilsynskampagne 

      Virksomhedstyper 

         Kategori 1a-virksomheder 
         Kategori 1b-virksomheder 
         Kategori 2-virksomheder 
      Tilsynsfrekvens 
      Overgang fra den tidligere tilsynsmodel 
    Myndighedernes pligt til at føre tilsyn 

      Aktivt og opsøgende miljøtilsyn 
      Miljøtilsyn er også vejledning af virksomheden 
      Tilsyn som forebyggelse af miljøproblemer 
      Tilsynsbestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven 
      Baggrund for tilsynsmodellen 
    Retsgrundlag 

 

Introduktion til miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsmodel¶ 

Tilsynsmodellen indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug 

(kategori 1-virksomheder) 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige 

virksomheder og husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig 

periode. Der er desuden fastsat et mål om, at tilsynsmyndighederne hvert år skal føre tilsyn med en 

procentdel af virksomheder og husdyrbrug i de to kategorier. 

 

Målet er, at tilsynet på baggrund af en risikovurdering fremover i højere grad målrettes de virksomheder 

og husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet. Denne miljørisikovurdering foretages på baggrund 

af en miljørisikoscore. 

 

Læs mere under "Vil du vide mere?" nedenfor. 

 

 

Vil du vide mere?¶ 

Typer af tilsyn¶ 

Ved tilsyn forstås: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i 

myndighedens planlægning af tilsynsindsatsen, forberedelse, gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, 

administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning som afrapportering og 

håndhævelse med henblik på at sikre overholdelsen på lovenes område. 

 

Der er to typer af tilsyn: basistilsyn og prioriterede tilsyn. 
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Basistilsyn¶ 

Ved basistilsyn forstås: Tilsyn der gennemføres som samlede tilsyn, d.v.s. en gennemgang af 

virksomheders og husdyrbrugs samlede miljøforhold. Et basistilsyn kan bestå af et eller flere 

tilsynsbesøg, administrative tilsyn som f.eks. gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår 

som minimum ét fysisk tilsyn i et basistilsyn. Undtaget herfra er dog i visse tilfælde tilsyn med landbrug, 

der har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16. 

 

Hvis godkendelsen efter § 16 ikke indeholder vilkår, der bedst kontrolleres ved et fysisk tilsyn, så kan 

basistilsynet gennemføres uden et fysisk tilsyn. Det er kommunen selv, der skal vurdere konkret, om et 

fysisk tilsyn er nødvendigt. Som udgangspunkt kan det siges, at vilkår om efterafgrøder eller sædskifte 

kontrolleres bedst vha. gødningsregnskabet og ikke ved fysisk tilsyn. Vilkår om bræmmer vil derimod 

kræve fysisk tilsyn. 

 

Prioriteret tilsyn¶ 

Ved prioriteret tilsyn forstås: Et tilsyn udover basistilsyn målrettet virksomheder eller husdyrbrug, hvor 

tilsynsmyndigheden ud fra miljørisikoscoren vurderer, at der skal føres flere tilsyn med bestemte 

områder. Det prioriterede tilsyn kan være et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der som minimum er 

målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en 

tilsynskampagne regnes som et prioriteret tilsyn. 

 

§ 7 tilsyn¶ 

Tilsyn efter bekendtgørelsens § 7 er ikke planlagte tilsyn og udløses i tilfælde af, at der konstateres 

væsentlige uheld og væsentlige klager evt. i forbindelse med basistilsyn eller prioriteret tilsyn. Ved § 7 

tilsynet følger tilsynsmyndigheden op på om, der er rettet op på det pågældende forhold på 

virksomheden/husdyrbruget. Hvis forholdet ikke er bragt i orden skal tilsynsmyndigheden tage stilling til, 

hvordan der skal følges op i form af indskærpelse eller håndhævelse. § 7 tilsynet skal udføres senest 6 

måneder efter, at forholdet konstateres. 

 

Tilsyn udført efter tilsynsbekendtgørelsens § 7 kan som udgangspunkt ikke erstatte et planlagt prioriteret 

tilsyn. Kun i det tilfælde, hvor der er planlagt et prioriteret tilsyn på virksomheden/husdyrbruget, men 

der inden, at tilsynet udføres det pågældende år, sker et væsentligt miljøuheld eller en væsentlig klage 

relateret til det samme miljøforhold, kan tilsynet i forbindelse med uheldet eller klagen erstatte det 

planlagte prioriterede tilsyn det pågældende år. 

 

§ 7 tilsyn omfatter også tilsyn i forbindelse med lukning af virksomheder/husdyrbrug, idet man ikke kan 

tage højde for dem i planlægningen. 

 

Tilsynskampagne¶ 

Ved tilsynskampagne forstås: Afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod en branche eller et 

miljøtema. 
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Virksomhedstyper¶ 

Ved fastsættelsen af tilsynsfrekvensen inddeles virksomheder (inkl. husdyrbrug) i tre kategorier: Kategori 

1a, kategori 1b og kategori 2. 

 

 

Kategori 1a-virksomheder¶ 

 Virksomheder og husdyrbrug, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 

 Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4/12/2009, som ændret ved bl.a. § 2, punkt 6, i lov nr. 446 af 
23/05/2012. 

 

Kategori 1b-virksomheder 

 Virksomheder, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 undtagen virksomheder, der 
også er omfattet af dambrugsbekendtgørelsen 

 Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 eller 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, 
i husdyrgodkendelsesloven. 
 

 

Kategori 2-virksomheder¶ 

 Husdyrbrug med mere end 3 DE, der ikke hører under kategori 1a eller 1b 

 Virksomheder eller husdyrbrug, der er optaget på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 

 Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen 

 Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier 
 

 

Tilsynsfrekvens¶ 

Virksomhederne og husdyrbrugene skal som minimum have et basistilsyn inden for henholdsvis 3 år for 

kategori 1a- og 1b-virksomhederne og 6 år for kategori 2-virksomhederne. Derudover skal 

tilsynsmyndighederne hvert år føre yderligere, prioriterede tilsyn med en del af virksomhederne og 

husdyrbrugene i de tre kategorier. 
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Tilsynsfrekvenser for kategori 1 og 2 virksomheder 

 

 

Overgang fra den tidligere tilsynsmodel¶ 

Regler og procedurer for overgang fra den tidligere tilsynsmodel til miljøtilsynsbekendtgørelsens 

tilsynsmodel er beskrevet i afsnittet "Overgangsregler". I afsnittet "Tidslinje" vises en oversigt over frister 

for tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen og 

skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal begynde at anvende reglerne i tilsynsarbejdet. 

 

 

 

Myndighedernes pligt til at føre tilsyn¶ 

Aktivt og opsøgende miljøtilsyn¶ 

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at 

virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, 

jordforureningsloven samt regler udstedt i medfør af disse love. Derudover skal der bl.a. føres tilsyn 

med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes. 

 

Ved tilsyn forstås: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i 

myndighedens planlægning af tilsynsindsatsen, forberedelse, gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, 

administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning som afrapportering og 

håndhævelse med henblik på at sikre overholdelsen på lovenes område. 

 

Miljøtilsyn er også vejledning af virksomheden¶ 

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. 

Virksomheder og landbrug får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og 

praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler. 

 

Når det fungerer godt, kan tilsynet også være med til få fokus på ressourceoptimering i virksomheden og 

på den måde være værdiskabende. Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe fokus på 

miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er muligheden for dialog og gennem dialog at forebygge 

miljøproblemer, der er det centrale. 

 

Tilsyn som forebyggelse af miljøproblemer¶ 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Overgang_fra_den_tidligere_tilsynsmodel_10
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En veltilrettelagt og effektiv tilsynsindsats er et centralt element i forebyggelse af miljøproblemer, og 

miljøtilsynet er væsentligt ud fra både en miljøøkonomisk synsvinkel og for borgernes, virksomheders og 

landbrugs oplevelse af retsbevidsthed. 

 

Der kan være en forventning fra borgere om, at miljømyndighederne sikrer en miljøtilstand, der er 

forsvarlig. 

 

Hvis miljøtilsynet ned- eller bortprioriteres i længere perioder, vil en del af incitamentet til at overholde 

lovgivningen bortfalde. Tilsynet spiller med andre ord en vigtig rolle i at få love, regler og herunder 

miljøgodkendelser til at virke i praksis. 

 

Tilsynsbestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven¶ 

Som udgangspunkt er kommunernes og Miljøstyrelsens tilsyn omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 

9 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Der kan være dele af tilsynet, f.eks. tilsyn med spildevand eller 

affald, der er dækket af andre dele af lovgivningen. 

 

Baggrund for tilsynsmodellen¶ 

Tilsynsmodellen er indført som led i implementering af IE-Direktivet (Industrial Emissions Directive) og 

som følge af anbefalinger fra Virksomhedsudvalg II. Tilsynsmodellen bygger videre på principperne bag 

kategoriseringen i det differentierede tilsyn og afløser vejledning nr. 6, 2004 om differentieret 

tilsyn samt aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. 

 

Retsgrundlag¶ 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: § 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn 

efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord. 

 

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse eller lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med 

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 

2) husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 

3) husdyrbrug over 3 DE, der ikke er omfattet af nr. 2, 

4) arealer, der er godkendt i henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn 

efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, 

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af 

autoværksteder m.v., og 

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. 

 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

 

1) Tilsyn: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i 

myndighedens planlægning, forberedelse og gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ 

kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse 

med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder lov om miljøbeskyttelse, lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt 

afgørelser truffet i medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser, meddelt 

efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug. 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Tilsynsbestemmelser_i_milj%C3%B8beskyttelsesloven_og_husdyrgodkendelsesloven_14
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Baggrund_for_tilsynsmodellen_15
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/EU_IMPEL/eu/
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http://mst.dk/media/mst/7880544/vejledning_i_differentieret_milj_tilsyn.pdf
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2) Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter. 

 

3) Miljøtilsynsplan: Tilsynsmyndighedens overordnede miljøtilsynsplan, jf. § 3. 

 

4) Miljørisikovurdering: En vurdering, der foretages på baggrund af en risikoscore, som består af en 

række vægtede parametre, jf. bilag 1. Miljørisikovurderingen foretages med henblik på at fastsætte 

tilsynsfrekvensen for virksomheder og husdyrbrug. 

 

5) Samlet tilsyn: En gennemgang af virksomheders og husdyrbrugs m.v. samlede miljøforhold. Et samlet 

tilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg og administrative tilsyn, som for eksempel 

gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et samlet 

tilsyn, dog ikke ved tilsyn med arealer, der er godkendt efter til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE. 

 

6) Basistilsyn: Regelmæssige miljøtilsyn med de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af § 

1, stk. 2. Virksomheder og husdyrbrug m.v. skal have basistilsyn i overensstemmelse med 

tilsynsfrekvensen i bilag 2. Et basistilsyn skal gennemføres som et samlet tilsyn, jf. nr. 5. 

 

7) Prioriterede tilsyn: Et tilsyn udover basistilsyn målrettet virksomheder eller husdyrbrug m.v., jf. § 1, 

stk. 2, hvor tilsynsmyndigheden på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere 

tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet 

de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en 

tilsynskampagne, jf. § 6, regnes som et prioriteret tilsyn. 

 

8) Tilsynskampagne: Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I 

tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. 

... 

 

§ 7.Udover de i §§ 5 og 6 fastsatte tilsyn skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder 

føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v. 

 

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, 

 

2) når det er relevant før, at en godkendelse meddeles eller revurderes, og 

 

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, 

der er genstand for tilsyn. 

 

 

Sidehistorie: Tilsynsmodellen 

Sammenlign side versioner 
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af 
Kommentar   

Nuværende Tilsynsmodellen  

25/06/2014 
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6 Tilsynsmodellen  

13/06/2014 

08:11 
birmp Luk-og-sluk tilsyn som § 7  

5 Tilsynsmodellen  

13/06/2014 

08:04 
birmp Definition af § 7 tilsyn  

4 Tilsynsmodellen  

13/03/2014 

12:58 
andpe Korrekturændringer.  

3 Tilsynsmodellen  

13/03/2014 

11:46 
andpe 

Præcisering af tekst om husdyrbrug i kategori 1 a, 

omstrukturering af siden og rettelse af links til 

Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 

2 Tilsynsmodellen  

01/10/2013 
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Overgangsregler 

Indholdsfortegnelse  

 
    Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

      Indberetning om miljøtilsyn for 2013, jf. § 17, stk. 3 
      Miljøtilsynsplanen, jf. § 18 
      Kapitel 3 om tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister, jf. § 19 
      Bilag 1 om at anvende vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 20 
      Tilsynskampagner, jf. § 21 
      Tidslinje 

    Retsgrundlag 

 
 
 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser¶ 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013. Bekendtgørelsen indeholder imidlertid en 

række overgangsbestemmelser, hvilket betyder, at reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden fra 

bekendtgørelsens ikrafttræden og frem til 1. november 2015 foldes gradvist ud. Det drejer sig om 

følgende forhold: 

 Indberetning om miljøtilsyn for 2013, jf. § 17, stk. 3. 

 Miljøtilsynsplanen, jf. § 18. 

 Kapitel 3 om tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister, jf. § 19. 

 Bilag 1 om vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 20. 

 Tilsynskampagner, jf. § 21. 

 

Indberetning om miljøtilsyn for 2013, jf. § 17, stk. 3¶ 

Kommunerne har i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 været forpligtet til at overholde de 

tilsynsfrekvenser, som fulgte af "Aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn" samt "Supplerende 

aftale om samlede tilsyn med husdyrbrug" (herefter minimumsfrekvensaftalen). Indberetning om 

miljøtilsyn for denne periode skal således udarbejdes og indsendes i overensstemmelse med den hidtil 

gældende bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser. 

 

I perioden fra miljøtilsynsbekendtgørelsens ikrafttræden er kommunerne og de øvrige 

tilsynsmyndigheder derimod forpligtet til at overholde de tilsynsfrekvenser, som følger af 

miljøtilsynsbekendtgørelsen. Det betyder, at der i 2013 er ca. 7 måneder, hvor tilsynsmyndigheden skal 

overholde de årlige mål for tilsynsaktiviteten, som er fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 2. 

 

I forhold til overholdelse af miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsfrekvenser betyder det, at 

tilsynsmyndigheden i perioden 23. maj til og med 31. december i 2013 skal omregne de årlige mål for 

tilsynsaktiviteten til en andel svarende til 7 ud af 12 måneder. Kravet om, at der skal føres et fysisk tilsyn 

på 40 % af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af kategori 1, omregnes derfor til 7/12 

heraf, dvs. ca. 23 %. Tilsvarende omregnes kravet om, at der skal føres et fysisk tilsyn på 25 % af de 

virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af kategori 2, til 7/12 heraf, svarende til ca. 15 %. 

 

Antallet af tilsyn fra 1. januar til 22. maj 2013 i henhold til aftalen om minimumsfrekvenser får således 

ikke nogen betydning for opgørelsen af antallet af tilsyn fra 23. maj til 31. december 2013 i henhold til 

miljøtilsynsbekendtgørelsen. 
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Miljøtilsynsplanen, jf. § 18¶ 

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens § 18 skulle miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stilles digitalt til rådighed for 

offentligheden første gang den 31. juli 2013. 

 

 

Kapitel 3 om tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister, jf. § 19¶ 

Der gælder følgende overgangsbestemmelser om tilsynsrapporter: 

 

For 

 Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012, og 
som er i drift den 7. januar 2013, eller har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 
2013, og er i drift senest den 7. januar 2014, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 1. 

 

 Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 
og som er i drift den 7. januar 2013, eller har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 
2013, og er i drift senest den 7. januar 2014, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 2. 

 

finder kapitel 3 anvendelse fra den 7. januar 2014. For disse virksomheder og husdyrbrug gælder, at der 

efter den 7. januar 2014 skal udarbejdes en tilsynsrapport ved fysiske tilsynsbesøg, jf. 

miljøtilsynsbekendtgørelsens § 8, og at oplysningerne i § 8, stk. 1, nr. 1-8, skal offentliggøres og være 

offentligt tilgængelige i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsens §§ 8-10. 

 

 

For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de virksomheder og husdyrbrug, 

der er nævnt i miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, finder kapitel 3 anvendelse fra den 7. juli 2015, 

jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 2. Det følger af god forvaltningsskik, at der skal udarbejdes og 

udleveres en tilsynsrapport til virksomheden eller husdyrbruget i forbindelse med et miljøtilsyn. Frem til 

det tidspunkt – henholdsvis den 7. januar 2014 og den 7. juli 2015 - hvor reglerne om udarbejdelse af 

tilsynsrapport i miljøtilsynsbekendtgørelsen finder anvendelse, skal tilsynsmyndigheden udarbejde en 

tilsynsrapport i overensstemmelse med den hidtidige praksis, hvilket er beskrevet i 

afsnittet "Tilsynsrapport og offentliggørelse". 

 

Bilag 1 om at anvende vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 20¶ 

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, skulle tilsynsmyndigheden første gang den 30. juni 2013 

anvende de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, til at fastsætte en tilsynsfrekvens for 

hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1a, undtagen ikke IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder 

på bilag 1 til bekendtgørelse om miljøgodkendelse. 

 

For hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1b, herunder ikke IE-husdyrbrug over 250 

dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om miljøgodkendelse, skal tilsynsmyndigheden anvende de 

vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, til at fastsætte en tilsynsfrekvens første gang 

senest den 31. december 2013, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 2. 

 

For hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 2 skal tilsynsmyndigheden anvende de vægtede 

parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, til at fastsætte en tilsynsfrekvens første gang senest den 

1. november 2015, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 3. 

 

Indtil de tidspunkter, hvor tilsynsmyndigheden skal anvende de vægtede parametre i bilag 1 til at 
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fastsætte en tilsynsfrekvens, skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn 

gennemføres i overensstemmelse med de årlige tilsynsmål i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 2, jf. 

miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 4. 

 

I denne periode kan tilsynsmyndigheden vælge at anvende Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 fra 2004 

om differentieret miljøtilsyn og tidligere praksis til brug for fastsættelsen af tilsynsfrekvensen for 

virksomheder og husdyrbrug. 

 

Miljøstyrelsen forventer, at miljørisikovurderingen skal evalueres og eventuelt justeres inden reglerne for 

anvendelse af miljørisikovurdering på virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 træder i kraft. Vælger 

tilsynsmyndigheden at anvende parametrene inden fristerne, har tilsynsmyndigheden således mulighed 

for at videregive sine erfaringer til Miljøstyrelsen, og erfaringerne kan medtages i forbindelse med 

evaluereingen og den eventuelle justering. 

 

Tilsynskampagner, jf. § 21¶ 

Tilsynskampagner skal først gennemføres fra den 1. januar 2014. Fra denne dato skal 

tilsynsmyndigheden således gennemføre to årlige tilsynskampagner. 

 

Tidslinje¶ 

Se en tidslinje for overgangsbestemmelserne i afsnittet "Tidslinje".Tidslinjen viser frister for 

tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen og 

skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal begynde at anvende reglerne i tilsynsarbejdet. 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: 
 
§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2013, jf. dog stk. 2-3 og §§ 18-21. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser 

m.v. ophæves, jf. dog stk. 3. 
Stk. 3. Indberetning for perioden 1. januar til 22. maj 2013 skal udarbejdes og indsendes i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og 
miljøgodkendelser m.v. 
 
§ 18. Miljøtilsynsplanen, jf. § 3, skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden første gang den 31. juli 

2013. 

 
§ 19. Kapitel 3 finder først anvendelse fra den 7. januar 2014 for følgende virksomheder og husdyrbrug, 
der er i drift den 7. januar 2013, eller som har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 
2013, og er i drift senest den 7. januar 2014: 
1) Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012. 
2) Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

Stk. 2. For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de i stk. 1 nævnte, finder 
kapitel 3 først anvendelse fra den 7. juli 2015. 
 
§ 20. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det 
enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for 
virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug 
omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 
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30. juni 2013. 

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det 
enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for 
virksomheder optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug 
omfattet af §§ 11 og 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
første gang senest den 31. december 2013. 
Stk. 3. For andre virksomheder og husdyrbrug end de i stk. 1 og 2 nævnte skal tilsynsmyndigheden have 
fastsat en tilsynsfrekvens på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, 

første gang senest den 1. november 2015. 
Stk. 4. Indtil bestemmelserne om anvendelse af parametrene i miljørisikovurderingen finder anvendelse, 
skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn gennemføres i overensstemmelse med 
de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2. 

 
§ 21. Tilsynskampagner, jf. § 6, skal gennemføres fra den 1. januar 2014. 
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Tidslinje 

Indholdsfortegnelse  

 
    Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

    2013 
      23. maj 2013 - Ikrafttrædelse 
      30. juni 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1a 
      31. juli 2013 - Miljøtilsynsplan 
      31. december 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1b 
    2014 

      1. januar 2014 - Tilsynskampagner 

      7. januar 2014 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for IE-virksomheder 
      1. april 2014 - Indberetning for 2013 
    2015 
      7. juli 2015 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for ikke IE-virksomheder 
      1. november 2015 - Tilsynsfrekvens for kategori 2 
 
Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis] 

 
    Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
    2013 
      23. maj 2013 - Ikrafttrædelse 
      30. juni 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1a 
      31. juli 2013 - Miljøtilsynsplan 

      31. december 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1b 

    2014 
      1. januar 2014 - Tilsynskampagner 
      7. januar 2014 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for IE-virksomheder 
      1. april 2014 - Indberetning for 2013 
    2015 
      7. juli 2015 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for ikke IE-virksomheder 

      1. november 2015 - Tilsynsfrekvens for kategori 2 
 
 
 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser¶ 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013. 

 

Bekendtgørelsen indeholder imidlertid en række overgangsbestemmelser, hvilket betyder, at reglerne 

i Miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden og frem til 1. november 2015 

foldes gradvist ud. 

 

I tidslinjen nedenfor er der vist frister for tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til 

miljøtilsynsbekendtgørelsen og skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal begynde at anvende 

reglerne i tilsynsarbejdet. 

 

Læs mere om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i afsnittet "Overgangsreglerne". 
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2013¶ 

23. maj 2013 - Ikrafttrædelse¶ 

Medmindre andet fremgår af bekendtgørelsens overgangsbestemmelser, skal bekendtgørelsens regler 

følges fra denne dato. 

 

30. juni 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1a¶ 

Der skal være fastsat en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1a, 

undtagen for ikke-IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed, ved anvendelse af miljørisikovurderingen. 

 

31. juli 2013 - Miljøtilsynsplan¶ 

Miljøtilsynsplanen skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden. 

 

31. december 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1b¶ 

Der skal være fastsat en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1b, herunder 

ikke-IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed, ved anvendelse af miljørisikovurderingen. 

 

 

2014¶ 

1. januar 2014 - Tilsynskampagner¶ 

Fra denne dato skal der gennemføresTilsynskampagner. 

 

7. januar 2014 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for IE-virksomheder¶ 

Reglerne om tilsynsrapport og offentliggørelse skal følges for virksomheder, som er omfattet af IE-

direktivet. Dvs. virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. 

maj 2012 (godkendelsesbekendtgørelsen), og husdyrbrug, der er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 

§ 12, stk. 1. nr. 1-3. 

 

1. april 2014 - Indberetning for 2013¶ 

Indberetning for 2013 indsendes til Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndigheden skal offentliggøre indberetningen 

samtidig med, at indberetningen indsendes til Miljøstyrelsen. 

 

Indberetningen skal for perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 være udarbejdet efter reglerne i 

bekendtgørelse nr. 99 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. af 11.2.2011 (se link til 

bekendtgørelsen i afsnittet om indberetning). 

 

Indberetning for perioden 23. maj til og med 31. december 2013 udarbejdes og indsendes efter reglerne 

i miljøtilsynsbekendtgørelsen. 
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2015¶ 

7. juli 2015 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for ikke IE-virksomheder¶ 

Reglerne om tilsynsrapport og offentliggørelse skal følges for virksomheder og husdyrbrug, som ikke er 

omfattet af IE-direktivet, men som er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2. 

 

1. november 2015 - Tilsynsfrekvens for kategori 2¶ 

Der skal være fastsat en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 2 ved 

anvendelse af miljørisikovurderingen. 
 
 
 
 
 

Sidehistorie: Tidslinje 

Sammenlign side versioner 

             

 

# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar   

Nuværende Tidslinje  07/01/2014 11:23 birmp Tilretning og korrektur af afsnittet Tidslinje  

1 Tidslinje  19/06/2013 18:07 andpe Korrekturændring: 2012 ændret til 2013.  

0 Tidslinje  22/05/2013 13:32 andpe   
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Miljøtilsynsplan 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse  

 
    Sådan gør du, når du skal lave miljøtilsynsplan 
      Det geografiske område, som miljøtilsynsplanen dækker 
      Væsentlige miljøproblemer i et område 

      Liste over IE-virksomheder og -husdyrbrug under myndighedens tilsynskompetence 

      Beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats 
      Inddragelse af andre myndigheder ved tilsyn 
      Offentliggørelse af miljøtilsynsplanen 
      Opdatering af miljøtilsynsplanen 
    Hvis du vil vide mere 
      Eksempler på miljøtilsynsplan 
    Retsgrundlag 

 
 
 

Sådan gør du, når du skal lave miljøtilsynsplan¶ 

Du skal som tilsynsmyndighed lave en miljøtilsynsplan, som skal være digitalt til rådighed for 

offentligheden senest den 31. juli 2013. Miljøtilsynsplanen skal herefter opdateres mindst hvert fjerde år. 

Formålet med planen er, at tilsynsmyndigheden heri tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen på 

miljøområdet for den kommende 4-årige periode overordnet vil blive gennemført. 

 

I planen skal du: 

 Angive det geografiske område, som miljøtilsynsplanen dækker. 

 Beskrive de væsentlige miljøproblemer i området. 

 Lave en liste over de IE-virksomheder og -husdyrbrug, som I har tilsynskompetencen for. 

 Beskrive hvordan I planlægger forberedelse og udførelse af tilsyn samt opfølgning på tilsyn. 

 Beskrive hvordan andre myndigheder eventuelt inddrages ved tilsyn. 
 

Du skal offentliggøre udkast til miljøtilsynsplan med oplysning om, at alle har ret til at kommentere den 

inden for 4 uger. Efter udløbet af 4 ugers fristen indarbejdes eventuelle ændringer i miljøtilsynsplanen og 

den endelige plan offentliggøres. Kravene til den 4-årige tilsynsplan er de samme uanset om 

tilsynsmyndigheden er kommunal eller Miljøstyrelsens decentrale enheder. Se eksempler på tilsynsplaner 

nederst i dette menupunkt. 

 

Det geografiske område, som miljøtilsynsplanen dækker¶ 

Tilsynsplanen dækker hele kommunen, så du kan nøjes med at oplyse om kommunegrænsen, f.eks ved 

at indsætte et kort. Derudover kan du oplyse om planforhold og angive, om der er særlige forhold i 

kommuneplanen, der gælder for visse områder. Det kan også være en mulighed at beskrive området 

med angivelse af, om der er særligt sårbare naturområder eller andre følsomme områder. Beskrivelsen af 

det geografiske område kan med fordel hænge sammen med beskrivelsen af de væsentlige 

miljøproblemer. 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_lave_milj%C3%B8tilsynsplanb_8
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https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Liste_over_IE-virksomheder_og_-husdyrbrug_under_myndighedens_tilsynskompetence_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Beskrivelse_af_tilsynsmyndighedens_tilsynsindsats_3
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https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Offentligg%C3%B8relse_af_milj%C3%B8tilsynsplanen_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Opdatering_af_milj%C3%B8tilsynsplanen_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mereb_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Eksempler_p%C3%A5_milj%C3%B8tilsynsplan_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_bRetsgrundlagb_10
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_lave_milj%C3%B8tilsynsplanb_8
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#offentligg%C3%B8relse%20af%20milj%C3%B8tilsynsplanen
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#offentligg%C3%B8relse%20af%20milj%C3%B8tilsynsplanen
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Væsentlige miljøproblemer i et område¶ 

Herunder beskrives om der er nogen særligt væsentlige miljøproblemer inden for det geografiske 

område, som planen dækker. Du skal lave en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer. 

Miljøproblemerne kan f.eks. være udledning til luft, jord eller vand, affaldshåndtering, lugt, støj, jord- og 

grundvand eller særlige forhold ved risikovirksomheder. Det kan f.eks. være, at der er områder, hvor støj 

er et problem, eller at der er depoter eller jordforureninger, som kræver særlige forholdsregler. Det kan 

også være, at det er relevant at beskrive udviklingsplaner i kommunen, hvis der ønskes fokus på at 

begrænse eller mindske et bestemt miljøproblem i området. 

 

Kommunen kan ved forvaltningen af virksomheder i kommunen også have fokus på at undgå kumulation. 

Det er også muligt, at natur- og/eller vandplanerne peger på særlige fokusområder og i så fald, at det 

også involverer andre myndigheder. 

 

Hvis der er truffet en beslutning om, hvilke miljøproblemer kommunen ønsker at have særligt fokus på 

ved at føre kampagner inden for de næste år, kan det være relevant at gøre rede for beslutningen og 

målet med kampagnen. 

 

Liste over IE-virksomheder og -husdyrbrug under myndighedens tilsynskompetence¶ 

Listen skal indeholde de oplysninger, som nævnes i miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3. Du 

skal lave en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Disse virksomheder og husdyrbrug er omfattet af IE-direktivet. 

Listen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt, 

jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. 

 

Du kan evt. bruge eksisterende lister. Det kan f.eks. være en liste over alle virksomheder, der føres tilsyn 

med. En henvisning til sådan en liste vil opfylde kravet om fortegnelsen, også selv om listen omfatter 

flere virksomheder, end kravet omfatter. 

 

Beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats¶ 

Beskrivelsen skal omfatte, hvordan I planlægger at forberede og udføre tilsyn, samt hvordan I vil følge 

op på tilsyn. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvordan tilrettelæggelse og gennemførelse af de enkelte 

tilsyn generelt vil ske, f.eks. gennemgang af tidligere tilsynsrapporter, egenkontrol osv., varsling, 

udførelse af tilsynet og udarbejdelse af tilsynsrapport. Hvis I i forvejen har en beskrevet procedure (f.eks. 

i kvalitetsstyringssystemet), så kan I blot henvise til den. 

 

Inddragelse af andre myndigheder ved tilsyn¶ 

Her skal du beskrive, hvordan andre myndigheder eventuelt inddrages ved tilsyn, f.eks. ved risikotilsyn, 

hvor det er Arbejdstilsynet/Beredskabet/Politiet, der inddrages. Eller det kan være ved tilsyn på 

virksomheder, hvor der er flere tilsynsmyndigheder, der med fordel kan samarbejde. 

 

Beskrivelsen kan være meget overordnet, men hvis I i forvejen har en beskrevet procedure, kan du 

henvise til den. 

 

Offentliggørelse af miljøtilsynsplanen¶ 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_V%C3%A6sentlige_milj%C3%B8problemer_i_et_omr%C3%A5de_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Liste_over_IE-virksomheder_og_-husdyrbrug_under_myndighedens_tilsynskompetence_2
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https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Beskrivelse_af_tilsynsmyndighedens_tilsynsindsats_3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Inddragelse_af_andre_myndigheder_ved_tilsyn_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Offentligg%C3%B8relse_af_milj%C3%B8tilsynsplanen_5
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Udkastet til miljøtilsynsplanen skal offentliggøres digitalt, f.eks. på myndighedens hjemmeside med 

oplysning om, at alle har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Derefter indarbejdes 

eventuelle ændringer i udkastet, og den endelige plan offentliggøres. Hvis I finder det relevant, kan 

planen også sendes i høring ved udvalgte parter, men det er ikke noget krav. 

 

Miljøstyrelsens udkast til miljøtilsynsplan samt den endelige plan skal sendes til alle kommunalbestyrelser 

samtidig med offentliggørelsen af henholdsvis udkast og endelig plan. 

 

Opdatering af miljøtilsynsplanen¶ 

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år. Opdateringen skal bestå i f.eks. beskrivelse af 

eventuelle nye miljøproblemer og tilføjelse af nye virksomheder. Hvis der ønskes hyppigere opdatering af 

elementer i miljøtilsynsplanen, f.eks. listen over virksomheder, kan der i miljøtilsynsplanen blot linkes til 

listen, så det er muligt at ændre i den uafhængigt af resten miljøtilsynsplanen. 

 

 

Hvis du vil vide mere¶ 

Eksempler på miljøtilsynsplan¶ 

Se eksempler på miljøtilsynsplaner fra Gladsaxe Kommune og Hjørring Kommune nedenfor. 

Miljøtilsynsplan fra Gladsaxe Kommune 

Miljøtilsynsplan fra Hjørring Kommune 

 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: 
 
§ 3. Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug 
m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. 
Miljøtilsynsplanen skal indeholde 
1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter, 
2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område, 

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt, 

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges 
og gennemføres, og 
5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder. 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan digitalt og oplyser samtidig, at 

enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Hvor Miljøstyrelsen er 
tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser 
med anmodning om bemærkninger. 
Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller 
miljøtilsynsplanen digitalt til rådighed for offentligheden. 
Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år. 

Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den 4-årige periode 
finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles digitalt til rådighed for offentligheden 
umiddelbart efter ændringen eller opdateringen. 
... 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Opdatering_af_milj%C3%B8tilsynsplanen_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mereb_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx#Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed_Eksempler_p%C3%A5_milj%C3%B8tilsynsplan_7
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Tilsynsplan/Tilsynsplan_Gladsaxe.doc
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Tilsynsplan/Tilsynsplan_Hjoerring.doc
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§ 18. Miljøtilsynsplanen, jf. § 3, skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden første gang den 31. juli 
2013. 
 
 
 
 

Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes miljøtilsynsplaner. 
 

Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 

 
 
 

Sidehistorie: Miljøtilsynsplan 

Sammenlign side versioner 

     

 

# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar   

Nuværende Miljøtilsynsplan 22/05/2013 16:34 andpe   
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Miljørisikovurdering 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse  

 
    Sådan foretager du miljørisikovurdering efter modellen i miljøtilsynsbekendtgørelsen 
      Hvilke virksomheder er omfattet? 
         Undtagelser fra krav om miljørisikovurdering 

         Risikovirksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen 

      Model til miljørisikovurdering 
         Modellens scoringsparametre 
         Hjælpeskemaer til definition af parametre i miljørisikovurdering 
         Vægtninger af modellens scoringsparametre 
         Beregning af den enkelte virksomheds samlede risikoscore 
      Frist for første miljørisikovurdering 
    Hvis du vil vide mere 

      Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering 
         Link til Excel-arket 
         Indtastningsark og import af virksomhedsdata 
         Databaseark 
         Modelark 
         Prioriteringsark 

         Problemer med Excel 
      Referencer 

      Test af miljørisikovurderingsværktøjet 
    Retsgrundlag 
 
 
 

Sådan foretager du miljørisikovurdering efter modellen i 

miljøtilsynsbekendtgørelsen¶ 

Du skal som sagsbehandler foretage miljørisikovurdering af en række virksomheder. 

Miljørisikovurderingen skal gennemføres efter en model, hvor hver virksomhed scores efter vægtede 

parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel 

miljøforurening. 

 

Du skal foretage den første miljørisikovurdering af hver virksomhed inden den frist, der er fastsat i 

miljøtilsynsbekendtgørelsen. Herefter skal du opdatere miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter 

hvert tilsyn med virksomheden. 

 

Miljørisikovurderingen kan foretages vha. Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering. 

Tilsynsmyndighederne er dog ikke forpligtede til at anvende netop Miljøstyrelsens værktøj til vurderingen. 

 

Du skal bruge resultatet af miljørisikovurderingerne ved den årlige tilsynsplanlægning til at udvælge de 

virksomheder, som skal have et prioriteret tilsyn. 

 

Hvilke virksomheder er omfattet?¶ 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_bS%C3%A5dan_foretager_du_milj%C3%B8risikovurdering_efter_modellen_i_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsenb_18
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Hvilke_virksomheder_er_omfattet_12
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https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Model_til_milj%C3%B8risikovurdering_13
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Modellens_scoringsparametre_2
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https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_V%C3%A6gtninger_af_modellens_scoringsparametre_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Beregning_af_den_enkelte_virksomheds_samlede_risikoscore_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Frist_for_f%C3%B8rste_milj%C3%B8risikovurdering_14
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mereb_19
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Milj%C3%B8styrelsens_v%C3%A6rkt%C3%B8j_til_milj%C3%B8risikovurdering_15
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Link_til_Excel-arket_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Indtastningsark_og_import_af_virksomhedsdata_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Databaseark_8
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Modelark_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Prioriteringsark_10
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Problemer_med_Excel_11
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Referencer_16
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Test_af_milj%C3%B8risikovurderingsv%C3%A6rkt%C3%B8jet_17
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_bRetsgrundlagb_20
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_bS%C3%A5dan_foretager_du_milj%C3%B8risikovurdering_efter_modellen_i_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsenb_18
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#hvilke%20virksomheder%20er%20omfattet
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#model%20til%20risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#model%20til%20risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#frist%20for%20f%C3%B8rste%20risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#frist%20for%20f%C3%B8rste%20risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#milj%C3%B8risikovurderingsv%C3%A6rkt%C3%B8jet
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Hvilke_virksomheder_er_omfattet_12
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Reglerne om miljørisikovurdering gælder for virksomhederne og husdyrbrugene i de tre kategorier 1a, 1b 

og 2. Se hvilke virksomheder, der hører under hver kategori i afsnittet "Tilsynsmodellen". 

 

 

Undtagelser fra krav om miljørisikovurdering¶ 

Kravet om miljørisikovurdering gælder som udgangspunkt for virksomheder omfattet af 

miljøtilsynsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Der gælder dog flg. undtagelser: 

 Arealer godkendt efter § 16 i husdyrgodkendelsesloven på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE 

 Ferskvandsdambrug omfattet af dambrugsbekendtgørelsen 

Risikovirksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen¶ 

Det er vigtigt at bemærke, at termen miljørisikovurdering i miljøtilsynsbekendtgørelsen og i denne 

vejledning ikke må forveksles med den risikovurdering, der skal foretages af de såkaldte 

risikovirksomheder – altså de virksomheder, som er omfattet af den danske risikobekendtgørelse. De 

anlægsdele på risikovirksomheder, der ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, er omfattet af kravet 

om at skulle fastlægge tilsynsfrekvens ud fra en miljørisikoscoring. Miljørisikoscoringen vil ikke ændre på 

frekvenserne for risikoinspektionerne. Som udgangspunkt skal miljøtilsynet på risikovirksomheder 

koordineres med de krævede risikoinspektioner. 

 

Model til miljørisikovurdering¶ 

Ved miljørisikovurderingen beregnes en risikoværdi ("risikoscore") for hver virksomhed og hvert 

husdyrbrug. Risikoværdien forstås som en funktion af konsekvensen af en potentiel påvirkning af miljø og 

mennesker koblet med sandsynligheden for, at hændelsen sker. Denne sammenhæng er illustreret i Figur 

1. 

 

Risikoværdi = f (sandsynlighed for påvirkning), konsekvens ved påvirkning)) 

Figur 1. Definition og illustration af risikobegrebet. 

 

Miljørisikovurderingen består af to grundlæggende hovedelementer eller dimensioner: 

 En der beskriver sandsynligheden for, at påvirkningen sker 

 En der beskriver konsekvensen af hændelsen (effekten af påvirkningen på mennesker og miljø). 

 

Risikoen er dermed beskrevet gennem en sandsynligheds- og en konsekvensdimension, hvilket er 

illustreret i Figur 2. 

 

http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Virksomhedstyper_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Undtagelser_fra_krav_om_milj%C3%B8risikovurdering_0
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140333
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Risikovirksomheder_omfattet_af_risikobekendtg%C3%B8relsen_1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Model_til_milj%C3%B8risikovurdering_13
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Figur 2. Illustration af 4 forskellige typer udfald. 

 

Til vurdering af henholdsvis sandsynlighed og konsekvens bruges 5 forskellige parametre, som er 

beskrevet i afsnittet nedenfor. Ved vægtning af de 5 parametre beregnes den samlede risikoscore for den 

enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug. En høj risikoscore indikerer større sandsynlighed for, at 

der sker en forurening og/eller større konsekvens af en potentiel forurening. 

 

Modellens scoringsparametre¶ 

Scoringsparametre under sandsynlighedsdimensionen er: 

1. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 

2. Regelefterlevelse 

 

Scoringsparametre under konsekvensdimensionen er: 

3. a) Virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt, flydende affald 

b) Husdyrbrug: Forhold, der har betydning for at forebygge uheld med husdyrgødning 

4. a) Virksomheder: Emissioner til luft, jord og vandmiljø 

b) Husdyrbrug: Husdyrbrugets størrelse 

5. Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder og/eller om virksomheden eller husdyrbruget 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#v%C3%A6gtning%20af%20parametre
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#beregning%20af%20samlet%20score
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Modellens_scoringsparametre_2
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er placeret i områder med drikkevandsinteresser af forskellig værdi 

 

Detaljeret beskrivelse af hver af de 5 parametre, samt forklaring af hvordan parametrene skal anvendes, 

ses i pdf-dokumenter (se links i afsnittet nedenfor). 

 

Parameterbeskrivelsen i pdf-dokumenterne er opbygget og beskrevet under en række enslydende 

overskrifter: 

 Parameterens dimension 

 Parameterens navn 

 Hvorfor parameteren er medtaget 

 Hvordan parameteren skal anvendes 

 De anvendte scoringsklasser 

 Scoringsmodellen med definitioner af de enkelte scoreklasser 
 

Parametrene har 3 scoreklasser: 1, 3 og 5. Scoringsmodellen er opbygget med anvendelse af en 

beskrivelse af de to yderpunkter, som henholdsvis højeste og laveste score samt med en mellemløsning 

for den midterste score. 

 

Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens 

eksisterende viden. Det er således hensigten, at scoringen baseres på tilsynsmyndighedernes aktuelle 

viden og kvalificerede skøn. Med mindre tilsynsmyndigheden f.eks. bruger beskrivelsen af parametrene 

som anledning til at forberede et tilsyn, er det ikke meningen, at der skal gennemføres beregninger eller 

lignende for at gennemføre miljørisikovurderingen. 

 

Hjælpeskemaer til definition af parametre i miljørisikovurdering¶ 

Se pdf-dokumenter med detaljeret beskrivelse af hver af de 5 scoringsparametre, samt forklaring af, 

hvordan parametrene skal anvendes, vha. nedenstående links. 

 

A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 

 

B. Regelefterlevelse 

 

C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at 

forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (husdyrbrug) 

 

D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø (virksomheder) og husdyrbrugets størrelse (husdyrbrug) 

 

E. Sårbarhed 

 

Vægtninger af modellens scoringsparametre¶ 

Sandsynligheds- og konsekvensdimensionen vægter lige højt, dvs. med 50 % til hver dimension. 

 

Inden for sandsynlighedsdimensionen bliver der lagt mere vægt på parameteren "Regelefterlevelse" end 

på parameteren "Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer" med fordelingen 60:40. 

 

Inden for konsekvensdimensionen vægtes parametrene ens, dvs. henholdsvis 33 %, 33 % og 34 % 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Hj%C3%A6lpeskemaer_til_definition_af_parametre_i_milj%C3%B8risikovurdering_3
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/A.%20Miljoeledelse%20mm.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/B.%20Regelefterlevelse.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/C.%20Kemikalier%20affald%20husdyrgoedning.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/C.%20Kemikalier%20affald%20husdyrgoedning.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/D.%20Emissioner%20og%20husdyrbrugs%20stoerrelse.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/E._Saarbarhed.pdf
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_V%C3%A6gtninger_af_modellens_scoringsparametre_4
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(sårbarhed). 

 

I figur 3 vises en oversigt over modellen for miljørisikovurdering med scoringsparametre og vægtninger. 

 

 

Figur 3. Model for miljørisikovurdering med scoringsparametre og vægtninger. 

 

Beregning af den enkelte virksomheds samlede risikoscore¶ 

Den vægtede score for den enkelte industrivirksomhed beregnes ud fra følgende formel: 

Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % D1 + 34 % x E) x 50 % 

 

Hvor: 

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer. 

B er score for regelefterlevelse. 

C1 er score for håndtering og opbevaring af kemikalier samt farligt affald. 

D1 er score for emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø. 

E er score for sårbarhed. 

 

Den vægtede score for det enkelte husdyrbrug beregnes ud fra følgende formel: 

Rhusdyrbrug = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C2 + 33 % D2 + 34 % x E) x 50 % 

 

Hvor: 

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer. 

B er score for regelefterlevelse. 

C2 er score for forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning. 

D2 er score for husdyrbrugets størrelse. 

E er score for sårbarhed. 

 

Frist for første miljørisikovurdering¶ 

Første miljørisikovurdering skal være foretaget, så den kan indgå i fastsættelse af tilsynsfrekvens i 

henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregler. 

 

Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte 

husdyrbrug på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsens vægtede parametre i miljørisikovurderingen 

senest: 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Beregning_af_den_enkelte_virksomheds_samlede_risikoscore_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Frist_for_f%C3%B8rste_milj%C3%B8risikovurdering_14
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Overgangsregler.ashx#Tilsyn.Overgangsregler_Bilag_B_om_v%C3%A6gtede_risikoscorer_til_fasts%C3%A6ttelse_af_tilsynsfrekvens_jf_%C2%A7_CA_3
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 30. juni 2013 for kategori 1a-virksomheder. 

 31. december 2013 for kategori 1b-virksomheder 

 1. november 2015 for kategori 2-virksomheder 
 

Disse frister bliver derfor også bestemmende for, hvornår der første gang skal være foretaget en 

miljørisikovurdering for hver virksomhed. 

 

 

 

Hvis du vil vide mere¶ 

I dette afsnit finder du information om hjælpeværktøjet til miljørisikovurdering og brugen her af, samt 

henvisninger til baggrunden for modellen for miljørisikovurdering og test udvikling af hjælpeværktøjet. 

 

Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering¶ 

Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering er udviklet i samarbejde med KL, Dansk Industri, 

Landbrug & Fødevarer samt Dansk Erhverv. Miljørisikovurderingsværktøjet vil kunne anvendes i 

forbindelse med den kommende digitalisering af sagsbehandlingen. Det er frivilligt at bruge 

Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering men ikke at bruge fremgangsmåden til miljørisikoscoring, 

som den fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1. 

 

Miljørisikovurderingsværktøjet består af et Excel-regneark i version 2003, som består af 4 dele: 

 Indtastningsark 

 Databaseark 

 Modelark med beskrivelse af den anvendte vægtning i modellen 

 Prioriteringsark, hvori alle risikovurderede virksomheder præsenteres i en prioriteret rækkefølge samt 
fordelt efter kategori 
 

Ved hjælp af beskrivelserne af parametrenes 3 scoreklasser i pdf-dokumenterne er det med de 

nødvendige data ved hånden muligt at foretage scoringerne og indtaste dem i indtastningsarket. 

 

Link til Excel-arket¶ 

Link til miljørisikovurderingsværktøjet 

 

Vær opmærksom på, at miljørisikovurderingsværktøjet ikke kan gemmes i en nyere version af Excel end 

2003. Hvis du vil gemme miljørisikovurderingsværktøjet, og din computer ikke automatisk vælger at 

gemme i version 2003, så vælg det i drop-down menuen "filtype" i dialogboksen "Gem som". Vær også 

opmærksom på, at du måske vil være nødt til at gemme Excel-arket via stifinder. 

 

For at kunne bruge Excel-arket skal du først aktivere makroer. 

 

Hvis du får problemer med brugen af Excel-regnearket, kan du muligvis finde løsningen i 

afsnittet "Problemer med Excel". 

 

http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Kategori_C-virksomheder_5
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Kategori_Bb-virksomheder_4
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Kategori_C-virksomheder_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mereb_19
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Milj%C3%B8styrelsens_v%C3%A6rkt%C3%B8j_til_milj%C3%B8risikovurdering_15
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#indtastningsark
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#databaseark
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#modelark
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#prioriteringsark
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#pdf-dokumenter%20med%20parametre
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Link_til_Excel-arket_6
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/MSTrisikovurderingsvaerktoej_18112013.xls
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#problemer%20med%20excel
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Indtastningsark og import af virksomhedsdata¶ 

Indtastningsarket er opbygget af en række indtastningsfelter og en figur. 

 

Indtastningsfelterne består af virksomhedsoplysninger og felter til indtastning af score for sandsynlighed 

og konsekvens. 

 

Data kan tastes ind i indtastningsarket eller direkte i databasearket. Alle tal, der er tastet ind, har en blå 

font. Alle formler har en sort eller grå font. 

 

Overførsel af virksomhedsdata fra andre databaser 

 

Virksomhedsdata trukket fra andre databaser kan klippes ind med "Indsæt speciel" -> "Uformateret 

tekst" (højreklik for at bruge denne funktion). Det er vigtigt, at al formatering udelades, når data 

kopieres ind. På denne måde holdes den eksisterende formatering i regnearket intakt. 

 

Data, der med fordel kan hentes fra andre databaser, fx. "Geoenviron" eller "Structura" er: 

 Virksomhedsnavn 

 CVR-nr. 

 Adresse 

 Kommune 
 

Overførslen sker ved at designe et query, der gør det muligt at copy-paste direkte ind i databasearket. 

 

Miljørisikovurderingsværktøjet indlægger virksomhedsoplysningerne i databasearket, som herefter kan 

aktiveres for indtastninger i indtastningsarket ved rullegardinet "Vælg virksomhed". 

 

Felterne "Husdyrbrug" og "Kategori" 

 

Der skal vælges "Ja" eller "Nej" i feltet "Husdyrbrug", som svar på om virksomheden er et husdyrbrug. 

Det får betydning under scoringen, hvor der for nogle parametres vedkommende er forskel på de 

parametre, som skal anvendes for husdyrbrug og for dem, der skal anvendes for industrivirksomheder. 

 

I feltet "Kategori" skal der vælges den af de tre kategorier (1a, 1b eller 2), som virksomheden eller 

husdyrbruget tilhører. I regnearket er kategorierne anført som henholdsvis I IED (1a), I Øvrige (1b) og II 

(2). Der skelnes ikke imellem indtastningsparametre for de tre virksomhedkategorier. Det betyder, at 

virksomhederne som udgangspunkt vægtes lige. 

 

Grunden til, at man alligevel skal indtaste, om der er tale om henholdsvis en kategori 1a-, 1b- eller 2-

virksomhed er, at miljørisikovurderingsværktøjet efter vægtningen danner forskellige lister. Der vil bl.a. 

blive dannet en liste, hvor alle virksomhederne er opført i prioriteret rækkefølge afhængig af deres score, 

så virksomheder med den højeste score står øverst. Desuden vil der blive dannet en anden liste over 

virksomheder fordelt efter kategori. Listerne kan være et anvendeligt værktøj til 

myndighedernes planlægning af den årlige tilsynsindsats. 

 

Indtastning af score 

 

Herefter indtastes score for de parametre, som indgår i modellen. 

 

Der er indsat en kommentar i hver af Excel-arkets celler med de fem scoringsparametre. I 

kommentarerne gengives beskrivelsen af scorerne fra miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1, så de kan 

bruges som hjælpetekst ved indtastningen. 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Indtastningsark_og_import_af_virksomhedsdata_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#modellens%20scoringsparametre
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#modellens%20scoringsparametre
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#databaseark
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#databaseark
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Virksomhedstyper_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#modellens%20scoringsparametre
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De grå felter med titlen "Andre forhold" skal ikke udfyldes, idet disse felter er forbeholdt eventuelle 

fremtidige ændringer af værktøjet og tilføjelse af nye parametre. 

 

På indtastningsarket kan man i vinduet løbende følge, hvordan virksomhedens samlede score ændrer sig 

i takt med indtastningerne, samt få et overblik over risikovurderingen for alle andre virksomheder i 

databasen. 

 

Når indtastningen for en virksomhed eller et husdyrbrug er afsluttet, gemmes data ved at aktivere tasten 

for "Gem indtastning". 

 

 

Databaseark¶ 

Oplysninger om virksomhedernes navne og kontaktdata kan importeres fra de virksomhedsdatabaser, 

som kommunen anvender. Læs hvordan i afsnittet om indtastningsarket. 

 

Når indtastningsarket er udfyldt, og der er trykket på "Gem", vil data lagres i databasearket. 

Databasearket indeholder foruden de importerede data om virksomhederne, de foretagne scorer for 

parametrene. 

 

De sidste kolonner i databasearket indeholder resultater af beregningerne, såsom: 

1. Vægtet sandsynlighed 
2. Vægtet konsekvens 
3. En samlet score (aritmetisk gennemsnit af vægtet sandsynlighed og konsekvens) 

4. Ranking, som er angivelse af virksomhedens endelige prioritering i forhold til alle indtastede 
virksomheder 

 

Modelark¶ 

I modelarket oplyses den aktuelle vægtning mellem parametrene for sandsynlighed og konsekvens. 

Vægtningen er endvidere fastlagt i miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

 

Prioriteringsark¶ 

Prioriteringsarket indeholder prioriterede lister over de scorede virksomheder, dels over kategori 1a "IED 

virksomheder og husdyrbrug" og kategori 1b "øvrige virksomheder og husdyrbrug", dels i en liste over 

"kategori 2 virksomheder og husdyrbrug" og en samlet liste over "Alle virksomheder og husdyrbrug". 

 

Problemer med Excel¶ 

Hvis miljørisikovurderingsværktøjet giver problemer ved anvendelsen, vil det ofte kunne afhjælpes ved at 

lukke Excel helt ned, dvs. lukke alle Excel-filer og programmet ned og starte forfra. 

 

Hvis man ikke kan bruge f.eks. drop-down boksen på indtastningsarket kan det skyldes, at Excel står i 

"Design Mode", og at man skal fjerne denne aktivering (som anvendes, når man laver makroer m.v.). 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Databaseark_8
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#indtastningsark
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Modelark_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Prioriteringsark_10
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Problemer_med_Excel_11
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Hvis sikkerhedsindstillingerne i Excel er sat tilstrækkeligt højt, vil makroer i Excel automatisk blive 

deaktiveret. 

 

I Excel 2007 vil der, når man åbner arket, være en bjælke over arket, der angiver, at der er en 

sikkerhedsrisiko. Trykker man på denne bjælke, kan man aktivere makroer. Har man ikke trykket på 

denne, før man prøver at benytte makroerne i arket, vil Design Mode blive aktiveret. Eneste mulighed for 

at aktivere makroer er derefter at lukke arket og åbne det igen. 

 

I Excel 2003 skal man ind og sænke makro-sikkerhedsniveauet. Derefter skal Excel lukkes ned, og næste 

gang man åbner Excel vil det være muligt at køre makroerne. Sikkerhedsniveauet ændres under 

"Værktøj" -> "Makro" -> "Sikkerhed". Dette vil formentlig kun være et problem, hvis sikkerheden er sat 

til "Høj". Det bør være tilstrækkeligt at ændre sikkerhedsniveauet til "Mellem". 

 

 

Referencer¶ 

Rapport fra virksomhedsudvalg II. Miljøministeriet, 2011. 

 

Vejledning om Differentieret miljøtilsyn - prioritering af tilsynsindsatsen. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, 

Vejledning nr. 6, 2004. 

 

Easy Tool Project fra IMPEL "Risk Assessment in Inspection Planning" 

 

DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on 

industrial emissions. 

 

Test af miljørisikovurderingsværktøjet¶ 

Miljørisikovurderingsværktøjet blev afprøvet og testet af seks kommuner og Miljøstyrelsens decentrale 

enhed i Odense i forbindelse med udarbejdelsen af værktøjet i 2012. 

 

Læs mere om afprøvningen i dette notat om test af miljørisikovurderingsværktøjet. 

 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

 

§ 4. Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de 
seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, jf. 
dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1. 
Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af arealer godkendt efter § 16 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE samt af 
virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af 
ferskvandsdambrug. 

Stk. 3. Miljørisikovurderingen skal opdateres i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn. 
... 
 
§ 20. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det 
enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for 
virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Referencer_16
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2011/11/978-87-92779-24-3.pdf
http://mst.dk/media/mst/7880544/vejledning_i_differentieret_milj_tilsyn.pdf
http://mst.dk/media/mst/7880544/vejledning_i_differentieret_milj_tilsyn.pdf
http://impel.eu/projects/development-of-an-easy-and-flexible-risk-assessment-tool-as-a-part-of-the-planning-of-environmental-inspections-linked-to-european-environmental-law-and-the-rmcei-easytools-phase-2/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:en:PDF
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_Test_af_milj%C3%B8risikovurderingsv%C3%A6rkt%C3%B8jet_17
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Risikovurdering/Notat%20om%20test%20af%20miljoerisikovurderingsvaerktoejet.pdf
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed_bRetsgrundlagb_20
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144345
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omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 

30. juni 2013. 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det 
enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for 
virksomheder optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug 
omfattet af §§ 11 og 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
første gang senest den 31. december 2013. 
Stk. 3. For andre virksomheder og husdyrbrug end de i stk. 1 og 2 nævnte skal tilsynsmyndigheden have 

fastsat en tilsynsfrekvens på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, 
første gang senest den 1. november 2015. 
Stk. 4. Indtil bestemmelserne om anvendelse af parametrene i miljørisikovurderingen finder anvendelse, 
skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn gennemføres i overensstemmelse med 

de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2. 

 

 

Virksomhed 
Miljøstyrelsen vil vejlede om fastsættelse af tilsynsfrekvenser og planlægning af de konkrete tilsyn på 

denne side snarest muligt. 

 

 

Sidehistorie: Miljørisikovurdering-Myndighed 

Sammenlign side versioner 

                                 

 

# Titel Gemt d. 
Gemt 

af 
Kommentar   

Nuværende 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

04/03/2015 

15:51 
andpe Rettelse af link til hjælpeskema "E. Sårbarhed".  

6 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

16/01/2015 

11:05 
birmp Opdatering af Hjælpeskema E. Sårbarhed  

5 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

06/03/2014 

13:43 
andpe Korrekturændring.  

4 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

14/01/2014 

09:16 
birmp Korrektur til afsnit om miljørisikovurdering  

3 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

18/11/2013 

23:26 
andpe 

Excel-arket til miljørisikovurdering er rettet, så 

datoen for seneste tilsyn overføres fra 

databasearket til prioriteringsarket. 

Indtastninger i den tidligere version af excel-

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=3
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# Titel Gemt d. 
Gemt 

af 
Kommentar   

arket kan kopieres til den nye version i 

databasearket. Læs om kopiering på FAQ-siden i 

tilsynsvejledningen. 

2 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

23/05/2013 

20:12 
andpe Rettelse af links til pdf-dokumenter.  

1 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

23/05/2013 

16:11 
andpe 

Rettelse af link til værktøjet til 

miljørisikovurdering (Excel-arket) 
 

0 
Miljørisikovurdering-

Myndighed 

22/05/2013 

12:50 
andpe   

 

 

  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed&Revision=0
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Tilsynsplanlægning og frekvenser 

Myndighed 
Miljøstyrelsen vil vejlede om fastsættelse af tilsynsfrekvenser og planlægning af de konkrete tilsyn på 

denne side snarest muligt. 

 
 

Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynsplanlægning og 

tilsynsfrekvenser. 
 
Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 
 
 

 
 

Sidehistorie: Tilsynsplanlægning og frekvenser-

Myndighed 

Sammenlign side versioner 

     

 

# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar   

Nuværende Tilsynsplanlægning og frekvenser-Myndighed 22/05/2013 16:16 andpe   

      

 

  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsfrekvens-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
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Tilsynskampagner 

 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse  

 
    Sådan gør du, når du skal gennemføre tilsynskampagner 
    Hvis du vil vide mere om tilsynskampagner 

    Retsgrundlag 
 

 

Sådan gør du, når du skal gennemføre tilsynskampagner¶ 

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og 

husdyrbrug som målgrupper. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats - 

typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema. 

 

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et 

højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af 

kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede 

konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter. 

 

Miljøstyrelsens Håndbog for tilsynskampagner indeholder en række gode råd og anvisninger på, hvordan 

kampagnerne kan tilrettelægges, gennemføres og hvordan effekten af kampagnerne kan vurderes. 

 

Miljøstyrelsens håndbog for tilsynskampagner 

 

Det er op til miljømyndighederne at fastlægge omfang og ambitionsniveau for tilsynskampagnerne. Den 

ene årlige kampagne er måske bredt anlagt og med fokus på formidling og inddragelse af offentligheden, 

mens den anden årlige kampagne kan være en gentagelse fra et tidligere år. 

 

Miljømyndighederne bestemmer også selv tema og målgruppe, men dog inden for de virksomheder og 

husdyrbrug, der er omfattet af kapitel 2 og kapitel 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Miljømyndighederne 

kan godt supplere målgruppen med virksomheder m.v., der ikke er omfattet af kapitel 2 og kapitel 3 i 

bekendtgørelsen. 

 

Tilsynskampagnerne skal første gang gennemføres i 2014. 

 

 

Hvis du vil vide mere om tilsynskampagner¶ 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se et eksempel på en kampagne om farligt affald, som Brøndby 

Kommune har gennemført. Du kan også læse et notat om erfaringerne med tilsynskampagner. 

 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx#Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_gennemf%C3%B8re_tilsynskampagnerb_0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx#Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mere_om_tilsynskampagnerb_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx#Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed_bRetsgrundlagb_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx#Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_gennemf%C3%B8re_tilsynskampagnerb_0
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Tilsynskampagner/H%C3%A5ndbog%20for%20tilsynskampagner.pdf
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx#Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mere_om_tilsynskampagnerb_1
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/videndeling_om_tilsyn/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/regler_og_vejledninger/Tilsynskampagner/
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Retsgrundlag¶ 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: 
 
Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8, om definitioner: 
 
Tilsynskampagne: Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen 
skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. ... 

 
§ 6. Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden 
offentliggør digitalt en gang om året den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med 
tilsynskampagner, herunder mål og effekter. ... 

 
§ 21. Tilsynskampagner, jf. § 6, skal gennemføres fra den 1. januar 2014. Vil du vide mere? 
 

 
Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 

senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynskampagner. 
 
Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 

 
 
 

 
 

Sidehistorie: Tilsynskampagner-Myndighed 

Sammenlign side versioner 

                         

 

# Titel Gemt d. 
Gemt 

af 
Kommentar   

Nuværende 
Tilsynskampagner-

Myndighed 

22/01/2015 

08:47 
birmp   

4 
Tilsynskampagner-

Myndighed 

13/01/2014 

14:25 
birmp Korrektur til afsnit om tilsynskampagner  

3 
Tilsynskampagner-

Myndighed 

13/01/2014 

14:22 
birmp 

Opdatering om tilsynsmyndighedens rolle i 

udførelse af tilsynskampagner 
 

2 
Tilsynskampagner-

Myndighed 

20/11/2013 

14:06 
birmp Korrektur til afsnit om tilsynskampagner  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx#Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed_bRetsgrundlagb_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=2
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# Titel Gemt d. 
Gemt 

af 
Kommentar   

1 
Tilsynskampagner-

Myndighed 

20/11/2013 

14:04 
birmp 

Opdatering af vejledning om 

tilsynskampagner 
 

0 
Tilsynskampagner-

Myndighed 

22/05/2013 

16:39 
andpe   

 
 
 

  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed&Revision=0
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Udførelse af tilsyn 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse  

 
    Sådan gør du, når du skal udføre miljøtilsyn med virksomheder eller husdyrbrug omfattet 
miljøtilsynsbekendtgørelsen 
   Myndighedsfordeling 

      Tilsynsrollen 

      Facilitatorrollen 
      Myndighedsrollen 
Forberedelse af tilsyn 
      Generelle forhold 
      Varsling af tilsynet/uvarslet tilsyn 
      Tjekliste/kontrolpunkter 
      Forberedelse af førstegangstilsyn 

      Forberedelse af efterfølgende tilsyn 
      Forberedelse af tilsyn efter klager 
      Forberedelse i forbindelse med risiko for konfliktsituationer 
Udførelse af det fysiske tilsyn 
      Tilsyn efter klage 
      Opfølgende tilsyn/aktiviteter 

      Opfølgning på uheld 
Samarbejde med andre parter 

      Samarbejde med relevante parter i kommunen 
         Samarbejde med bygge- og planafdeling 
         Koordinering med andre miljøsager 
      Samarbejde mellem relevante afdelinger i kommunen 
         Koordinering med andre miljøsager 

      Samarbejde med andre myndigheder 
    Retsgrundlag 
 
 
 

Sådan gør du, når du skal udføre miljøtilsyn med virksomheder eller 

husdyrbrug omfattet miljøtilsynsbekendtgørelsen¶ 

Inden tilsynet udføres er det vigtigt at gøre sig klart hvilken type tilsyn der er tale om. 

 

Du skal som udgangspunkt varsle et fysisk tilsyn 14 dage før. Der kan også udføres uvarslede tilsyn, bl.a. 

hvis det skønnes, at øjemedet med tilsynets gennemførelse vil forspildes, hvis forudgående underretning 

gives (f.eks. i forbindelse med klager). 

 

Få vejledning om forberedelse af forskellige slags tilsyn i afsnittet "Forberedelse af tilsyn". Du kan også 

finde inspiration til tilsynsførelse i Miljøstyrelsens rapport om miljøtilsyn med audit teknik. 

 

Under udførelse af tilsynet skal tilsynsmyndigheden kontrollere, at virksomheden eller husdyrbruget 

overholder love og regler inden for miljøområdet. Derudover skal tilsynsmyndigheden vurdere, om 

virksomheden eller husdyrbruget overholder eksisterende godkendelser, tilladelser, påbud, kommunale 

forskrifter og regulativer. Udover kontrol af miljøforhold og håndhævelse af gældende regler, kan tilsynet 

samtidig inspirere til og vejlede om miljøforbedringer. 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_udf%C3%B8re_milj%C3%B8tilsyn_med_virksomheder_eller_husdyrbrug_omfattet_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsenb_19
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_udf%C3%B8re_milj%C3%B8tilsyn_med_virksomheder_eller_husdyrbrug_omfattet_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsenb_19
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Myndighedsfordeling_20
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Tilsynsrollen_3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Facilitatorrollen_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Myndighedsrollen_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Forberedelse_af_tilsyn_22
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Generelle_forhold_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Varsling_af_tilsynetuvarslet_tilsyn_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Tjeklistekontrolpunkter_8
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Forberedelse_af_f%C3%B8rstegangstilsyn_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Forberedelse_af_efterf%C3%B8lgende_tilsyn_10
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Forberedelse_af_tilsyn_efter_klager_11
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Forberedelse_i_forbindelse_med_risiko_for_konfliktsituationer_12
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Udf%C3%B8relse_af_det_fysiske_tilsyn_23
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Tilsyn_efter_klage_13
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Opf%C3%B8lgende_tilsynaktiviteter_14
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Opf%C3%B8lgning_p%C3%A5_uheld_15
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Samarbejde_med_andre_parter_24
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Samarbejde_med_relevante_parter_i_kommunen_16
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Samarbejde_med_bygge-_og_planafdeling_0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Koordinering_med_andre_milj%C3%B8sager_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Samarbejde_mellem_relevante_afdelinger_i_kommunen_17
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Koordinering_med_andre_milj%C3%B8sager_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Samarbejde_med_andre_myndigheder_18
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_bRetsgrundlagb_21
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_udf%C3%B8re_milj%C3%B8tilsyn_med_virksomheder_eller_husdyrbrug_omfattet_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsenb_19
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx#Tilsyn.Tilsynsmodellen_Typer_af_tilsyn_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#varsling
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#forberedelse%20af%20tilsyn
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn/Milj%C3%B8tilsyn%20med%20audit%20teknik.pdf
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#tilsynsrollen
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Under eller efter miljøtilsynet skal du vurdere: 

 om virksomheden eller husdyrbruget skal have revideret eventuelle godkendelser og tilladelser, 

 om der skal gives påbud eller indskærpelser, samt om andre midler til håndhævelse skal i brug. 
 

Oplysninger og eventuelle afgørelser fra tilsynet skal sammenfattes i en tilsynsrapport, som sendes til 

virksomheden eller husdyrbruget og senere offentliggøres. 

 

Hvis tilsynet har givet anledning til håndhævelse, skal tilsynsmyndigheden følge op på håndhævelsen 

med et nyt tilsyn eller kontrol af udvalgte forhold. Væsentlige overskridelser skal følges op med et tilsyn 

seneste 6 måneder efter konstatering, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

 

 

Myndighedsfordeling¶ 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med hoved- og biaktiviteter på s-mærkede virksomheder og husdyrbrug 

omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, mens kommunen fører tilsyn med de øvrige 

virksomheder og husdyrbrug. Vær opmærksom på, hvem der er rette tilsynsmyndighed. 

 

Tilsynsrollen¶ 

Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og de regler, der er fastsat med hjemmel 

i loven, overholdes. Det vil sige, at miljøtilsynet skal kontrollere, at 

 regler i relevant lovgivning er overholdt, herunder kommunale regulativer og forskrifter 

 påbud, forbud og vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser overholdes, herunder vurdere om 
påbud/forbud/vilkår er relevante/tilstrækkelige 

 øvrige påbud og forbud efterkommes 
 

Derudover ligger der en opgave i at sikre, at 

 at forurening fra virksomheder, anlæg og lignende, der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller 
påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor 

 at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven eller 
husdyrgodkendelsesloven 

 

Udover at kontrollere virksomhedens miljøforhold og håndhæve gældende regler, kan tilsynet samtidig 

inspirere til og vejlede om miljøforbedringer. 

 

Facilitatorrollen¶ 

Miljømyndighedens rolle som facilitator er væsentlig. Ved tilsynet bør der derfor spørges ind til 

virksomhedens/husdyrbrugets planer for udvidelser eller ændringer og vejledes om, hvilke tiltag der 

kræver godkendelse eller tilladelse. Virksomheden/husdyrbruget gøres opmærksom på væsentligheden af 

at ansøge om godkendelse/tilladelse i god tid, så myndighedens sagsbehandlingstid ikke bliver 

begrænsende for driften. 

 

Under tilsynet kan der opstå situationer, hvor virksomheden/husdyrbruget ønsker at drøfte muligheder 

for at afhjælpe miljømæssige problemstillinger, fx i forbindelse med overskridelse af vilkår. Her er det 

vigtigt, at miljømyndigheden bidrager til en konstruktiv dialog og inspirer til miljøforbedrende tiltag. 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.H%c3%a5ndh%c3%a6velse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse.ashx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144345
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Myndighedsfordeling_20
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144330
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Tilsynsrollen_3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Facilitatorrollen_4
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N.B. Tilsynsmyndigheden må ikke agere konsulent for virksomheden/husdyrbruget, og konkrete 

anbefalinger af løsningsmetoder bør derfor ske med forsigtighed. 

 

Myndighedsrollen¶ 

Den tilsynsførende skal vurdere, om virksomheden/husdyrbruget overholder gældende regler, om der er 

behov for håndhævelse, eller om der skal udstedes (yderligere) vilkår/påbud. Såfremt der konstateres 

overtrædelse af love og regler, er det den tilsynsførendes opgave at sikre, at overtrædelsen umiddelbart 

bringes til ophør (se evt. beskrivelse heraf i Håndhævelsesvejledningen vha. link på 

siden "Håndhævelse"). 

 

En myndighed må ikke se igennem fingre med ulovlige forhold uanset om forholdet er ulovligt i henhold 

til miljølovgivning eller anden lovgivning (jf. miljøbeskyttelseslovens § 68). Hvis der iagttages ulovlige 

forhold vedrørende f.eks. arbejdsmiljø, orienteres virksomheden/husdyrbruget om, hvad der er 

bemærket samt om, at den tilsynsførende vil kontakte til den relevante myndighed. På den anden side 

giver § 68 også mulighed for at undlade at behandle forhold af underordnet betydning, hvilket især kan 

have betydning i klagesager. 

 

 

Forberedelse af tilsyn¶ 
Generelle forhold¶ 

Forberedelsen af tilsynet er helt afgørende for kvaliteten af tilsynet og kan være mere tidskrævende end 

selve tilsynet. 

 

Der er stor forskel på forberedelsen til et førstegangstilsyn og forberedelsen til det efterfølgende tilsyn, 

hvor kendskabet til virksomhedens/husdyrbrugets indretning, drift, produktion og miljøforhold er 

etableret. Indsamling af oplysninger og eventuel kontakt til øvrige myndigheder gennemføres således 

særligt ved førstegangstilsyn. 

 

Godkendelsespligtige virksomheder På godkendelsespligtige virksomheder bør der gennemføres et 

tilsyn inden for 1- 4 måneder efter, at det ansøgte er etableret. Formålet er at kontrollere, om 

virksomheden drives i overensstemmelse med godkendelsen. 

 

Ikke-godkendelsespligtige virksomheder Når kommunen får information om ændring eller etablering 

af ikke-godkendelsespligtige virksomheder, det være sig via anmeldelser eller kommunens egne 

undersøgelser, vurderes det konkret, om der er behov for et tilsynsbesøg. 

 

Varsling af tilsynet/uvarslet tilsyn¶ 

Tilsyn skal som udgangspunkt varsles skriftligt senest 14 dage inden et tilsynsbesøg med oplysninger om 

bl.a. formålet med tilsynet, tid og sted. Varslingspligten gælder dog kun, hvis tilsynet involverer adgang 

til bygninger eller dokumenter. Tilsyn der udelukkende foregår udenfor f.eks. på byggepladser, 

gårdspladser, haver, marker, naturarealer m.v. er ikke omfattet. Desuden er tilsyn i lokaler, hvortil der er 

almindelig offentlig adgang, f.eks. butikker og restauranter, undtaget – men kun hvis 

tilsynsmyndighederne ikke også skal ind ”bagved”. I varslingsbrevet vil det være en fordel, hvis 

tilsynsmyndigheden orienterer om, at tilsynsarbejdet er belagt med brugerbetaling. 

 

Varslingen giver virksomheden/husdyrbruget mulighed for at forberede sig på tilsynet, herunder finde 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Myndighedsrollen_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.H%c3%a5ndh%c3%a6velse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Forberedelse_af_tilsyn_22
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Generelle_forhold_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Varsling_af_tilsynetuvarslet_tilsyn_7
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relevante dokumenter frem, afsætte den nødvendige tid og sørge for, at relevante repræsentanter er til 

stede. Desuden giver det varslede tilsyn det bedste udgangspunkt for en god dialog med 

virksomheden/husdyrbruget. 

 

Kravet om varsling kan imidlertid fraviges, hvis f.eks. tilsynets formål forspildes ved forudgående 

underretning. I overvejelserne om anmeldt eller uanmeldt tilsyn bør først og fremmest indgå, om det 

anmeldte tilsyn giver mulighed for at vurdere virksomheden/husdyrbruget under normale driftsforhold. 

Tilsynet bør i hvert fald gennemføres uanmeldt, hvis den tilsynsførende har en formodning om, at 

uregelmæssigheder kan rettes op eller blive skjult i perioden op til det anmeldte tilsynsbesøg, men i 

øvrigt vil blive fortsat efter besøget. 

 

Den tilsynsførende må altså i hvert tilfælde vurdere, om tilsynet skal gennemføres anmeldt eller 

uanmeldt. 

 

Den tilsynsførende må altså i hvert tilfælde vurdere, om tilsynet skal gennemføres anmeldt eller 

uanmeldt. 

 

Se også afsnit 2.2. om varslingsreglerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af 

retssikkerhedsloven på miljøområdet. 

 

Ved tilsynet medbringes legitimation, der viser, hvilken myndighed den tilsynsførende repræsenterer, og 

hvem den tilsynsførende er. Et legitimationskort med billede kan bidrage til at undgå konflikter 

vedrørende den tilsynsførendes hjemmel til at gennemgå virksomheden. 

 

Hvis tilsynet er uvarslet medbringes underretningsbrev. 

 

Tjekliste/kontrolpunkter¶ 

Den tilsynsførende bør før tilsynets gennemførelse forberede spørgsmål til de væsentligste 

kontrolpunkter på virksomheden også i forbindelse med varslede tilsyn. 

 

Nedenstående tilsynsskemaer til notering af specifikke miljøoplysninger under selve tilsynet kan tjene til 

inspiration ved forberedelse af såvel førstegangstilsyn som efterfølgende tilsyn. Notering af 

miljøoplysninger kan særligt være relevant på virksomheder uden miljøgodkendelse, hvor miljøafdelingen 

ikke på forhånd ligger inde med oplysninger til vurdering af virksomhedens forurening. 

 

 Tjekliste til samlet tilsyn på miljøgodkendte virksomheder 

 Tjekliste til tilsyn på ikke godkendelsespligtige virksomheder, alternativ 1 

 Tjekliste til tilsyn på ikke godkendelsespligtige virksomheder alternativ 2 udarbejdet af KL 

 Tilsynsskema for større virksomheder udarbejdet af Københavns Amt 

 Tjekliste til kemikalietilsyn udarbejdet af Københavns Kommune 

 Tjekliste til tilsyn med overfladebehandling af metaller 

 Skema til tilsyn med belægninger udarbejdet af miljøsamarbejdet 

 Skema til tilsyn med tankanlæg udarbejdet af miljøsamarbejdet 

 Skema til tilsyn med olieudskillere udarbejdet af miljøsamarbejdet 

 Tjekliste til registrering af kemiske produkter 

 Skema til tilsyn i den grafiske branche 
 

(Tjeklisterne kan findes sidst i denne vejledning) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121338
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121338
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%C3%B8relse%20af%20tilsyn.ashx#Tilsyn.Udf_c3_b8relse+af+tilsyn-Myndighed_Tjeklistekontrolpunkter_8
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2fCheckliste-til-samlet-tilsyn-p%c3%a5-milj%c3%b8godkendte-virksomheder.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2fCheckliste-til-tilsyn-p%c3%a5-ikke-godkendelsespligtige-virksomheder.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2fCheckliste-til-tilsyn-p%c3%a5%20ikke-godkendelsespligtig-virksomhed-2.doc
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2fEksempel-p%c3%a5-tilsynsskema-for-st%c3%b8rre-virksomhed.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2fCheckliste-til-kemikalietilsyn.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2foverfladebehandling-af-metaller.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2ftilsyn-med-bel%c3%a6gninger-(milj%c3%b8samarbejdet).pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2ftilsyn-med-tankanl%c3%a6g-(milj%c3%b8samarbejdet).pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2ftilsyn-med-olieudskiller-og-sandfang-(milj%c3%b8samarbejdet).pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2fRegistrering-af-kemiske-produkter.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2ftilsyn-i-den-grafiske-branche.pdf
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Eksempel på tjekliste til tilsyn 

 

For miljøgodkendte virksomheder er det oplagt at tage udgangspunkt i vilkårene i miljøgodkendelsen. 

 

Egenkontrol 

Som en del af basistilsynet skal tilsynsmyndigheden løbende vurdere eventuelle egenkontrolresultater. 

Tilsynet på virksomheder med egenkontrolprogrammer baseres i et vist omfang på denne vurdering og 

på en vurdering af, om virksomheden følger det program, der er fastlagt i vilkår eller påbud. 

Egenkontrolresultaterne vil på store virksomheder ofte være samlet og kommenteret på af virksomheden 

i en årsrapport. 

 

Forberedelsen af selve tilsynsbesøget omfatter en gennemgang (genopfriskning) af de 

egenkontrolresultater, der er fremsendt fra virksomheden siden det foregående tilsyn, herunder også en 

gennemgang af myndighedens kvitteringer og eventuelle håndhævelser i relation hertil. Opfølgning i 

relation til egenkontrol kan dog udføres særskilt og uafhængigt af det fysiske tilsyn. Denne mulighed vil 

især være relevant for store virksomheder med omfattende egenkontrolprogrammer. 

 

Vurdering af egenkontrollens udførelse sker ved at sammenholde vilkåret med den beskrevne udførelse 

af egenkontrollen, herunder prøveudtagnings- og analyseforhold. 

 

Forberedelse af førstegangstilsyn¶ 

Ved førstegangstilsyn på en nyetableret virksomhed, hvor tilsynsmyndigheden ikke har erfaring med 

miljøforholdene fra tidligere tilsyn eller detailkendskab til virksomheden fra en godkendelse, skal den 

tilsynsførende sikre sig, at al relevant information er indsamlet, og at et retvisende og detaljeret billede 

af virksomhedens miljørelevante forhold kan etableres. 

 

Følgende oplysninger kan være relevante ved et førstegangstilsyn på ikke godkendte virksomheder: 

 Lovgivning og vejledninger 
Gældende lovgivning (herunder branchebekendtgørelser), regulativer og forskrifter 
MST vejledninger (luft, lugt, støj, spildevand, svejserøg, mv.) 

 Byggesagsarkivet 
BBR-meddelelse 
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Situationsplan 

Bygningstegning med rumopdeling 
Kloakplan 
 

 

 Miljødata 
Data for oplag af farlige stoffer og affald, herunder belægninger ved oplag 
Data for støj og luftafkast 
Oplysninger om olietanke og olieudskillere 
Data for spildevand, herunder recipient 
Jordforureningsdata (det bl.a. tjekkes om ejendommen er kortlagt som forurenet) 

 Planlægning 
Lokalplan og kommuneplan 
Spildevandsplan 
 

Derudover kan følgende oplysninger være relevante, afhængig af virksomhedstypen og dens 

beliggenhed: 

 Geologiske data, særligt vedr. grundvand og vandindvindingsområder 

 Områdets naturmæssige følsomhed og anden følsomhed i forhold til omgivelserne, boliger, institutioner 
mv. 
 

 

Forberedelse af efterfølgende tilsyn¶ 

Til det efterfølgende tilsyn gennemgås sagsmappen og den seneste tilsynsrapport med fokus på: 

 Tidligere miljøsager, herunder klagesager 

 Aftaler og håndhævelser i forbindelse med seneste tilsyn 

 Egenkontrolregistrering, herunder journalføring 

 Byggesager siden sidste tilsyn 
 

Endvidere bør den tilsynsførende være opmærksom på, om der er sket ændringer i omgivelserne, der 

kan have indflydelse på miljøreguleringen af virksomheden, f.eks. naboudstykninger, jord- og 

grundvandsforureninger eller ændret planstatus på naboarealer. 

 

 

Forberedelse af tilsyn efter klager¶ 

Formålet med tilsynet i forbindelse med en klagesag er: 

 at vurdere om klagen er væsentlig, eller om den er af underordnet betydning for miljøet 

 at vurdere, om klager har ret i sin klage, herunder også høre virksomhedens synspunkter 

 at vurdere genens art, omfang og årsag 

 at afklare, om genen overskrider krav i godkendelser/tilladelser, samt om der behov for at påbyde 
afhjælpende foranstaltninger eller indskærpe gældende regler. 
 

Hvis myndigheden har modtaget en skriftlig klage, bør en kopi heraf sendes til den virksomhed, som der 

klages over, så virksomheden har mulighed for at fremkomme med bemærkninger til sagen. 

 

Indledende skabes der klarhed over de(t) forhold, som der klages over. Er det påklagede forhold 

forekommet én eller flere gange, hvornår, under hvilke forhold osv. Herefter undersøges, hvilke 

oplysninger der foreligger i forvaltningen vedr. det påklagede område. Det skal ligeledes på et tidligt 
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tidspunkt afklares, om kilden til de emissioner, der har forårsaget klagen, i praksis kan være den 

virksomhed, der klages over (vindretning etc.). 

 

Det kan forekomme, at den indledende forberedelse må springes over, hvis det vurderes, at der kan 

være akut forureningsfare, eller at årsagen til klagen kun kan iagttages under bestemte forhold 

(vejrmæssigt eller lignende). 

 

Varslingsreglerne i § 5 i retssikkerhedsloven gælder også ved klagesager, jf. afsnit 2.2 i Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet. Hvis tilsynet er omfattet af 

§ 5, skal det normalt i varslings- eller underretningsskrivelsen angives, at anledningen til tilsynet er en 

klage. Det kan endvidere overvejes at angive, hvem klageren er. Der er ikke krav om varsling af 

udendørs tilsyn. 

 

Forberedelse i forbindelse med risiko for konfliktsituationer¶ 

På virksomheder, hvor forvaltningen er bekendt med, at der kan opstå konflikter, kan tilsynet med fordel 

foretages af to personer. Den tilsynsførende kan drøfte tilsynet med lederen af afdelingen eller en mere 

erfaren tilsynsførende og med fokus på de situationer, som kan give anledning til konflikt samt på, hvilke 

reaktioner den tilsynsførende kan anvende. 

 

I særligt udfordrende tilfælde kan politiet deltage på tilsynet, enten for at skaffe den tilsynsførende 

adgang eller for at beskytte den tilsynsførende. Dette vil oftest være relevant ved tilsyn med ulovlige 

aktiviteter, men kan også være aktuelt ved rutinetilsyn på lovlige virksomheder, hvor der tidligere er 

udvist truende adfærd. Se endvidere afsnittet om det fysiske tilsyn. 

 

Hvis tilsynsmyndigheden har mistanke om en bestemt ulovlig aktivitet, skal myndigheden vurdere, om § 

9 i retssikkerhedsloven finder anvendelse. Retssikkerhedslovens § 9 fastsætter grænsen mellem, hvornår 

tilsynsmyndigheden kan bruge adgangsbestemmelsen i miljøbeskyttelsesloven, og hvornår kun 

strafferetsplejens regler om ransagning m.v. kan anvendes. Dette afhænger dels af, hvor stærk og 

konkret mistanke myndigheden har, dels af formålet med tilsynet Læs nærmere om retssikkerhedslovens 

§ 9 i afsnit 3.1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af retssikkerhedsloven på 

miljøområdet. 

 

Hvis § 9 ikke finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden gå på tilsyn, og kan herunder om nødvendigt 

rekvirere bistand fra politiet til at få adgang eller give beskyttelse, uden at dette udløser et krav om 

dommerkendelse. 

 

Hvis § 9 finder anvendelse, må myndigheden ikke gå på tilsyn med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven 

hverken med eller uden politiets bistand. I sådanne tilfælde skal undersøgelser på stedet foretages af 

politiet efter strafferetsplejens regler om ransagning m.v. Tilsynsmyndigheden må i så fald gerne bistå 

politiet ved ransagningen. 

 

 

Udførelse af det fysiske tilsyn¶ 
Den tilsynsførende skal forsøge at finde en repræsentant for virksomheden/husdyrbruget, men hvis det 

ikke er muligt at finde en sådan, forhindrer det ikke, at tilsynet kan gennemføres. Ved uvarslet tilsyn 

udleveres der indledningsvis en underretningsskrivelse. Legitimation vises på forlangende. 

 

Tilsynet kan med fordel afsluttes med en mundtlig opsummering, som kan omfatte: 
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 Hvilke dele af virksomheden, der er gennemgået, og hvilke der ikke er 

 Hvilke forhold og evt. overtrædelser af vilkår og regulering, som er konstateret 

 Aftaler for opfølgning fra både virksomhedens og den tilsynsførendes side 

 Eventuelle problemer, der vil blive indberettet til andre myndigheder 

 Forhold, hvor den tilsynsførende er i tvivl og har behov for yderligere undersøgelser, inden der tages 
stilling til eventuel opfølgning 
 

Det kan være relevant, at være to om et tilsyn, f.eks. i situationer som nedenstående: 

 

 

 Af hensyn til kontinuitet og kvalitet i tilsynsarbejdet ved overdragelse af virksomhed/husdyrbrug til anden 

sagsbehandler 

 Det er en kompleks virksomhed med svært overskuelige produktionsprocesser 

 Der er brug for særlige kompetencer, som den sædvanlige tilsynsførende ikke besidder 

 Det indgår som en del af optræningen af nye tilsynsførende. 

 Fire øjne ser mere end to, specielt når man både skal observere, notere og samtidig føre en dialog 

 Mulighed for én der fører ordet og én der noterer 
 

Er man to på tilsyn kan det være en fordel, at de tilsynsførende på tomandshånd afstemmer, hvilken 

udmelding der skal gives ved afslutning af tilsynet, inden der opsummeres sammen med repræsentanten 

for virksomheden/husdyrbruget. 

 

Tilsyn efter klage¶ 

Formålet med tilsynet i forbindelse med en klagesag er: 

 at vurdere om klager har ret i sin klage 

 at vurdere ulempens art og omfang samt væsentlighed 

 at identificere årsager og kilder til ulempen, herunder høre virksomhedens vurdering af klagen 

 at afklare om ulempen er et (vilkårs)reguleret område. 
 

Hvis det vurderes, at en klage er berettiget, identificeres årsagen i samarbejde med virksomheden. Hvis 

det drejer sig om en naboklage, kan naboen evt. kontaktes i forbindelse med tilsynet. 

 

Myndigheden skrider ind - hvis klagen er berettiget - i henhold til retningslinjerne i 

håndhævelsesvejledningen. Den tilsynsførende skal ikke anvise konkrete løsninger til afhjælpning af 

generne, men kan dog drøfte forskellige løsningsmuligheder. Ofte vil virksomheden have et bud på, 

hvordan genen kan afhjælpes. 

 

Hvis tilsynet er omfattet af retssikkerhedslovens § 5, er det normalt i varslings- eller 

underretningsskrivelsen angivet, at anledningen til tilsynet er en klage, og hvem klageren er, jf. afsnit 

om forberedelse af tilsyn efter klager. 

 

Hvis tilsynet ikke er omfattet af § 5 ved udendørs tilsyn, og der ikke er givet varslings-

/underretningsskrivelse, vil den tilsynsførende på virksomhedens forespørgsel som udgangspunkt kunne 

oplyse virksomheden om klagers navn, idet denne oplysning oftest ikke vil være tavshedsbelagt. 

 

Opfølgende tilsyn/aktiviteter¶ 

Er der konstateret overtrædelser, følges der op i henhold til de tidsfrister, der er meddelt i 

håndhævelsesbrevet. Er der indgået aftaler vedrørende utilfredsstillende forhold, kan der ligeledes følges 
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op i henhold til de aftalte tidsfrister. 

 

Opfølgning på indsamlede data og oplysninger fra tilsynet med henblik på vurdering af virksomhedens 

forureningsforhold skal ske hurtigst muligt efter, at tilsynet er gennemført. Hvis den tilsynsførende har 

påtaget sig at fremsende supplerende information, fremskaffes dette inden for kort tid og sendes til 

virksomheden. 

 

Virksomhedens miljørisikoscore opdateres. Bemærk, at der er krav om udførelse af tilsyn senest 6 

måneder efter konstatering af væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for 

tilsynet. 

 

Opfølgning på uheld¶ 

Hvis der har været et uheld på en virksomheden, skal virksomheden anmodes om at fremsende en 

redegørelse om årsagen til uheldet og at oplyse om, hvilke tiltag der iværksættes med henblik på at 

minimere risikoen for forurening fra fremtidige uheld. Herefter vurderer tilsynsmyndigheden, om der skal 

fastsættes nye krav til virksomhedens indretning og drift. Myndigheden skal, inden den anmoder 

virksomheden om oplysninger, have vurderet, om § 10 i retssikkerhedsloven finder anvendelse, jf. 

kapitel 3 i miljøstyrelsens vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet. 

 

Bemærk, at der ofte vil være stillet vilkår om krav til redegørelse i forbindelse med uheld på 

miljøgodkendte virksomheder. 

 

Det kan ofte være hensigtsmæssigt med et opfølgningstilsyn på virksomheden efter uheldet. 

 

 

Samarbejde med andre parter¶ 
Samarbejde med relevante parter i kommunen¶ 

Miljøtilsynets effektivitet kan styrkes ved at sikre, at der er tætte forbindelser til de øvrige sagsområder i 

kommunen. 

 

Samarbejde med bygge- og planafdeling¶ 

Et veletableret samarbejde mellem kommunens miljøafdeling og byggeafdeling giver mulighed for, at 

miljøafdelingen automatisk får information om en virksomhed som anmelder eller søger om 

byggetilladelse. Ofte vil væsentlige produktionsmæssige ændringer således blive registreret i 

byggeafdelingen, f.eks. ved ansøgning om nye udsugnings- eller kloakforhold. Dette er særligt relevant 

for ikke-godkendelsespligtige virksomheder, hvor der ikke er noget krav til virksomhederne om 

anmeldelse eller anden form for oplysning til miljømyndighederne. 

 

Ligeledes bør miljøafdelingen/den tilsynsførende være opdateret på planområdet, således at der er 

kendskab til planlagte ændringer i områders planstatus m.v. En sådan viden kan være af stor værdi for 

virksomhederne i forbindelse med planlagte ændringer og produktionsudvidelser. 

 

Information den modsatte vej (fra miljøafdelingen til planafdelingen) kan tilsvarende være relevant i 

forbindelse med tilsynsafdelingens kendskab til forureningspåvirkningen i bestemte områder (særligt støj, 

lugt og transport), som måske planlægges udlagt til anden, mere forureningsfølsom aktivitet. 
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Miljøafdelingens viden om støjudbredelsen fra virksomheder kan være afgørende for, at kommunen 

undgår at overtræde planloven, idet boliger og anden støjfølsom anvendelse ikke må planlægges i 

støjbelastede områder, f.eks. nær en virksomhed. 

 

Koordinering med andre miljøsager¶ 

Udover miljøtilsyn varetager miljøafdelingen ofte andre miljøsagsområder. Afdelingen må her vurdere, 

om miljøtilsynet kan integreres med et eller flere af disse områder, eller om der bør ske en udveksling af 

informationer i forbindelse med forberedelse af tilsynet. En egentlig integration af arbejdsopgaverne er 

naturligvis særlig relevant, hvis det er den samme tilsynsførende, som gennemfører virksomhedstilsynet, 

som er ansvarlig for den anden opgave/tilsyn. 

 

Samarbejde mellem relevante afdelinger i kommunen¶ 

Miljøtilsynets effektivitet kan styrkes ved at sikre, at der er tætte forbindelser til de øvrige sagsområder i 

kommune, stat og region. 

 

Samarbejde med bygge- og planafdeling: Et veletableret samarbejde mellem kommunens miljøafdeling 

og byggeafdeling giver mulighed for, at miljøafdelingen automatisk får information om en virksomhed 

som anmelder eller søger om byggetilladelse. Ofte vil væsentlige produktionsmæssige ændringer således 

blive registreret i byggeafdelingen, f.eks. ved ansøgning om nye udsugnings- eller kloakforhold. Dette er 

særligt relevant for ikke-godkendelsespligtige virksomheder, hvor der ikke er noget krav til 

virksomhederne om anmeldelse eller anden form for oplysning til miljømyndighederne. 

 

Ligeledes bør tilsynsafdelingen/den tilsynsførende være opdateret på planområdet, således at der er 

kendskab til planlagte ændringer i områders planstatus m.v. En sådan viden kan være af stor værdi for 

virksomhederne i forbindelse med planlagte ændringer og produktionsudvidelser. 

 

Information den modsatte vej (fra tilsynsafdelingen til planafdelingen) kan tilsvarende være relevant i 

forbindelse med tilsynsafdelingens kendskab til forureningspåvirkningen i bestemte områder (særligt støj, 

lugt og transport), som måske planlægges udlagt til anden, mere forureningsfølsom aktivitet. 

 

Miljøafdelingens viden om støjudbredelsen fra virksomheder kan være afgørende for, at kommunen 

undgår at overtræde planloven, idet boliger og anden støjfølsom anvendelse ikke må planlægges i 

støjbelastede områder, f.eks. nær en virksomhed. 

 

Koordinering med andre miljøsager¶ 

Udover miljøtilsyn varetager tilsynsafdelingen ofte andre miljøsagsområder. Afdelingen må her vurdere, 

om miljøtilsynet kan integreres med et eller flere af disse områder, eller om der bør ske en udveksling af 

informationer i forbindelse med forberedelse af tilsynet. En egentlig integration af arbejdsopgaverne er 

naturligvis særlig relevant, hvis det er den samme tilsynsførende, som gennemfører virksomhedstilsynet, 

som er ansvarlig for den anden opgave/tilsyn. 

 

Samarbejde med andre myndigheder¶ 
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Staten Et samarbejde mellem staten og kommunen kan være relevant i forhold til de virksomheder, der 

er underlagt statens myndigheds- og tilsynskompentence. På flere områder vil kommunen dog stadig 

være tilsynsmyndighed, f.eks. i forhold til affaldshåndtering. 

 

Andre kommuner Et samarbejde med andre kommuner kan strække sig fra jævnlige orienteringer om 

miljøtiltag eller forureninger på tværs af kommunegrænser over enkelte fælles tilsynsaktiviteter til et 

udbygget samarbejde om fælles tilsyn, evt. i forbindelse med særlige kampagner. 

 

Regionen Regionen er myndighed for ældre jordforureninger og kan kontaktes f.eks. i forhold til 

kortlagte ejendomme. 

 

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er en statslig organisation, men tilsynsarbejdet udføres af en række 

regionale centre og kredse. Arbejdstilsynets fører tilsyn med, om arbejdsmiljøforholdene på 

virksomhederne er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler på området. Arbejdstilsynets 

SKR nr. 10175 af 30. oktober 2009 giver nogle anbefalinger angående inddragelse af Arbejdstilsynet i 

forbindelse med sager, der vurderes være relateret til deres ansvarsområde. 

 

Erfaringer har vist, at tæt kontakt mellem tilsynsmyndighederne og arbejdstilsynet i konkrete sager har 

klare fordele både for arbejdsmiljøet og for det ydre miljø, idet koordineret og samtidigt 

myndighedsarbejde bl.a. kan være til fordel for virksomheder/husdyrbrug. 

 

Inddragelse af Arbejdstilsynet er en forudsætning ved tilsyn på virksomheder, som er omfattet af 

risikobekendtgørelsen. Samarbejdet omkring risikovirksomheder er beskrevet 

i risikobekendtgørelsen, Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse og AT-Vejledning C.0.3 om samme emne. 

 

Embedslægeinstitutionerne Embedslægeinstitutionerne er statslige myndigheder under Ministeriet for 

sundhed og forebyggelse. Institutionerne er fagligt og administrativt underlagt Sundhedsstyrelsen og er 

uafhængige af de kommunale myndigheder. Embedslægerne har som overordnet formål at følge 

sundhedstilstanden og yde sundhedsmæssig rådgivning til stat og kommune. Embedslægerne medvirker 

til at fremme befolkningens sundhed i samarbejde med de lokale myndigheder. 

Embedslægeinstitutionernes opgaver omfatter bl.a. at yde samfundsmedicinsk bistand til sundheds- og 

miljømyndigheder. Embedslægen kan derfor inddrages i sager, hvor der er brug for en sundhedsfaglig 

vurdering i konkrete sager. 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 om tilsyn fremgår bl.a. flg.: 
 

§ 65. Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel 
i loven, overholdes. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med, 

1) at påbud og forbud efterkommes, 
2) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og 
3) at miljøkrav fastsat i en aftale efter § 10, stk. 2, overholdes. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager om forureninger eller 
ved risiko for forureninger, der er en følge af ophørt virksomhed, jf. dog § 66, stk. 3. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen videresender sager om overtrædelse af afgørelser, jf. stk. 2, som 
miljøministeren har truffet, til miljøministeren. Ministeren træffer i så fald afgørelse i sagen i 

overensstemmelse med lovens øvrige bestemmelser. 
 
§ 66. Miljøministeren overvåger miljøtilstanden i omgivelserne. 
Stk. 2. Ministeren fører tilsyn som nævnt i § 65, stk. 1 og 2, med bestående listevirksomheder, herunder 
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med disses direkte udledninger af spildevand til vandløb, søer eller havet, hvis 

godkendelseskompetencen efter regler om godkendelse af listevirksomheder, jf. § 40, er henlagt til 
ministeren. 
Stk. 3. Ministeren er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager omfattet af § 65, stk. 4, og ved 
forureninger eller risiko for forureninger, der er en følge af tidligere virksomhedsdrift, som ministeren 
havde tilsyn med. 
Stk. 4. Ministeren fører endvidere tilsyn med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber, 
der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 

Stk. 5. Ministeren fører endvidere tilsyn med visse kommunale affaldshåndteringsanlæg. Ministeren 
fastsætter nærmere regler herom. 
 
Af miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 om administrative bestemmelser fremgår bl.a. flg.: 

 
§ 86. Tilsynsmyndighederne kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er 

nødvendige for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne lov. Tilsynsmyndighederne kan i 
forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i 
kontroløjemed. 
 
§ 87. Tilsynsmyndighederne eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har, hvis det 
skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og 
private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne 

lov, regler udstedt med hjemmel i loven eller forordninger på lovens område. Tilsynsmyndigheden har 
herunder adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt 
medtage andre genstande uden vederlag, herunder eksemplarer af produkter og varer, der er reguleret i 
medfør af loven. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Producenten eller importøren af en 
udtaget produkt- eller vareprøve er forpligtet til at godtgøre en detailforhandler prøvens fakturapris eller 
levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af kvitteringen. 
... 

 
Stk. 4. Ved undersøgelser og tilsyn på ejendomme, lokaliteter og transportmidler skal indehaveren og 
ansatte yde myndighederne fornøden vejledning og hjælp. 
 
Af husdyrgodkendelseslovens kapitel 5 om tilsyn fremgår bl.a. flg.: 
 

§ 44. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, 
overholdes. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, samt at vilkår 
fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 46, 48 og 49, i sager om forureninger 
eller ved risiko for forureninger, der er en følge af, at husdyrbruget er ophørt. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen videresender sager om overtrædelse af miljøministerens afgørelser efter 

stk. 2 til miljøministeren. Miljøministeren træffer i så fald afgørelse i sagen i overensstemmelse med 
lovens øvrige bestemmelser. 
 

Af husdyrgodkendelseslovens kapitel 6 om administrative bestemmelser fremgår bl.a. flg.: 
 
§ 70. Miljøministeren eller den, miljøministeren bemyndiger dertil, og de kommunale myndigheder kan 
hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere 

overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør heraf. Miljøministeren eller den, miljøministeren 
bemyndiger dertil, og de kommunale myndigheder kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og 
samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed. 
 
§ 71. Tilsynsmyndigheden eller personer, der af denne myndighed er bemyndiget hertil, har, hvis det 
skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og 

private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne 
lov, regler udstedt med hjemmel i loven eller forordninger på lovens område. Tilsynsmyndigheden har 
herunder adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og 
medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres (...) 
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Stk. 3. Ved undersøgelser og tilsyn på ejendomme og lokaliteter skal indehaveren og ansatte yde 

myndighederne fornøden vejledning og hjælp. 
 

 
Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes udførelse af tilsyn. 
 
Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 

 

 

Sidehistorie: Udførelse af tilsyn-Myndighed 
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Tilsynsrapport og offentliggørelse 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse 

 
    Sådan håndterer du offentliggørelse af tilsynsrapporter 
      Tilsynsrapport og offentliggørelse efter miljøtilsynsbekendtgørelsens regler 
         Tilsynsrapport 

         Offentliggørelse 

      Tilsynsrapport efter den hidtidige praksis 
    Hvis du vil vide mere om tilsynsrapportering og offentliggørelse 
         Skemaer til offentliggørelse af tilsynsrapport 
      Synliggørelse af miljøindsats 
    Retsgrundlag 
 
 

 

Sådan håndterer du offentliggørelse af tilsynsrapporter¶ 

Afhængig af, hvornår en virksomhed eller et husdyrbrug er etableret, skal tilsynsmyndigheden følge 

miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om udarbejdelse af tilsynsrapporter og offentliggørelse af oplysninger 

fra den 7. januar 2014 eller den 7. juli 2015. 

 

Se nærmere herom under overgangsreglerne. 

Indtil miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om udarbejdelse af tilsynsrapporter træder i kraft, skal 

tilsynsmyndighederne i forbindelse med tilsyn udarbejde og udlevere en tilsynsrapport til virksomheden 

eller husdyrbruget i overensstemmelse med den hidtidige praksis. 

 

Tilsynsrapport og offentliggørelse efter miljøtilsynsbekendtgørelsens regler¶ 

Tilsynsrapport¶ 

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget udarbejde en 

tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets overholdelse af regler m.v. Formålet 

med tilsynsrapporten er, at mindske risikoen for misforståelser af eventuelle påbud og indskærpelser 

udstedt i forbindelse med eller som opfølgning på tilsynet på virksomheden eller husdyrbruget. 

 

Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde information om: 

 baggrunden for tilsynet 

 navn, CVR. nr. og adresse på virksomheden eller husdyrbruget 

 en angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget, det kan gøres i form af en kort 
beskrivelse af virksomheden/husdyrbruget, herunder listepunkt, branche og om den er 
godkendelsespligtig 

 dato for tidspunktet for tilsynets udførelse 

 hvad der er ført tilsyn med, herunder om tilsynet er et basistilsyn, eller om der er ført tilsyn med 
udvalgte forhold 

 om der er konstateret jordforurening 

 om der er konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf 
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 om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget 

 konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets indberetninger om egenkontrol inddrages, herunder 
om tilsynsmyndigheden på baggrund heraf har foretaget påbud, forbud eller indskærpelser. 

 

Derudover kan der anføres en række oplysninger, som kan være relevante for virksomheden eller 

husdyrbruget, f.eks. oplysninger om ny lovgivning, ændret planstatus i virksomhedens omgivelser, 

generelle branchetiltag eller lignende. 

 

Virksomheden vil i hovedtræk være orienteret om indholdet i tilsynsrapporten fra det afsluttende møde i 

forbindelse med tilsynet. Der skal være sammenhæng mellem de udmeldinger, den tilsynsførende er 

kommet med på selve tilsynet (omkring konstaterede overtrædelser, tidsfrister og aftaler) og rapporten. 

Hvis der indsamles yderligere oplysninger efter tilsynets gennemførelse, bør dette fremgå af 

tilsynsrapporten. 

 

Tilsynsmyndigheden skal sende tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget senest 2 måneder 

efter, at et tilsyn har fundet sted og meddele, hvilke oplysninger i tilsynsrapporten tilsynsmyndigheder 

planlægger at offentliggøre. Læs om begrænsninger i offentliggørelsen under afsnittet Offentliggørelse 

nedenfor. 

 

Offentliggørelse¶ 

Begrænsninger i offentliggørelsen 

Tilsynsmyndigheden skal vurdere, om visse oplysninger ikke kan offentliggøres i henhold til lov om 

behandling af personoplysninger eller lov om offentlighed i forvaltningen eller bekendtgørelse af lov om 

aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

Tilsynsrapporter 

Senest 4 måneder efter tilsynsbesøget skal tilsynsmyndigheden offentliggøre de oplysninger, som er 

gengivet i afsnittet "Tilsynsrapport" ovenfor. 

 

Ved offentliggørelsen skal tilsynsmyndigheden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige 

oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. 

 

Også tilsynsrapporterne for de seneste to tilsynsbesøg skal være offentligt tilgængelige digitalt. Vær dog 

opmærksom på, at det alene er tilsynsrapporter, der er udarbejdet efter fysiske tilsynsbesøg efter 

tilsynsbekendtgørelsens regler, der skal være offentligt tilgængelige. 

 

Afgørelser 

Tilsynsmyndigheden skal oplyse digitalt, hvis en afgørelse er påklaget, og når der er truffet en endelig 

afgørelse, skal resultatet heraf offentliggøres digitalt. 

 

Hvis der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til en virksomhed eller et husdyrbrug, skal det 

offentliggøres. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, skal 

konklusionen på opfølgningen offentliggøres digitalt. 

 

Sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord 

offentliggøres ikke. 

 

 

Tilsynsrapport efter den hidtidige praksis¶ 
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Den hidtidige praksis for udarbejdelse af tilsynsrapporter er beskrevet i "Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 

6, 2006" og gengivet herunder. 

 

Det følger af god forvaltningsskik, at tilsynsmyndigheden skal udarbejde og udlevere en tilsynsrapport 

ved hvert fysisk tilsyn. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer overtrædelser, har tilsynsmyndigheden pligt 

til snarest muligt at udlevere tilsynsrapporten. I andre tilfælde skal tilsynsmyndigheden udlevere 

tilsynsrapporten inden for 14 dage efter tilsynet, hvis virksomheden eller husdyrbruget anmoder derom. 

 

Tilsynsrapporten bør indeholde information om: 

 dato og tidspunkt for, hvornår tilsynet har fundet sted 

 hvem der har deltaget i tilsynet 

 hvad der er kontrolleret/besigtiget, om der har været gennemført et samlet tilsyn eller et tilsyn af 
udvalgte forhold 

 aftaler med virksomheden (aktiviteter, tidsfrister m.v.) 

 identificerede overtrædelser 

 virksomhedens niveauplacering, herunder om tilsynet har givet anledning til ændring af 
niveauplaceringen 

 eventuel håndhævelse 

 evt. næste tilsynsbesøg 
 

Det skal angives i tilsynsrapporten, hvis virksomheden eller husdyrbruget har protesteret mod tilsynet, 

hvis der er iværksat selvhjælpshandlinger, eller hvis politi er tilkaldt, eller tilsynsmyndigheden har taget 

genstande i besiddelse. 

 

Derudover kan tilsynsrapporten tilføjes en række oplysninger, som kan være relevante for virksomheden 

eller husdyrbruget, f.eks. oplysninger om ny lovgivning, ændret planstatus i virksomhedens eller 

husdyrbrugets omgivelser etc. Virksomheden eller husdyrbruget vil i hovedtræk være orienteret om 

indholdet i tilsynsrapporten fra det afsluttende møde i forbindelse med tilsynet. Der skal være 

sammenhæng mellem de udmeldinger, den tilsynsførende er kommet med på selve tilsynet (omkring 

konstaterede overtrædelser, tidsfrister og aftaler) og tilsynsrapporten. Hvis der indsamles yderligere 

oplysninger efter tilsynets gennemførelse, bør dette fremgå af rapporten. 

 

 

Hvis du vil vide mere om tilsynsrapportering og offentliggørelse¶ 

Skemaer til offentliggørelse af tilsynsrapport¶ 

Dette skema kan bruges til offentliggørelsen (men andre måder at offentliggøre tilsynsrapporten kan 

også anvendes): Tilsynsrapport til offentliggørelse. 

 

Skemaet viser alle oplysninger, som er obligatoriske at offentliggøre. Vær dog opmærksom på eventuelle 

oplysninger, der skal udelades i henhold til persondatalovens eller offentlighedslovens eller 

persondataloven eller aktindsigtsloven. 

 

Hvis tilsynsmyndigheden ønsker at offentliggøre andre emner fra tilsynet, kan følgende skemaer 

eventuelt anvendes: 

 Generelle oplysninger og informationer 

 Oplysninger om støj 

 Oplysninger om affald 

 Opbevaring af kemikalier 

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse/Vejledning%20nr.%206%202006.doc
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse/Vejledning%20nr.%206%202006.doc
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse.ashx#Tilsyn.Tilsynsrapport+og+offentligg_c3_b8relse-Myndighed_bHvis_du_vil_vide_mere_om_tilsynsrapportering_og_offentligg%C3%B8relseb_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse.ashx#Tilsyn.Tilsynsrapport+og+offentligg_c3_b8relse-Myndighed_Skemaer_til_offentligg%C3%B8relse_af_tilsynsrapport_2
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fTilsynsrapport-til-offentliggoerelse.docx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12918
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fGenerelle-oplysninger-og-informationer.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fOplysninger-om-stoej.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fOplysninger-om-affald.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fOpbevaring-af-kemikalier.docx
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 Oplysninger om luftforurening 

 Oplysninger om spildevand. 

 

Synliggørelse af miljøindsats¶ 

Tilsynsafdelingen kan drage stor nytte af at synliggøre indsatsen på miljø- og tilsynsområdet. Information 

udadtil er et vigtigt middel til at sikre politisk opbakning til miljøforvaltningens virke og synliggørelse af 

effekterne af tilsynsindsatsen. 

 

Virksomhederne og husdyrbrugene kan orienteres med annoncer i lokalaviser om, hvor de kan blive 

oplyst om, hvilke områder, der især er i fokus og derigennem blive tilskyndet til at optimere forholdene. 

 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: 
 
§ 8. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en 

tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og 
afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende 
oplysninger: 
1) Baggrunden for tilsynet. 
2) Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v. 

3) En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget m.v. 

4) Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse. 
5) Hvad der er ført tilsyn med. 
6) Om der er konstateret jordforurening. 
7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v. 
8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, 
herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller 
indskærpelser. 

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest 2 
måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes 
offentliggjort. 
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger 
af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
§ 9. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt de oplysninger, der fremgår af § 8, stk. 1, nr. 1-8, med de 

begrænsninger, der følger af § 8, stk. 3, senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted. 

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres 
konklusionen derpå digitalt. 
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden oplyser digitalt, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet 
en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf. 
Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og 

meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord. 
Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 8, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses digitalt, at 
enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de 
begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger. 
 
§ 10. De oplysninger, der er nævnt i § 9, og som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum 

vedrøre de seneste to tilsynsbesøg. 
... 

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fOplysninger-om-luftforurening.docx
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fTilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse%2fOplysninger-om-spildevand.docx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse.ashx#Tilsyn.Tilsynsrapport+og+offentligg_c3_b8relse-Myndighed_Synligg%C3%B8relse_af_milj%C3%B8indsats_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse.ashx#Tilsyn.Tilsynsrapport+og+offentligg_c3_b8relse-Myndighed_bRetsgrundlagb_8
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144345
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§ 19. Kapitel 3 finder først anvendelse fra den 7. januar 2014 for følgende virksomheder og husdyrbrug, 
der er i drift den 7. januar 2013, eller som har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 
2013, og er i drift senest den 7. januar 2014: 
1) Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012. 
2) Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
Stk. 2. For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de i stk. 1 nævnte, finder 
kapitel 3 først anvendelse fra den 7. juli 2015. 

 

 
Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynsrapporter og offentliggørelse 
af oplysninger fra tilsynsrapporterne. 
 
Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 

 
 
 
 

Sidehistorie: Tilsynsrapport og offentliggørelse-

Myndighed 

Sammenlign side versioner 

                         

 

# Titel Gemt d. 
Gemt 

af 
Kommentar   

Nuværende 
Tilsynsrapport og 

offentliggørelse-Myndighed  

11/07/2014 

13:38 
maela   

4 
Tilsynsrapport og 

offentliggørelse-Myndighed  

27/03/2014 

11:14 
andpe 

Korrekturændring og rettelse af link til 

offentlighedsloven. 
 

3 
Tilsynsrapport og 

offentliggørelse-Myndighed  

15/01/2014 

09:03 
birmp 

Korrektur til afsnit om tilsynsrapport 

og offentliggørelse 
 

2 
Tilsynsrapport og 

offentliggørelse-Myndighed  

07/01/2014 

12:59 
birmp 

Opdatering: regler for offentliggørelse i 

forbindelse med miljøtilsyn 
 

1 
Tilsynsrapport og 

offentliggørelse-Myndighed  

24/05/2013 

10:45 
andpe Rettelse af links til pdf-dokumenter.  

0 
Tilsynsrapport og 

offentliggørelse-Myndighed  

22/05/2013 

13:28 
andpe   

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed&Revision=0
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Klageadgang 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse  

 
    Sådan gør du 
    Retsgrundlag 
    Vil du vide mere? 

      Klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser 

      Ingen klageadgang over miljøtilsynsplaner og offentliggørelse efter § 9 
 
 
 

Sådan gør du¶ 

Du skal som myndighed vejlede virksomheden om muligheden for at klage over afgørelser, som er afledt 

af tilsynsbesøget og anført i tilsynsrapporten. 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Læs reglerne for klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser i: 

 

Miljøbeskyttelsesloven 

 

Husdyrgodkendelsesloven 

 

Vær opmærksom på eventuelle ændringer til lovene eller særlige bestemmelser om klageadgang i en 

bekendtgørelse udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven. 

 

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

 

§ 16. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Miljøstyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages til miljøministeren. 

 

 

Vil du vide mere?¶ 

Klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser¶ 

Kommunens afgørelser, som er afledt af tilsynsbesøget og anført i tilsynsrapporten, kan påklages til 

Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøstyrelsens tilsvarende afgørelser kan påklages til miljøministeren. 

 

Tilsynsrapporter, hvor der meddeles påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller 

husdyrbruget, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og 

oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage. 

 

Læs reglerne for klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser i: 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_dub_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_bRetsgrundlagb_3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_bVil_du_vide_mereb_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_Klageadgang_over_p%C3%A5bud_forbud_eller_indsk%C3%A6rpelser_0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_Ingen_klageadgang_over_milj%C3%B8tilsynsplaner_og_offentligg%C3%B8relse_efter_%C2%A7_J_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_dub_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#klage%20over%20h%C3%A5ndh%C3%A6velse
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#klage%20over%20h%C3%A5ndh%C3%A6velse
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_bRetsgrundlagb_3
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=128754
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144345
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_bVil_du_vide_mereb_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_Klageadgang_over_p%C3%A5bud_forbud_eller_indsk%C3%A6rpelser_0
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Miljøbeskyttelsesloven 

 

Husdyrgodkendelsesloven 

 

Vær opmærksom på eventuelle ændringer til lovene eller særlige bestemmelser om klageadgang i en 

bekendtgørelse udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven. 

 

 

Ingen klageadgang over miljøtilsynsplaner og offentliggørelse efter § 9¶ 

Kommunernes og miljøstyrelsens miljøtilsynsplaner kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Kommunens eller Miljøstyrelsens offentliggørelse af oplysninger efter miljøtilsynsbekendtgørelsens § 

9 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
 

Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om mulighederne for at klage. 
 
Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 
 
 

 
 
 

Sidehistorie: Klageadgang-Myndighed 

Sammenlign side versioner 

     

 

# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar   

Nuværende Klageadgang-Myndighed 22/05/2013 13:41 andpe   

 
 
 
 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=128754
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx#Tilsyn.Klageadgang-Myndighed_Ingen_klageadgang_over_milj%C3%B8tilsynsplaner_og_offentligg%C3%B8relse_efter_%C2%A7_J_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse.ashx#Tilsyn.Tilsynsrapport+og+offentligg_c3_b8relse-Myndighed_Tilsynsrapport_og_offentligg%C3%B8relse_efter_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsens_regler_4
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%C3%B8relse.ashx#Tilsyn.Tilsynsrapport+og+offentligg_c3_b8relse-Myndighed_Tilsynsrapport_og_offentligg%C3%B8relse_efter_milj%C3%B8tilsynsbekendtg%C3%B8relsens_regler_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Klageadgang-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
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Brugerbetaling 

Myndighed 

 
Indholdsfortegnelse 

 
    Sådan gør du, når du skal opkræve brugerbetaling for tilsynsrelateret arbejde 
    Retsgrundlag 
 

 

 

Sådan gør du, når du skal opkræve brugerbetaling for tilsynsrelateret arbejde¶ 

Du skal opkræve brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 

husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. 

 

Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvilke virksomheder, der er omfattet af 

bekendtgørelsen, og som dermed skal opkræves brugerbetaling for miljøtilsynet. 

 

Læs mere om reglerne om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.. 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Brugerbetalingsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om 
miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug 
 
Ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse nr. 495 af 25/05/2012 om ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bortfald af 

automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) 
 

 

Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om brugerbetaling for myndighedernes miljøtilsyn. 
 

Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
 
 
 
 
 

Sidehistorie: Brugerbetaling-Myndighed 

Sammenlign side versioner 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling.ashx#Tilsyn.Brugerbetaling-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_opkr%C3%A6ve_brugerbetaling_for_tilsynsrelateret_arbejdeb_0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling.ashx#Tilsyn.Brugerbetaling-Myndighed_bRetsgrundlagb_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling.ashx#Tilsyn.Brugerbetaling-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_opkr%C3%A6ve_brugerbetaling_for_tilsynsrelateret_arbejdeb_0
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/brugerbetaling/
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling.ashx#Tilsyn.Brugerbetaling-Myndighed_bRetsgrundlagb_1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13110
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13110
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141849
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141849
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# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar   

Nuværende Brugerbetaling-Myndighed  14/01/2014 12:06 birmp Korrektur  

 
 

 

 

  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.History.aspx?Page=Tilsyn.Brugerbetaling-Myndighed&Revision=Nuv%C3%A6rende
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Indberetning til Miljøstyrelsen 

Myndighed 
 
Indholdsfortegnelse 

 
    Sådan gør du, når du skal indberette den årlige tilsynsindsats 
    Indsendelse af beretning om godkendelses- og tilsynsindsatsen for 2013 
      Indberetning for perioden 1. januar til og med 22. maj 2013 

      Indberetning for perioden fra 23. maj 2013 og frem efter 

      Praktiske tips til indberetningen 
         Adgang til indberetningssystemet på Miljøportalen 
         Indledning og afsluttende bemærkninger i indberetningsskemaerne 
         Tillad pop up-vinduer 
         Problemer med at gemme/godkende 
         Printe skema 
         Kopiere skemaer over i word 

         Årets tema 
      Offentliggørelse af indberetninger på "Tilsynsdatabasen" 
      Landsdækkende oversigt over godkendelses- og tilsynsindsatsen 
      Miljøstyrelsens indberetning til EU-kommissionen 
      Minimumsfrekvensaftalen 
    Retsgrundlag 

 
 

 

Sådan gør du, når du skal indberette den årlige tilsynsindsats¶ 

Indberetning for tilsyn udført i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal ske efter 

miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregler. Det betyder 

 

Kommunens tilsyns- og godkendelsesindsats i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal 

således indberettes efter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn samt supplerende aftale om 

samlede tilsyn med husdyrbrug (herefter samlet benævnt som minimumsfrekvensaftalen) og 

indberetningsbekendtgørelsen Indberetning for perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013. 

 

Kommunens tilsyn- og godkendelsesindsats efter 23. maj 2013 og frem til 31. december 2013 skal ske 

efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen indberetning for perioden fra 23. maj 2013 og frem efter. 

 

For tilsynsindsatsen udført i perioden fra 23. maj 2013 til og med 31. december 2013 er tilsynsmålet 

opfyldt, hvis der for kategori 1a og 1b er udført et fysisk tilsyn på 23 % af virksomhederne og 

husdyrbrugene og for kategori 2, hvis der er udført et fysisk tilsyn på 15 % af virksomhederne og 

husdyrbrugene. 

 

Tilsyn udført frem til 22. maj 2013 har ingen indflydelse på tilsyn udført efter 23. maj. 2013. 

 

For tilsyn udført frem til 22. maj 2013 skal indberetningen for henholdsvis husdyrbrug og virksomheder 

ske separat i to skemaer, for tilsyn udført efter 23. maj 2013 skal indberetningen for husdyrbrug og 

virksomheder ske samlet i ét skema. 

 

Kommunerne skal hvert år senest 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års 

indsats i forhold til miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Kommunen skal samtidig med indberetningen til 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_indberette_den_%C3%A5rlige_tilsynsindsatsb_14
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_bIndsendelse_af_beretning_om_godkendelses-_og_tilsynsindsatsen_for_CABDb_15
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Indberetning_for_perioden_B_januar_til_og_med_CC_maj_CABD_7
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Indberetning_for_perioden_fra_CD_maj_CABD_og_frem_efter_8
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Praktiske_tips_til_indberetningen_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Adgang_til_indberetningssystemet_p%C3%A5_Milj%C3%B8portalen_0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Indledning_og_afsluttende_bem%C3%A6rkninger_i_indberetningsskemaerne_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Tillad_pop_up-vinduer_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Problemer_med_at_gemmegodkende_3
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Printe_skema_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Kopiere_skemaer_over_i_word_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_%C3%85rets_tema_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Offentligg%C3%B8relse_af_indberetninger_p%C3%A5_Tilsynsdatabasen_10
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Landsd%C3%A6kkende_oversigt_over_godkendelses-_og_tilsynsindsatsen_11
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Milj%C3%B8styrelsens_indberetning_til_EU-kommissionen_12
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Minimumsfrekvensaftalen_13
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_bRetsgrundlagb_16
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_bS%C3%A5dan_g%C3%B8r_du_n%C3%A5r_du_skal_indberette_den_%C3%A5rlige_tilsynsindsatsb_14
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoetilsyn-og-brugerbetaling/regler-og-vejledninger/minimumsfrekvenser/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoetilsyn-og-brugerbetaling/regler-og-vejledninger/minimumsfrekvenser/
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#indberetning%201.%20jan%20-%2022.%20maj
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#indberetning%2023.%20maj%20-%2031.%20dec
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Miljøstyrelsen også offentliggøre sin beretning. Dette kan evt ske på kommunens hjemmeside. 

 

Begge indberetninger for 2013 både efter gamle og nye regler skal foretages 

via https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/default.aspx. 

 

 

Indsendelse af beretning om godkendelses- og tilsynsindsatsen for 2013¶ 

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen for begge perioder, skal være kvalitetssikret og 

indsendt (indtastet og godkendt via Miljøportalen) til Miljøstyrelsen senest den 1. april 2014. Efter den 1. 

april 2014 lukker muligheden for indberetning. Kommunen skal desuden selv offentliggøre 

tilsynsberetningen, f.eks. på kommunens hjemmeside. Dette skal også ske senest den 1. april 2014. 

 

Kommunernes indberetning skal udover de faktuelle oplysninger om tilsyns- og godkendelsesindsatsen 

indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af oplysningerne og bemærkninger til oplysningerne. Dette 

gøres gennem en skriftlig vurdering i bemærkningsfelterne (indledning og afslutning) i 

indberetningsskemaet. Er disse bemærkninger ikke indført, er tilsynsindberetningen ikke fyldestgørende. 

 

Indberetning for perioden 1. januar til og med 22. maj 2013¶ 

Via Miljøportalenfindes der et indberetningsskema for henholdsvis industrivirksomheder og for landbrug. 

 

Du kan se pdf-udskrifter af indberetningsskemaerne via de to links nedenfor: 

 

Pdf-udskrift af indberetningsskema for industri 

 

Pdf-udskrift af indberetningsskema for landbrug 

 

Få vejledning om udfyldelse af indberetningsskemaerne via de to links nedenfor: 

 

Vejledning om indberetning om industri 

 

Vejledning om indberetning om landbrug 

 

 

Indberetning for perioden fra 23. maj 2013 og frem efter¶ 

Via Miljøportalen findes der et indberetningsskema, hvor den samlede godkendelses- og tilsynsindsats for 

husdyrbrug og industri skal indberettes. 

 

Du kan se pdf-udskrifter af indberetningsskemaet via linket nedenfor: 

 

Pdf-udskrift af indberetningsskema for industri og husdyrbrug 

 

Få vejledning om udfyldelse af indberetningsskemaerne via linket nedenfor: 

 

Vejledning om indberetning om industri og husdyrbrug 

 

 

https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/default.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_bIndsendelse_af_beretning_om_godkendelses-_og_tilsynsindsatsen_for_CABDb_15
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Indberetning_for_perioden_B_januar_til_og_med_CC_maj_CABD_7
https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Indberetning_til_Miljoestyrelsen/Indberetningsskema_industri_inden_23_maj.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Indberetning_til_Miljoestyrelsen/Indberetningsskema_landbrug_inden_23_maj.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Indberetning_til_Miljoestyrelsen/Indberetningsvejledning2013_Industri_inden_23_maj.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Indberetning_til_Miljoestyrelsen/Indberetningsvejledning2013_landbrug_inden_23_maj.pdf
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Indberetning_for_perioden_fra_CD_maj_CABD_og_frem_efter_8
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Indberetning_til_Miljoestyrelsen/SkemaKommuner2013tilsynsbekendtgoerelse.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Tilsyn/Indberetning_til_Miljoestyrelsen/VejledningIndberetningsvejledning2013tilsynsbekendtgoerelse.pdf
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Praktiske tips til indberetningen¶ 

Adgang til indberetningssystemet på Miljøportalen¶ 

Indberetningen foregår via https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/default.aspx. 

Der skal indgås en aftale mellem kommunen og Miljøportalen for at få adgang til indberetningssystemet. 

Når dette er sket, kan kommunens IT-ansvarlige sørge for at tilmelde de enkelte brugere, der ønsker at 

benytte applikationen Miljøtilsyn i kommunerne. Herefter får man adgang til at indberette i 

Miljøtilsynsdatabasen. Læs mere om brugeroprettelse på Miljøstyrelsens hjemmeside under punktet 

Industri/Miljøtilsyn og brugerbetaling. 

 

Indledning og afsluttende bemærkninger i indberetningsskemaerne¶ 

Indledningen og de afsluttende bemærkninger skal udfyldes med kommunens vurdering af årets tilsyns- 

og godkendelsesindsats. Kommunen kan desuden vælge at anføre, hvis den har ført særlige 

tilsynstemaer eller kampagner i årets løb, ligesom en vurdering af dialogen med virksomhederne kan 

indgå. Prioriteringen af godkendelses- og tilsynsindsatsen kan også indgå. 

 

Husk at anføre kontaktpersons navn, telefonnummer og e-mail. 

 

Tillad pop up-vinduer¶ 

I nogle kommuner har der været problemer med at indberette, fordi kommunen har haft en blokering af 

såkaldte ”pop up”-vinduer. Indberetningsskemaet åbnes nemlig i eget vindue. For at muliggøre 

indberetning skal en eventuel blokering af pop up-vinduer slås fra for www.mst.dk. Dette gøres i den 

øverste bjælke på Internet Explorer. Klik på Funktioner, herunder vælges Internetindstillinger, klik på 

fanen Sikkerhed, klik på Brugerdefineret niveau. Herunder skal du give tilladelse til, at der kan komme 

pop up-vinduer. Få eventuelt kommunens IT-afdeling til at hjælpe. 

 

Problemer med at gemme/godkende¶ 

Når du udfylder skemaet, er der lagt nogle valideringer ind, der skal sikre, at skemaet bliver korrekt 

udfyldt. Det betyder bl.a. at visse summer skal passe sammen og at alle felter skal være udfyldt, før 

indberetningssystemet accepterer indberetningen. Udfyld evt. med ”0” hvor der ingen oplysninger er. 

Hvert skema forlades ved at trykke på ”Gem skema” nederst på siden. Selv om du ikke har udfyldt hele 

skemaet, skal du gemme skemaet for at komme ud - ellers gemmer systemet ikke de data, der er tastet 

ind. Du kan efterfølgende gå ind og arbejde videre med indberetningen eller ændre på tallene. Vi kigger 

først på tallene efter 1.april. 

 

Når du har udfyldt alle felterne, og er færdig med hele indberetningen, skal du sørge for, at status i 

øverste venstre hjørne er skiftet fra ”Status: Ikke godkendt” til ”Status: Godkendt”. Står status ikke 

opført som godkendt, registreres indberetningen ikke som afsluttet i Miljøtilsynsdatabasen. Status 

ændres ved at sikre, at man nederst på hver enkelt side har trykket ”Gem data”, efter at de seneste 

ændringer eller tilføjelser er lavet, Herved bliver skemaet automatisk godkendt af systemet. Husk at 

trykke gem på alle faner. 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Praktiske_tips_til_indberetningen_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Adgang_til_indberetningssystemet_p%C3%A5_Milj%C3%B8portalen_0
https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/default.aspx
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/kommunernes_tilsyn/tilsynsindberetning/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/kommunernes_tilsyn/tilsynsindberetning/
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Indledning_og_afsluttende_bem%C3%A6rkninger_i_indberetningsskemaerne_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Tillad_pop_up-vinduer_2
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Problemer_med_at_gemmegodkende_3
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Printe skema¶ 

I menuens højre side er der et ikon til udskrivning af skemaet. 

 

Kopiere skemaer over i word¶ 

Der er mulighed for at kopiere skemaerne over i et word-dokument. Dette gøres ved, at man står på den 

side, hvor "indgangen" til skemaerne er (du skal ikke være inde på et aktivt skema). Tryk derefter på 

ikonet Udskriv. Nu åbner skemaet i en anden udgave (i et nyt vindue), hvor der i øverste venstre hjørne 

er en funktion, der hedder ”Åben i word”. Trykker man her, kommer en word-dialogboks op, og man kan 

enten vælge at gemme eller åbne sit word-dokument. 

 

Årets tema¶ 

I 2013 har der ikke været noget tema. 

 

Offentliggørelse af indberetninger på "Tilsynsdatabasen"¶ 

Efter den 1. april offentliggør Miljøstyrelsen alle kommunernes enkelte indberetninger 

på www.tilsynsdatabasen.dk. Her er det muligt at se de enkelte kommuners tilsyns- og 

godkendelsesindsats fra 2007 og frem. 

 

Landsdækkende oversigt over godkendelses- og tilsynsindsatsen¶ 

Når beretningerne er modtaget, og Miljøstyrelsen har fulgt op herpå, udarbejder Miljøstyrelsen en samlet 

beretning om tilsyns- og godkendelsesindsatsen i kommunerne og i Miljøstyrelsen. Denne landsdækkende 

oversigt over godkendelses- og tilsynsindsatsen i det foregående tilsyns år offentliggøres på 

Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Miljøstyrelsens indberetning til EU-kommissionen¶ 

Danmark har pligt til at indberette oplysninger om danske IPPC-virksomheder og IED-virksomheder til EU 

Kommissionen. De oplysninger, der skal videregives, er dels omfattet af bekendtgørelse om beretninger 

om miljøtilsyn og miljøgodkendelser og dels af miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

 

Minimumsfrekvensaftalen¶ 

Læs aftalen om minimumsfrekvenser indgået mellem KL og miljøministeren på Miljøstyrelsens 

hjemmeside. Her findes også Miljøstyrelsens procedure for opfølgning på aftalen om 

minimumsfrekvenser, overfor kommuner som ikke overholder aftalen. 

 

 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Printe_skema_4
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Kopiere_skemaer_over_i_word_5
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_%C3%85rets_tema_6
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Offentligg%C3%B8relse_af_indberetninger_p%C3%A5_Tilsynsdatabasen_10
http://www2.mst.dk/databaser/MTilsynRapport/
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Landsd%C3%A6kkende_oversigt_over_godkendelses-_og_tilsynsindsatsen_11
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Milj%C3%B8styrelsens_indberetning_til_EU-kommissionen_12
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_Minimumsfrekvensaftalen_13
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/miljoetilsyn_brugerbetaling/regler_og_vejledninger/minimumsfrekvenser/
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Retsgrundlag¶ 

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen fra 1. januar 2013 til og med 22. maj 
2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregel jf. 
miljøtilsynsbekendtgørelsen § 17, stk. 3: 
 
Stk. 3. Indberetning for perioden 1. januar til 22. maj 2013 skal udarbejdes og indsendes i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og 

miljøgodkendelser m.v. 
 
Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen fra 1. jan. 2013 til og med 22. maj. 2013 
skal ske i overensstemmelse med den hidtil gældende bekendtgørelse om beretninger om 

miljøtilsyn og miljøgodkendelser: 
 
§ 1. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns-, henholdsvis godkendelsesmyndighed årligt indsende en 

beretning til Miljøstyrelsen om 
1) det pågældende års miljøtilsyn udført efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og kapitel 5 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og 
2) miljøgodkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og tilladelser og godkendelser 
meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 
Stk. 2. Beretningen afgives for et kalenderår ad gangen. Den skal indsendes senest 1. april det følgende 

år og offentliggøres senest samtidig hermed. 
 
§ 2. Beretningen efter § 1 skal indeholde følgende oplysninger: 
1) Antal bestående virksomheder og husdyrbrug m.v., som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med. 
2) Antal tilsyn, samlede tilsyn og antallet af besøgte virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v. 

3) Det samlede antal virksomheder, anlæg og indretninger, som er godkendt efter § 33 i lov om 

miljøbeskyttelse og tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter §§ 11, 12 og 16 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
4) Antal miljøgodkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, antal tilladelser meddelt efter § 
10, og antal godkendelser meddelt efter § 11, § 12 og § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug i det pågældende år. 
5) Det samlede antal afgørelser vedrørende (i)-mærkede virksomheder, anlæg eller indretninger, jf. bilag 
1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, omfattet af § 12 i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på: 
a) afgørelser om, at en udvidelse eller ændring af virksomheden eller husdyrbruget ikke er 
godkendelsespligtig, 
b) påbud og forbud efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse eller § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, og 
c) revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller bekendtgørelse om 
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 

6) Antal myndighedsreaktioner i det pågældende år, fordelt på de forskellige reaktionstyper. 

7) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn. 
Stk. 2. Beretningen efter § 1 skal tillige for husdyrbrug indeholde oplysninger om forhold vedrørende 
husdyrbrugets indretning, drift m.v. som konstateres under tilsynet og eventuelle myndighedsreaktioner 
vedrørende disse forhold. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal opdele sin beretning efter stk. 1 og 2 efter forskellige 

virksomhedstyper og husdyrbrug m.v. 
Stk. 4. Beretningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og 
bemærkninger til de meddelte oplysninger. 
 
§ 3. Indberetningen af de i § 2 nævnte oplysninger skal ske elektronisk på et af Miljøstyrelsen udarbejdet 
skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
 

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen fra 23. maj 2013 til og med 31. 
december 2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens kap. 4. §§ 11-13 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%C3%B8styrelsen.ashx#Tilsyn.Indberetning+til+Milj_c3_b8styrelsen-Myndighed_bRetsgrundlagb_16
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135366
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135366
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144345
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§ 11. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til 
Miljøstyrelsen om 
1) det pågældende års miljøtilsyn udført efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og kapitel 5 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og 
2) miljøgodkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse samt tilladelser og godkendelser 
meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 

Stk. 2. Beretningen afgives for et kalenderår ad gangen. Kommunalbestyrelsen skal indsende 
beretningen senest den 1. april det følgende år og offentliggøre beretningen samtidig hermed. 
 
§ 12. Beretningen skal indeholde følgende oplysninger om det pågældende år: 

1) Antal bestående virksomheder og husdyrbrug m.v., som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med fordelt 
på de kategorier, der fremgår af bilag 3. 

2) Antal tilsyn, basistilsyn, prioriterede tilsyn, herunder en særskilt opgørelse af antal kampagnetilsyn, og 
antal besøgte virksomheder og husdyrbrug m.v. 
3) Det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. pr. 1. januar for det år, som beretningen 
vedrører, og som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller som har en tilladelse efter § 10 
eller en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
4) Antal godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt antal tilladelser meddelt efter § 
10 og antal godkendelser meddelt efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

5) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser fordelt på 
de forskellige kategorier, som fremgår af bilag 3. 
6) Det samlede antal afgørelser vedrørende virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på 
a) afgørelser om, at en udvidelse eller ændring af virksomheden eller husdyrbruget m.v. ikke er 
godkendelsespligtig, 

b) påbud og forbud efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse, eller § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, og 
c) revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller bekendtgørelse om 
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 
7) For hver virksomhed optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller 
husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal 

kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse: 
a) Det samlede antal fysiske tilsynsbesøg. 
b) Dato for gældende godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller efter § 12, stk. 1, nr. 1- 3, i 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41 b i lov om 
miljøbeskyttelse, eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt weblink for den gældende 
godkendelse. 
c) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-

konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der 
følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller bekendtgørelse om 
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 

d) Om der er udarbejdet en basistilstandsrapport i årets løb, jf. bestemmelserne om udarbejdelse af 
basistilstandsrapport i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 
8) En opdateret fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 3. 
9) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn. 

 
Stk. 2. For så vidt angår husdyrbrug skal beretningen desuden indeholde oplysninger om, hvorvidt der er 
konstateret markstakke og i givet fald antallet heraf. 
 
Stk. 3. Beretningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde kommunalbestyrelsens skriftlige vurdering af og 
bemærkninger til de meddelte oplysninger. 

 
§ 13. Indberetningen af de i § 11 nævnte oplysninger skal ske digitalt på et af Miljøstyrelsen udarbejdet 
skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
 

http://www.mst.dk/
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Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes indberetning om deres miljøtilsyn 
til Miljøstyrelsen. 
 

Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
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Håndhævelse 

Myndighed 

 
Indholdsfortegnelse 

 
    Sådan gør du, når et tilsyn giver anledning til at håndhæve miljøreguleringen 
      Mistanke om strafbar overtrædelse i forbindelse med tilsyn 
         Retssikkerhedslovens § 9 

         Retssikkerhedslovens § 10 

         Samtykke 
         Undersøgelser hos/oplysninger fra tredjemand 
         Hjemmel til at foretage undersøgelser og overtage egenkontrol for virksomhedens regning 
         Konsekvens af retssikkerhedslovens 9 og 10 
    Retsgrundlag 
 
 

 

Sådan gør du, når et tilsyn giver anledning til at håndhæve miljøreguleringen¶ 

Når et tilsyn giver anledning til håndhævelse for at sikre overholdelsen af gældende miljøregulering eller 

fastsætte ny konkret regulering af utilfredsstillende forureningsforhold, skal du vælge 

håndhævelsesmiddel i forhold til den konkrete situation. 

 

Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven (nr. 

6/2005) og Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008, om behandling af sager om overtrædelse af 

miljølovgivningen. 

 

Hvis du under tilsynet får mistanke om en strafbar overtrædelse, som myndigheden vil overveje at 

politianmelde, skal du vurdere, om retssikkerhedslovens §§ 9 og/eller 10 finder anvendelse. 

 

 

Mistanke om strafbar overtrædelse i forbindelse med tilsyn¶ 

Ingen af bestemmelserne i retssikkerhedslovens §§ 9 og 10 finder anvendelse, hvis myndigheden i første 

omgang vil forsøge at klare en overtrædelse med de administrative håndhævelsesmidler, og det således 

først bliver aktuelt med en politianmeldelse, hvis virksomheden ikke standser overtrædelsen. Du kan 

læse om de administrative håndhævelsesmidler i Miljøstyrelsens Håndhævelsesvejledning. 

 

Se nærmere om retssikkerhedslovens regler (§§ 9 og 10) om forholdet til strafferetsplejen og 

selvinkriminering i afsnit 3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af retssikkerhedsloven 

på miljøområdet. 

 

Retssikkerhedslovens § 9¶ 

Retssikkerhedslovens § 9 handler om myndighedernes ”tvangsindgreb”, dvs. anvendelse af 

myndighedernes administrative beføjelser til at føre tilsyn og kontrol, foretage undersøgelser m.v., der 

forudsætter adgang til ejendom eller adgang til at undersøge eller fjerne genstande, dokumenter m.v. 
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Hvis formålet med at foretage undersøgelserne er at skaffe grundlag for en straffesag, og myndigheden 

således ikke ville have grund til at foretage undersøgelser eller bevissikring, hvis der ikke var tale om at 

politianmelde forholdet, kan myndigheden kun bruge sine administrative beføjelser indtil det tidspunkt, 

hvor myndigheden har fået ”rimelig grund til mistanke” om det strafbare forhold, altså det tidspunkt, 

hvor myndigheden kan vurdere, om der skal foretages politianmeldelse og i givet fald kan udforme en 

kvalificeret poltianmeldelse. 

 

Efter dette tidspunkt må myndigheden afbryde tilsynet og ikke gå ud på virksomheden igen med det 

formål at skaffe yderligere oplysninger eller dokumentation til politiet, som myndigheden ikke selv skal 

bruge, medmindre virksomheden giver skriftligt samtykke på baggrund af en tilstrækkelig vejledning. 

 

Myndigheden må således gerne bruge sine administrative beføjelser med det formål: 

 at skaffe oplysninger og dokumentation, som skal bruges til at træffe administrative afgørelser og/eller 
for senere at kunne dokumentere, at grundlaget for dem var i orden, 

 at foretage oprydning eller andre foranstaltninger, der fysisk skal begrænse/forhindre en forurening, 

 at skaffe tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, om der skal ske politianmeldelse, og i givet fald 
udarbejde en kvalificeret politianmeldelse, og 

 på baggrund af informeret, skriftligt samtykke at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som 
mistanken omfatter med henblik på fastsættelse af straf. 
 

Retssikkerhedslovens § 10¶ 

Retssikkerhedslovens § 10 handler om, hvilke oplysninger myndigheden kan/ikke kan afkræve 

virksomheden. 

 

Hvis myndigheden har en konkret mistanke om et strafbart forhold, og den overvejer eller har besluttet 

at politianmelde forholdet, må myndigheden ikke afkræve virksomheden oplysninger. Dette gælder – i 

modsætning til § 9 – også selv om myndigheden har behov for oplysningerne til løsning af dens 

administrative opgaver. Selvom man er inde i § 10, må myndigheden alligevel godt bede om oplysninger, 

hvis virksomheden giver skriftligt samtykke på baggrund af vejledning om, at der ikke er nogen pligt til 

at give oplysningerne. 

 

Myndigheden må gerne afkræve oplysninger: 

 hvis myndigheden ikke vurderer, at det er en sag, der skal politianmeldes, og der er vejledt om, at man 
vil anvende oplysningspligten, og det er noteret på sagen, 

 der slet ikke vil kunne have betydning for en eventuel straffesag, 

 der er meddelt det ovennævnte samtykke, eller 

 hvis myndigheden ikke har en konkret mistanke. 

 

Se nærmere om ”konkret mistanke” i afsnit 3.2.3. i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse 

af retssikkerhedsloven på miljøområdet. 

 

Samtykke¶ 

Både i forbindelse med §§ 9 og 10 kan den pågældende give afkald på beskyttelsen ved at give et 

skriftligt samtykke. Samtykket skal være givet frivilligt og på baggrund af en tilstrækkeligt vejledning fra 

myndigheden, så vedkommende ved, hvad det er, der gives samtykke til. 

 

Se nærmere om "samtykke" i afsnit 3.2.4. i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af 
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retssikkerhedsloven på miljøområdet. 

 

Undersøgelser hos/oplysninger fra tredjemand¶ 

Begrænsningerne i myndighedernes adgang til at gå på tilsyn og til at kræve oplysninger efter 

retssikkerhedslovens §§ 9 og 10, gælder også i forhold til tredjemand. Tilsyn hos f.eks. en nabo må 

således ikke ske i de tilfælde, hvor det ikke må ske hos den mistænkte virksomhed. Hvis politiet f.eks. 

har brug for yderligere dokumentation til brug for straffesagen i form af undersøgelser eller målinger 

foretaget fra eller på en nabos grund, skal dette ske efter retsplejelovens regler, medmindre den 

mistænkte virksomhed giver skriftligt samtykke på baggrund af tilstrækkelig vejledning. 

 

Tredjemand må dog gerne frivilligt give oplysninger til myndighederne. Dette er ikke reguleret i 

retssikkerhedsloven. 

 

For ansatte i den mistænkte virksomhed gælder samme regler som for virksomheden selv, hvis 

virksomheden er organiseret som en ”juridisk person” (f.eks. et A/S eller et ApS). Hvis virksomheden 

ikke er en juridisk person, betragtes de ansatte som tredjemænd. 

 

Der er ikke nogen almindelige regler i miljølovene om, at ansatte har pligt til at give oplysninger. Det 

betyder ikke, at myndigheden ikke må tale med de ansatte, hvis der f.eks. er behov for at indhente 

oplysninger om, hvordan et hændelsesforløb har været, eller hvordan bestemte opgaver løses. Men de 

ansatte har altså ikke nogen selvstændig pligt til at svare. 

 

Hjemmel til at foretage undersøgelser og overtage egenkontrol for virksomhedens regning¶ 

I en række love er indført en hjemmel til, at myndighederne kan udføre nødvendige undersøgelser og 

overtage egenkontrollen for virksomhedens regning i tilfælde, hvor der på grund af 

selvinkrimineringsreglerne i retssikkerhedslovens § 10 ikke kan afkræves virksomheden oplysninger eller 

egenkontrolresultater. 

 

Se nærmere om ”undersøgelser for virksomhedens regning" i afsnit 3.2.6.1. og ”overtagelse af 

egenkontrollen” i afsnit 3.2.6.2. i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af 

retssikkerhedsloven på miljøområdet. 

 

Konsekvens af retssikkerhedslovens §§ 9 og 10¶ 

Såfremt retssikkerhedslovens §§ 9 og 10 finder anvendelse, kan tvangsindgreb og indhentelse af 

oplysninger alene ske efter retsplejelovens regler. 

 

 

Retsgrundlag¶ 

Af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 om tilsyn fremgår bl.a. flg.: 
 
§ 68. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har 
underordnet betydning. 
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§ 69. I de i § 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at 

det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden 
1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, 
2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand, 
3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig vare fra 
markedet og 
4) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet. 
Stk. 2. Såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer, at en virksomhed ikke overholder de miljøkrav, som den 

er indgået på eller har fået pålagt i medfør af en aftale efter § 10, skal tilsynsmyndigheden indberette 
dette til miljøministeren samt sende kopi af indberetningen til den eller de for aftalens gennemførelse 
ansvarlige. 
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 
§ 70. I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er 

påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager 
tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. 
Stk. 2. Til forebyggelse af en situation som beskrevet i stk. 1 kan tilsynsmyndigheden foretage det 
nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det gælder dog ikke, hvis den ansvarlige 
virksomhed på ejendommen er i drift, eller hvis de nødvendige foranstaltninger kan iværksættes efter 
anden lovgivning. 
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. 
 
§ 70 a. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 
oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den 
ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive 
oplysninger om. 
 

§ 70 b. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 
oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det af håndhævelsesmæssige eller miljømæssige årsager i 
øvrigt skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at 
udføre den kontrol, som en virksomhed ellers skulle udføre som egenkontrol, for virksomhedens regning. 
I afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for 
myndighedens gennemførelse af kontrollen. 

 
Af husdyrgodkendelseslovens kapitel 5 om tilsyn fremgår bl.a. flg.: 
 
§ 46. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har 
underordnet betydning. 
 
§ 47. Tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet 

betydning for de formål, som loven skal varetage, jf. § 1. 
Stk. 2. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 

§ 48. I de i § 46 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at 
det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden 
1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange husdyrbruget fjernet, 
2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand og 

3) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet. 
Stk. 2. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
§ 49. I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er 
påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager 
tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. 

Stk. 2. Til forebyggelse af en situation som beskrevet i stk. 1 kan tilsynsmyndigheden foretage det 
nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det gælder dog ikke, hvis husdyrbruget er i drift, 
eller hvis de nødvendige foranstaltninger kan iværksættes efter anden lovgivning. 
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ 
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myndighed. 

 
§ 50. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 
oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den 
ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive 
oplysninger om. 
 
§ 51. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 

oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det af håndhævelsesmæssige eller miljømæssige årsager i 
øvrigt skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at 
udføre den kontrol, som et husdyrbrug ellers skulle udføre som egenkontrol, for husdyrbrugets regning. I 
afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for 

myndighedens gennemførelse af kontrollen. 
 

Flg. fremgår af retssikkerhedsloven: 
 
§ 9. Hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en 
strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilvejebringe 
oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene gennemføres efter reglerne i 
retsplejeloven om strafferetsplejen. 
Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe 

oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf. 
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis der i sagen rettes et tvangsindgreb mod 
andre end den mistænkte. Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3. 
Samtykket skal være skriftligt og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag. Et 
samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Meddeler den mistænkte samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3, 
finder reglerne i §§ 2-8 tilsvarende anvendelse ved de i § 1, stk. 1, nævnte tvangsindgreb. 
 

§ 10. Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en 
lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen m.v. om pligt til at meddele 
oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte, medmindre det kan udelukkes, at de 
oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede 
lovovertrædelse. 
Stk. 2. I forhold til andre end den mistænkte gælder bestemmelser i lovgivningen m.v. om pligt til at 

meddele oplysninger, i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af andre 
spørgsmål end fastsættelse af straf. 
Stk. 3. En myndighed skal vejlede den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til at meddele 
oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Hvis den 
mistænkte meddeler samtykke til at afgive oplysninger, finder reglerne i § 9, stk. 4, 2. og 3. pkt., 
tilsvarende anvendelse. 
Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til anvendelse af en oplysningspligt over for andre med 

henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for en straffesag mod den mistænkte. Reglerne i § 9, stk. 
4, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 
 

 

Virksomhed 
Indtil videre har vi kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndighederne. På denne side vil vi 
senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes håndhævelse. 
 
Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. 
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Sidehistorie: Håndhævelse-Myndighed 

Sammenlign side versioner 

         

 

# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar   

Nuværende Håndhævelse-Myndighed 14/01/2014 12:17 birmp Korrektur til afsnit om håndhævelse  

0 Håndhævelse-Myndighed 22/05/2013 13:43 andpe   
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FAQ 

På denne side offentliggør Miljøstyrelsen svar på ofte stillede spørgsmål om miljøtilsyn på 
industrivirksomheder og landbrug. 
 

Svarene gives med forbehold for, at de er vejledende og af principiel karakter, idet Miljøstyrelsen ikke 
kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, 
kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes. 
 
Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her i tilsynsvejledningen eller i de offentliggjorte svar, kan du 
maile spørgsmålet til tilsyn@mst.dk 
 
Indholdsfortegnelse  

 
    Miljøtilsynsplan 
      Hvilken myndighed skal sætte en IE-virksomhed på tilsynsplanens fortegnelse? 
      Skal den endelige miljøtilsynsplan være offentliggjort senest den 31. juli 2013? 
    Miljørisikovurdering 
      Hvad forstås ved et ”åbent vandløb” ved scoring af husdyrbrug? 

      Hvordan kopieres data til den nye version af excel-arket? 
      Hvorfor kan jeg ikke slette en indtastet virksomhed igen? 
      Rettelse af hjælpetekster om miljørisikoscoring 
      Hvorfor får jeg en fejlmeddelelse ved import af data fra et andet regneark? 
      Felterne låser sig fast i Excel-arket. Hvad skal jeg gøre? 
      Hvordan gemmer jeg regnearket til miljørisikovurdering på min computer? 
      Hvordan skal sårbarhed scores for husdyrbrug i forhold til nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)? 

    Tilsynsplanlægning og -frekvenser 
      Hvilken kategori tilhører miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen? 
      Hvordan regnes antallet af tilsyn i 2013 ud? 
    Indberetning til Miljøstyrelsen 
      Hvordan skal et miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen indberettes? 
      Skal der ved indberetning af IE-husdyrbrug kun oplyses antal husdyrbrug over stipladsgrænserne? 
      Hvilke listepunkter skal bruges til husdyrbrug i skema 4 i indberetningen? 

    Forskelligt 
      Hvorfor kan jeg ikke få adgang til dokumenter indsat i vejledningen? 
      Kan miljøtilsynsvejledningen printes som et samlet dokument? 
 
 
 

Miljøtilsynsplan¶ 

Hvilken myndighed skal sætte en IE-virksomhed på tilsynsplanens fortegnelse?¶ 

I forbindelse med den 4-årige tilsynsplan (§3 i miljøstilsynsbekendtgørelsen) skal tilsynsmyndigheden 

udarbejde en liste over IE-virksomheder og husdyrbrug. Hvem er forpligtet til at udarbejde denne liste, 

hvis eksempelvis MST Virksomheder fører tilsyn med IE-virksomheden, og kommunen fører tilsyn med 

IE-virksomhedens spildevandstilladelse? 

 

SVAR: 

Hvis MST Virksomheder fører tilsyn med en IE-virksomhed, og kommunen fører tilsyn med IE-

virksomhedens spildevandstilladelse, er det MST Virksomheder, der er forpligtet til at medtage 

virksomheden på fortegnelsen over IE-virksomheder, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3. 

 

Det er således frivilligt for kommunen, om de også vil medtage virksomheden på deres fortegnelse over 

mailto:tilsyn@mst.dk
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IE-virksomheder. 

 

Grunden til at tilsynsmyndigheden skal lave en fortegnelse over IE-virksomheder og -husdyrbrug er, at 

Miljøstyrelsen skal indberette alle IE-virksomheder og IE-husdyrbrug til EU-Kommissionen. 

 

 

Skal den endelige miljøtilsynsplan være offentliggjort senest den 31. juli 2013?¶ 

Skal den endelige miljøtilsynsplan være offentliggjort senest den 31. juli 2013 eller er høringsudkast 

tilstrækkeligt? 

 

SVAR: 

Fristen gælder for den endelige plan og ikke høringsudkastet. Tilsynsmyndighederne må derfor 

tilrettelægge høringen, så den kan være afsluttet og eventuelle ændringer foretaget inden den 31. juli 

2013. Vi håber, at eksemplerne på miljøtilsynsplaner, som Gladsaxe Kommune og Hjørring Kommune har 

lavet i samarbejde med andre kommuner, kan hjælpe med at lette udarbejdelsen af miljøtilsynsplanerne. 

Eksemplerne ses i afsnittet "Miljøtilsynsplan". 

 

 

Miljørisikovurdering¶ 

Hvad forstås ved et ”åbent vandløb” ved scoring af husdyrbrug?¶ 

Ved scoring af husdyrbrug efter parameteren ”sårbarhed” indgår afstanden til ”åbne vandløb”. Hvad 

forstås ved et ”åbent vandløb”? 

 

SVAR: 

Vi henviser til Naturstyrelsens beskrivelse: 

 

Naturstyrelsens side om søer og vandløb. 

 

 

Hvordan kopieres data til den nye version af excel-arket?¶ 

Excel-arket til miljørisikovurdering er rettet, så datoen for seneste tilsyn overføres fra databasearket til 

prioriteringsarket. 

 

Indtastninger i den tidligere version af excel-arket kan kopieres til den nye version i databasearket. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan indsætte hele rækker kopieret ved at markere på rækkenummeret i 

venstre side af regnearket. Du skal kun kopiere kolonnerne fra A til Y og sætte dem ind på det 

tilsvarende sted i den nye version af excel-arket. Der kommer en fejlmeddelelse, når du indsætter de 

kopierede celler. Du skal klikke ”Ja” i fejlmeddelelsen. 

 

 

Hvorfor kan jeg ikke slette en indtastet virksomhed igen?¶ 

Hvis jeg prøver at slette en virksomhed fra databasearket vha. ”delete” eller ”ryd indhold”, så får jeg en 

meddelelse om, at der er skrivebeskyttet. Man er nødt til at kunne slette forkert indtastede eller ophørte 

virksomheder igen. 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Skal_den_endelige_milj%C3%B8tilsynsplan_v%C3%A6re_offentliggjort_senest_den_DB_juli_CABD_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx
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SVAR: 

Når man vil slette en virksomhed fra databasearket, virker det ikke, hvis man markerer hele rækken ved 

at klikke på rækkenummeret i Excel-arkets venstre side. Man er nødt til at markere præcis de celler, hvor 

indholdet skal slettes. 

 

 

Rettelse af hjælpetekster om miljørisikoscoring¶ 

Der er uoverensstemmelser mellem hjælpeteksterne i risikovurderingsværktøjet (kommentarfelterne i 

Excel-arket) og teksterne i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2 om parametre i 

miljørisikovurderingen. Det er vel bekendtgørelsens formuleringer, der gælder? Vil I rette 

hjælpeteksterne i Excel-arket? 

 

SVAR: 

Det er teksten i bekendtgørelsen, der gælder. Som udgangspunkt ændrer vi ikke noget i vejledningen, 

inden høringsperioden er afsluttet. Men i tilfælde som dette, hvor der helt åbenlyst er en 

uoverensstemmelse med bekendtgørelsens tekst, vil vi dog ændre det i vejledningen hurtigst muligt. 

 

 

Hvorfor får jeg en fejlmeddelelse ved import af data fra et andet regneark?¶ 

Det er muligt at indlæse data i databasen, men når jeg går over på indtastningsfanen og skal gemme, får 

jeg en fejlmeddelelse. Forsøger jeg at fjerne arkbeskyttelsen, bedes der om en kode. 

 

SVAR: 

Hvis man kopierer data ind i Excel-arket til miljørisikoscoring ved hjælp af almindelig ”copy-paste”, så 

importeres ikke kun tallene, men også formateringen af cellerne. Det er almindeligvis ikke et problem 

ved brug af Excel, men når det meste af arket er låst (skrivebeskyttet), med undtagelse området, hvor 

data skal skrives, så giver det problemer. Løsningen er derfor at kopiere uden at tage formateringen 

med. 

 

Excel-arket med miljørisikovurderingsværktøjet er skrivebeskyttet for at sikre, at indholdet ikke bliver 

ændret utilsigtet, hvor det ikke er meningen, der skal indtastes noget. 

 

 

Felterne låser sig fast i Excel-arket. Hvad skal jeg gøre?¶ 

Jeg oplever problemer med, at felterne låser fast i scoremodellen. Det betyder blandt andet, at jeg ikke 

kan ændre eller slette oplysninger om en virksomhed, hvis der først er trykket ”gem”. 

 

SVAR: 

Problemet opstår, hvis der er kopieret data ind i Excel-arket, hvor formateringen er kommet med. Det vil 

typisk være ved kopiering fra et regneark til et andet. 

 

Det er almindeligvis ikke et problem ved brug af Excel, men når det meste af arket er låst 

(skrivebeskyttet), med undtagelse området, hvor data skal skrives, så giver det problemer. Løsningen er 

derfor at kopiere uden at tage formateringen med. Excel-arket med miljørisikovurderingsværktøjet er 

skrivebeskyttet for at sikre, at indholdet ikke bliver ændret utilsigtet, hvor det ikke er meningen, der skal 

indtastes noget. 
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Hvis man har fået låst felterne, og vil undgå at skulle starte helt forfra med indtastningen, kan data fra 

det låste Excel-ark kopieres og indsættes i en tom version af Excel-arket uden formateringen. 

 

 

Hvordan gemmer jeg regnearket til miljørisikovurdering på min computer?¶ 

Jeg har problemer med at gemme regnearket. Når jeg vil gemme det, får jeg en besked om, at det kan 

jeg ikke. Jeg kan se, at der er indlagt en beskyttelse i regnearket. Når jeg vil fjerne beskyttelsen, bliver 

jeg bedt om en kode. 

 

SVAR: 

Du kan ikke bruge funktionen ”Gem som” for at gemme regnearket på din egen computer. Din browser 

har dog allerede gemt regnearket på din computer, da du åbnede det vha. linket. Hvis du ikke ved, i 

hvilken mappe din browser placerer filer hentet fra internettet, kan du søge efter regnearket på følgende 

måde: 

 

Klik på knappen ”Start”. Skriv hele eller en del af filnavnet (MSTrisikovurderingsvaerktoej) i søgefeltet. 

Den fil, du leder efter, vises på listen over søgeresultater. Når du har fundet regnearkets placering i 

stifinder, kan du herfra flytte regnearket til en anden mappe og omdøbe filen. 

 

Beskyttelsen har ingen indflydelse på muligheden for at gemme excel-arket. Beskyttelsen gælder kun for 

bestemte celler, for at sikre at indholdet ikke bliver ændret utilsigtet, hvor det ikke er meningen, der skal 

indtastes noget. 

 

 

 

Hvordan skal sårbarhed scores for husdyrbrug i forhold til nitratfølsomme 

indvindingsområder (NFI)?¶ 

Ifølge Bilag 1 skal husdyrbrug have score 5 i sårbarhed, hvis de ligger: ”Inden for nitratfølsomme 

områder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand”. Skal husdyrbruget så have score 5, hvis 

det ligger i NFI, som ikke er omfattet af en indsatsplan? Hvad gælder for ikke NFI områder, som er 

omfattet af en indsatsplan? 

 

SVAR: 

Score 5 på sårbarhed i Bilag 1 omfatter husdyrbrug, som ligger inden for et NFI-område og husdyrbrug i 

områder omfattet af en indsatsplan. 

 

 

Tilsynsplanlægning og -frekvenser¶ 

Hvilken kategori tilhører miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-

grænsen?¶ 

Et husdyrbrug er godkendt som IE-husdyrbrug efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og antal stipladser 

er herefter reduceret til under IE-grænsen. Hvilken kategori tilhører husdyrbruget da ved fastsættelse af 

tilsynsfrekvensen? 

 

SVAR: 

Husdyrbruget skal placeres i den kategori hvor det iflg. den formelle produktionstilladelse hører til. Så 

længe husdyrbruget har miljøgodkendelsen efter kapitel 5, placeres det derfor i kategori 1a ved 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvordan_gemmer_jeg_regnearket_til_milj%C3%B8risikovurdering_p%C3%A5_min_computer_8
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvordan_skal_s%C3%A5rbarhed_scores_for_husdyrbrug_i_forhold_til_nitratf%C3%B8lsomme_indvindingsomr%C3%A5der_NFI_9
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_bTilsynsplanl%C3%A6gning_og_-frekvenserb_19
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvilken_kategori_tilh%C3%B8rer_milj%C3%B8godkendt_husdyrbrug_som_er_kommet_under_IE-gr%C3%A6nsen_10
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fastsættelsen af tilsynsfrekvensen, også selvom godkendelsen ville kunne ophæves, og husdyrbruget 

herved ville komme i kategori 2. 

 

 

Hvordan regnes antallet af tilsyn i 2013 ud?¶ 

Hvordan regnes det ud, hvor mange tilsyn, der skal føres i 2013? Hvad betyder det i praksis, når der i 

vejledningen står, at der vil ske en nulstilling ved overgangen fra minimumsfrekvensaftalen til 

miljøtilsynsbekendtgørelsen? 

 

SVAR: 

Overgangen fra aftalen om minimumsfrekvenser til miljøtilsynsbekendtgørelsens regler er beskrevet i 

afsnittet ”Overgangsregler”. Aftalen om minimumsfrekvenser fandt anvendelse indtil bekendtgørelsen 

trådte i kraft den 23. maj 2013. I 2013 vil der således være ca. 5 måneder, hvor aftalen om 

minimumsfrekvenser skal være overholdt og ca. 7 måneder, hvor frekvenser iflg. 

miljøtilsynsbekendtgørelsen skal overholdes. 

 

De årlige mål for tilsynsaktiviteten, som er vist i bekendtgørelsens bilag 2, skal derfor for perioden 23. 

maj – 31. december i 2013 omregnes til en andel, der svarer til denne andel af året (ca. 7 måneder ud af 

12). Kravet om fysisk tilsyn på 40 % omregnes derfor til 7/12 heraf, dvs. ca. 23 %, og kravet om fysisk 

tilsyn på 25 % omregnes til ca. 15 %. 

 

Ved ordet ”nulstilling” forstås, at antallet af tilsyn fra 1. januar til 22. maj 2013 i henhold til aftalen om 

minimumsfrekvenser ikke får nogen betydning for opgørelsen af antallet af tilsyn fra 23. maj til 31. 

december 2013 i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

 

 

Indberetning til Miljøstyrelsen¶ 

Hvordan skal et miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen 

indberettes?¶ 

Et husdyrbrug er godkendt som IE-husdyrbrug efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og antal stipladser 

er herefter reduceret til under IE-grænsen. Hvordan skal husdyrbruget registreres ved 

tilsynsindberetningen? 

 

SVAR: 

Husdyrbruget skal placeres i den kategori, hvor det iflg. den formelle produktionstilladelse hører til. Så 

længe husdyrbruget har miljøgodkendelsen efter kapitel 5, indberettes det derfor som et IE-husdyrbrug, 

også selvom godkendelsen ville kunne ophæves, og husdyrbruget herved ikke skulle registreres sammen 

med IE-husdyrbrugene. 

 

 

Skal der ved indberetning af IE-husdyrbrug kun oplyses antal husdyrbrug over 

stipladsgrænserne?¶ 

SVAR: 

Vi har tidligere vejledt om, at der i skema 4 kun skulle indberettes husdyrbrug over de egentlige IE-

grænser, som for husdyrbrug er fastsat som et antal stipladser. 

 

Fremover er det dog unødvendigt at skelne mellem IE-grænsen og den danske grænse, som er fastsat 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvordan_regnes_antallet_af_tilsyn_i_CABD_ud_11
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Overgangsregler.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_bIndberetning_til_Milj%C3%B8styrelsenb_20
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvordan_skal_et_milj%C3%B8godkendt_husdyrbrug_som_er_kommet_under_IE-gr%C3%A6nsen_indberettes_12
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Skal_der_ved_indberetning_af_IE-husdyrbrug_kun_oplyses_antal_husdyrbrug_over_stipladsgr%C3%A6nserne_13
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som et antal dyreenheder (DE). 

 

Ved indberetningen er det derfor tilstrækkeligt at skrive det antal husdyrbrug, som ligger over grænserne 

for § 12, stk. 1, nr. 1-3 (disse grænser er identiske med grænserne i godkendelsesbekendtgørelsens 

bilag 1, punkt 6.6, nr. 1-3). 

 

 

Hvilke listepunkter skal bruges til husdyrbrug i skema 4 i indberetningen?¶ 

SVAR: 

I skema 4 skal IE-husdyrbrugene, af hensyn til indberetning til EU, anføres med hver deres særskilte 

listepunkt. Dvs. de skal opgøres som henholdsvis sohold, slagtesvin eller fjerkræbrug. Skriv derfor som 

listepunkt henholdsvis 6.6, nr. 1 (for IE-sohold), 6.6, nr. 2 (for IE-slagtesvinebrug) eller 6.6, nr. 3 (for 

IE-fjerkræbrug). 

 

 

Forskelligt¶ 

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til dokumenter indsat i vejledningen?¶ 

Jeg kan ikke åbne pdf-dokumenterne på siden "Miljørisikovurdering". Når jeg klikker på linket bliver jeg 

bedt om password mm. i en dialogboks. 

 

SVAR: 

Problemet forekommer kun på siden "Miljørisikovurdering", og ikke alene for pdf-dokumenterne, men 

også for Excel-arket til miljørisikovurdering. Vi er i gang med at undersøge, hvad det skyldes. Indtil 

videre ser det ud til, at problemet kun opstår, når man er logget ind i wiki-vejledningen. Hvis man lader 

være med at logge ind, skulle man gerne kunne få adgang til dokumenterne. 

 

 

Kan miljøtilsynsvejledningen printes som et samlet dokument?¶ 

SVAR: 
Det kan den desværre ikke. Hvis man vil printe vejledningen, er man nødt til at printe hver side for sig 
selv. Systemet, som vejledningen er bygget op i, er et meget enkelt system, hvilket giver en række 
fordele ved redigeringen. Men til gengæld må vi undvære nogle ting, f.eks. muligheden for at printe som 
et samlet dokument. 

 
 

 

  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvilke_listepunkter_skal_bruges_til_husdyrbrug_i_skema_E_i_indberetningen_14
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_bForskelligtb_21
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Hvorfor_kan_jeg_ikke_f%C3%A5_adgang_til_dokumenter_indsat_i_vejledningen_15
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%C3%B8tilsyn.ashx#Tilsyn.FAQ-Milj_c3_b8tilsyn_Kan_milj%C3%B8tilsynsvejledningen_printes_som_et_samlet_dokument_16
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Indholdsfortegnelse 

Tilsynsmodellen 
Overgangsregler 
Tidslinje 

Miljøtilsynsplan 
Miljørisikovurdering 
Tilsynsplanlægning og frekvenser 
Tilsynskampagner 
Udførelse af tilsyn 
Tilsynsrapport og offentliggørelse 

Klageadgang 
Brugerbetaling 
Indberetning til Miljøstyrelsen 
Håndhævelse 
FAQ 

 
 

Side kategorier 

Komplet liste af kategorier i dette namespace. 
 

 
 Ukategoriserede sider (25) - RSS - Discussions RSS 

 Miljørisikovurdering (4) - RSS - Discussions RSS 

 Overgangsregler (2) - RSS - Discussions RSS 

 Retssikkerhed (5) - RSS - Discussions RSS 

 Tilsynsplanlægning- og frekvenser (1) - RSS - Discussions RSS 
 
 

Ukategoriserede sider 

Den komplette liste over sider på denne WIKI 
 

Sidekategorier • Søg 

Sidetitel  

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

B 

Brugerbetaling    22/05/2013 16:44  Anette D. Pedersen n / a   

Brugerbetaling-Myndighed    14/01/2014 12:06  
Birgitte Meidahl 

Petersen 

n / a   

Brugerbetaling-Virksomhed    22/05/2013 16:45  Anette D. Pedersen n / a   

H 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Overgangsregler.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tidslinje.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%c3%b8relse%20af%20tilsyn.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%c3%b8styrelsen.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.H%c3%a5ndh%c3%a6velse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%c3%b8tilsyn.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Category=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Discuss=1&Category=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Discuss=1&Category=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Overgangsregler
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Overgangsregler
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Discuss=1&Category=Tilsyn.Overgangsregler
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Discuss=1&Category=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.RSS.aspx?Discuss=1&Category=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Category.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Search.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Brugerbetaling-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
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Sidetitel  

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

Hjælp    31/08/2017 23:42  Anette D. Pedersen n / a   

Håndhævelse-Virksomhed   22/05/2013 16:47  Anette D. Pedersen n / a   

I 

Indberetning til Miljøstyrelsen   22/05/2013 16:45  Anette D. Pedersen n / a   

Indberetning til Miljøstyrelsen-Myndighed   04/04/2016 09:54  Marziyeh Elahi n / a   

Indberetning til Miljøstyrelsen-Virksomhed   22/05/2013 16:46  Anette D. Pedersen n / a   

Indholdsfortegnelse   22/05/2013 16:49  Anette D. Pedersen n / a   

K 

Klageadgang   22/05/2013 16:43  Anette D. Pedersen n / a   

Klageadgang-Virksomhed   22/05/2013 16:43  Anette D. Pedersen n / a   

M 

Miljørisikovurdering-Virksomhed   22/05/2013 16:37  Anette D. Pedersen n / a   

Miljøtilsynsplan   22/05/2013 16:34  Anette D. Pedersen n / a   

Miljøtilsynsplan-Myndighed    14/01/2014 09:01  
Birgitte Meidahl 

Petersen 

n / a   

Miljøtilsynsplan-Virksomhed   22/05/2013 16:53  Anette D. Pedersen n / a   

T 

Tilsynskampagner   22/05/2013 16:38  Anette D. Pedersen n / a   

Tilsynskampagner-Myndighed   22/01/2015 08:47  
Birgitte Meidahl 

Petersen 

n / a   

Tilsynskampagner-Virksomhed   22/05/2013 16:39  Anette D. Pedersen n / a   

Tilsynsmodellen    25/06/2014 15:27  
Birgitte Meidahl 

Petersen 

n / a   

Tilsynsplanlægning og frekvenser-

Virksomhed 

  22/05/2013 16:38  Anette D. Pedersen n / a   

Tilsynsrapport og offentliggørelse    22/05/2013 16:42  Anette D. Pedersen n / a   

Tilsynsrapport og offentliggørelse-

Virksomhed 

  22/05/2013 16:42  Anette D. Pedersen n / a   

U 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Hj%c3%a6lp.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.H%c3%a5ndh%c3%a6velse-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%c3%b8styrelsen.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%c3%b8styrelsen-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=maela
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indberetning%20til%20Milj%c3%b8styrelsen-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Indholdsfortegnelse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsplan-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynskampagner-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsmodellen.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-


HISTORISK DOKUMENT.  

DENNE VEJLEDNING ER ERSTATTET AF miljotilsynsvejledningen.dk  

 

 

Sidetitel  

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

Udførelse af tilsyn-Myndighed   12/05/2014 11:01  
Birgitte Meidahl 

Petersen 

n / a   

Udførelse af tilsyn-Virksomhed   22/05/2013 16:41  Anette D. Pedersen n / a   

V 

Vejledning om miljøtilsyn 2 23/05/2013 01:12  Anette D. Pedersen n / a   

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Sideopdateringer ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=-

" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Seneste Page opdateringer ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:28:11 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

<item> 

<title> 

<![CDATA[ Hjælp ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Hjælp.ashx</link> 

<author>Anette D. Pedersen (andpe)</author> 

<description> 

<![CDATA[ Siden er opdateret af andpe.<br />Links til tilsynsvejledningen er 

rettet. Ny URL: https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.MainPage.ashx ]]> 

</description> 

<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 21:42:18 GMT</pubDate> 

<guid isPermaLink="false">D1B0BC4FF32B625A81F7DA1999C19763</guid> 

</item> 

<item> 

<title> 

<![CDATA[ Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<author>Anette D. Pedersen (andpe)</author> 

<description> 

<![CDATA[ Siden er opdateret af andpe. ]]> 

</description> 

<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:14:45 GMT</pubDate> 

<guid isPermaLink="false">B110D7B4088A219CDF5C3B2E6EB184AE</guid> 

</item> 

</channel> 

</rss> 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=-&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%c3%b8relse%20af%20tilsyn-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%c3%b8relse%20af%20tilsyn-Virksomhed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.MainPage.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.MainPage.ashx?Discuss=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=-
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This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Discussion Updates ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=-

" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Recent Discussion Updates ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:28:32 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

</channel> 

</rss> 

 
 

Sider af kategori Tilsyn.Miljørisikovurdering 

Den komplette liste over sider på denne WIKI 
 

Sidekategorier • Søg 

Sidetitel 

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

F 

FAQ   03/02/2016 10:00  Anette D. Pedersen Miljørisikovurdering    

M 

Miljørisikovurdering    22/05/2013 16:37  Anette D. Pedersen Miljørisikovurdering    

Miljørisikovurdering-Myndighed   04/03/2015 15:51  Anette D. Pedersen Miljørisikovurdering    

T 

Tilsynsplanlægning og frekvenser   22/05/2013 16:38  Anette D. Pedersen Miljørisikovurdering    

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Sideopdateringer ]]> 

</title> 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Category.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Search.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%c3%b8tilsyn.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Milj%c3%b8risikovurdering
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<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Miljøri

sikovurdering" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Seneste Page opdateringer ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:29:07 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

<item> 

<title> 

<![CDATA[ Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<author>Anette D. Pedersen (andpe)</author> 

<description> 

<![CDATA[ Siden er opdateret af andpe. ]]> 

</description> 

<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:14:45 GMT</pubDate> 

<guid isPermaLink="false">B110D7B4088A219CDF5C3B2E6EB184AE</guid> 

</item> 

</channel> 

</rss> 

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Discussion Updates ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Miljøri

sikovurdering" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Recent Discussion Updates ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:29:23 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

</channel> 

</rss> 

 

 

Sider af kategori Tilsyn.Overgangsregler 

Den komplette liste over sider på denne WIKI 
 

Sidekategorier • Søg 

Sidetitel 

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

O 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Category.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Search.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=Tilsyn.Overgangsregler&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=Tilsyn.Overgangsregler&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=Tilsyn.Overgangsregler&Page=0
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Sidetitel 

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

Overgangsregler    07/01/2014 09:12  Birgitte Meidahl Petersen  Overgangsregler    

T 

Tidslinje    07/01/2014 11:23  Birgitte Meidahl Petersen  Overgangsregler    

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Sideopdateringer ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Overgan

gsregler" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Seneste Page opdateringer ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:29:53 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

<item> 

<title> 

<![CDATA[ Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<author>Anette D. Pedersen (andpe)</author> 

<description> 

<![CDATA[ Siden er opdateret af andpe. ]]> 

</description> 

<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:14:45 GMT</pubDate> 

<guid isPermaLink="false">B110D7B4088A219CDF5C3B2E6EB184AE</guid> 

</item> 

</channel> 

</rss> 

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Discussion Updates ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Overgan

gsregler" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Recent Discussion Updates ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:30:06 GMT</pubDate> 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=Tilsyn.Overgangsregler&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=Tilsyn.Overgangsregler&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=Tilsyn.Overgangsregler&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Overgangsregler.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Overgangsregler
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tidslinje.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Overgangsregler
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<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

</channel> 

</rss> 

 
 

Sider af kategori Tilsyn.Retssikkerhed 

Den komplette liste over sider på denne WIKI 
 

Sidekategorier • Søg 

Sidetitel 

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

H 

Håndhævelse   22/05/2013 16:47  Anette D. Pedersen Retssikkerhed    

Håndhævelse-Myndighed   14/01/2014 12:17  
Birgitte Meidahl 

Petersen 

Retssikkerhed    

K 

Klageadgang-Myndighed 1 22/05/2013 13:41  Anette D. Pedersen Retssikkerhed    

T 

Tilsynsrapport og offentliggørelse-

Myndighed 

  11/07/2014 13:38  Marziyeh Elahi Retssikkerhed    

U 

Udførelse af tilsyn    22/05/2013 16:39  Anette D. Pedersen Retssikkerhed    

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Sideopdateringer ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Retssik

kerhed" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Seneste Page opdateringer ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:30:33 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

<item> 

<title> 

<![CDATA[ Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr ]]> 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Category.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Search.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=Tilsyn.Retssikkerhed&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=Tilsyn.Retssikkerhed&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=Tilsyn.Retssikkerhed&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.H%c3%a5ndh%c3%a6velse.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.H%c3%a5ndh%c3%a6velse-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=birmp
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Klageadgang-Myndighed.ashx?Discuss=1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsrapport%20og%20offentligg%c3%b8relse-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=maela
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Retssikkerhed
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Udf%c3%b8relse%20af%20tilsyn.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Retssikkerhed
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</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<author>Anette D. Pedersen (andpe)</author> 

<description> 

<![CDATA[ Siden er opdateret af andpe. ]]> 

</description> 

<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:14:45 GMT</pubDate> 

<guid isPermaLink="false">B110D7B4088A219CDF5C3B2E6EB184AE</guid> 

</item> 

</channel> 

</rss> 

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Discussion Updates ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Retssik

kerhed" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Recent Discussion Updates ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:30:45 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

</channel> 

</rss> 

 
 

 

 

 

 

Sider af kategori Tilsyn.Tilsynsplanlægning- 

og frekvenser 

Den komplette liste over sider på denne WIKI 
 

Sidekategorier • Søg 

Sidetitel 

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

T 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Category.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Search.aspx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser&Page=0
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Sidetitel 

 

Ændret d.  Ændret af  Kategorier 

Tilsynsplanlægning og frekvenser-

Myndighed 

  22/05/2013 16:16  
Anette D. 

Pedersen 

Tilsynsplanlægning- og 

frekvenser  

  

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Sideopdateringer ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Tilsyns

planlægning- og frekvenser" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Seneste Page opdateringer ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:31:10 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

<item> 

<title> 

<![CDATA[ Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<author>Anette D. Pedersen (andpe)</author> 

<description> 

<![CDATA[ Siden er opdateret af andpe. ]]> 

</description> 

<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:14:45 GMT</pubDate> 

<guid isPermaLink="false">B110D7B4088A219CDF5C3B2E6EB184AE</guid> 

</item> 

</channel> 

</rss> 

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The 

document tree is shown below. 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> 

<channel> 

<title> 

<![CDATA[ Miljøstyrelsen Erhverv - Discussion Updates ]]> 

</title> 

<link>http://www2.mst.dk/Wiki/</link> 

<atom:link href="http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.RSS.aspx?Category=Tilsyn.Tilsyns

planlægning- og frekvenser" rel="self" type="application/rss+xml"/> 

<description> 

<![CDATA[ Recent Discussion Updates ]]> 

</description> 

<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:31:25 GMT</pubDate> 

<generator>ScrewTurn Wiki RSS Feed Generator</generator> 

</channel> 

</rss> 

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=Title&Reverse=1&Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=DateTime&Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?SortBy=User&Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser&Page=0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Tilsynsfrekvens-Myndighed.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.User.aspx?Username=andpe
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.AllPages.aspx?Cat=Tilsyn.Tilsynsplanl%c3%a6gning-%20og%20frekvenser
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Hjælp 

Praktisk hjælp til brug af vejledningen¶ 

Du kan få oplysninger om den praktiske brug af vejledningen på forsiden. 

 

Spørgsmål¶ 

Hvis du har spørgsmål om forståelsen af reglerne eller brug af vejledningen, henvises du til "FAQ-
siden", hvor du også finder kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen. 
 
 

  

https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Hj%c3%a6lp.ashx#Tilsyn.Hj_c3_a6lp_bPraktisk_hj%C3%A6lp_til_brug_af_vejledningenb_0
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.MainPage.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Hj%c3%a6lp.ashx#Tilsyn.Hj_c3_a6lp_bSp%C3%B8rgsm%C3%A5lb_1
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%c3%b8tilsyn.ashx
https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.FAQ-Milj%c3%b8tilsyn.ashx
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Checkliste til samlet tilsyn på miljøgodkendte virksomheder   
Dette skema er oprindeligt udarbejdet til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret tilsyn.   

 

I et samlet tilsyn for godkendelsespligtige virksomheder kan typisk indgå følgende overvejelser i forbindelse 

med forberedelse og gennemførelse. Tilsyn på en miljøgodkendt virksomhed bør tage udgangspunkt i 

godkendelsen og fokusere på de forhold, som godkendelsen stiller krav for, samt på om der er behov for 

yderligere eller ændrede krav.  

 

Generelt  

 Virksomhedens kategorisering. 

 Hvilken slags virksomhed, er der tale om? (IPPC, standardgodkendelse, forenklet individuel 
godkendelse, branche etc.). 

 Hvilken lovgivning og regler er virksomheden omfattet af?  

 Har virksomheden et miljøledelsessystem – for hele eller dele af virksomheden? 

 Er der relevante oplysninger i virksomhedens grønne regnskab? (for virksomheder, der udarbejder 
grønt regnskab iht. Bekg. nr. 594 af 5. juli 2002) 

 Er vilkårene tidssvarende - er der behov for udstedelse af påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 
41? 

 Er tilsynsrapporter og miljøsager siden sidste tilsyn vurderet? 

 Er seneste egenkontrol-resultater fremsendt og vurderet? 

 Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn? 

 Er der oplysning om nye processer, aktiviteter, materialer m.v., som ikke er omfattet af den 
nuværende godkendelse? 

 Anvendes bedst tilgængelige teknik, herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer 
er anvendt? 

 Ligger virksomheden i område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand eller overfladevand, 
i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde? 

 

Indretning og drift 

Hvis virksomheden ikke har vilkår for indretning og drift, bør behovet herfor vurderes.  

 Opfylder virksomheden alle vilkår for indretning og drift? 
 

Luft 

Hvis virksomheden ikke har vilkår for luftemissioner vurderes behovet for at fastsætte luftvilkår1.  

 Er virksomhedens fremsendte egenkontrolmålinger på luft vurderet? 

                                                           
1 Under forudsætning af, at virksomhedens vilkår kan ændres inden for retsbeskyttelsesperioden. Se 

Miljøbeskyttelseslovens § 41. 
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 Udleder virksomheden andre stoffer, end der er fastsat vilkår for i godkendelsen? 

 Er virksomhedens overholdelse af driftsvilkår vurderet? 

 Er virksomhedens afkastforhold i overensstemmelse med godkendelsen? 

 Vedligeholdes renseforanstaltninger/ filtre i overensstemmelse med godkendelsesvilkår? 

 Fører virksomheden driftsjournal? 

 Er der behov for ændring af egenkontrolvilkårene? 
 

 

Spildevand  

Hvis virksomheden udleder spildevand direkte til et vandområde eller til kloak, kræves der tilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28. Vilkår kan også fastlægges i et påbud efter lovens § 30. Ved afledning af 

spildevand til jord eller grundvand kræves der tilladelse efter lovens § 19, alternativt påbud efter § 20.  

 Er virksomhedens fremsendte egenkontrolmålinger for spildevand vurderet? 

 Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen? 

 Overholdes den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v.? 

 Overholder virksomheden driftsvilkårene? 

 Vedligeholdes renseforanstaltninger/ filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår? 

 Er der behov for udtagelse af prøver på tilsynet? 

 Er der foretaget fysiske ændringer af spildevandssystemet (herunder overfladevand) og giver dette 
behov for revurdering af tilladelsen? 

 Er olieudskillere eller sandfang tilset? 

 Er der behov for ændring af egenkontrolkrav?  
 

Affald 

 Opfylder virksomheden alle krav om håndtering af affald? 

 Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ? 

 Opbevares affald korrekt? 

 Er farligt affald anmeldt? 

 Er farligt affald korrekt klassificeret? 

 Er der import/eksport af affald? 

 Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt?  

 Er der set kvitteringer for afhentning og modtagelse af farligt affald?  

 Er det kontrolleret, at virksomheden fører registrering over affaldsfraktioner jf. 
Affaldsbekendtgørelsens §18 og bilag 13 og 14? 

 

Støj 

Hvis virksomheden ikke har vilkår for støj vurderes behovet for at fastsætte støjvilkår.    

 Opfylder virksomheden alle krav vedrørende støj? 

 Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn? 

 Er der behov for orienterende støjmåling?  
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 Er der behov for akkrediteret støjmåling?  

 Føres driftsjournaler i overensstemmelse med vilkår? 

 Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet? 
 

Kemikalier 

Hvis virksomheden ikke har vilkår for håndtering af kemikalier, bør behovet herfor vurderes.  

 Opfylder virksomheden alle krav om håndtering og opbevaring af kemikalier? 

 Føres driftsjournaler i overensstemmelse med regler og vilkår? 

 Er der nedgravet tanke, rørføringer m.v. og er disse kontrolleret? 

 Ligger virksomheden i særligt sårbare drikkevandsområder, giver dette anledning til specielle krav? 

 Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelsen af faremærkede produkter? 

 Er der iværksat en indsats vedr. kortlægning af uønskede stoffer og substitution? 

 Er belægninger kontrolleret og i orden? 
 

 

Lugt 

Hvis virksomheden ikke har lugtvilkår, bør behovet herfor vurderes.  

 Opfylder virksomheden alle lugtvilkår? 
 

Jord og grundvand 

Hvis virksomheden ikke har vilkår vedr. jord og grundvand, bør behovet herfor vurderes.  

 Opfylder virksomheden alle vilkår vedr. jord og grundvand? 
 

Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1156 af 18. november 2005 om kontrol med risikoen for 

større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). 

 

 Er tilsynet tilrettelagt og udført efter retningslinierne i risikobekendtgørelsen samt At-vejledning 
C.0.3? 

 

Vandforsyning 

Hvis myndigheden desuden fører tilsyn med vandforsyning samtidigt med miljøtilsynet, kan checklisten 

eventuelt udvides med følgende forhold: 

 tilladelser til boringer 

 prøveudtagning og analyser 

 tekniske krav 

 indvundne mængder. 
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Checkliste til samlet tilsyn på ikke-godkendelsespligtige virksomheder 

omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen 
Dette skema er oprindeligt udarbejdet til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret tilsyn.   

 

I et samlet tilsyn for ikke-godkendelsespligtige virksomheder omfattet af bilag 1 i 

brugerbetalingsbekendtgørelsen kan typisk indgå følgende overvejelser i forbindelse med forberedelse og 

gennemførelse.  

 
Generelt 

 Er virksomheden vidende om, hvilke miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift 
(påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)? 

 Er der behov for udstedelse af påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42? 

 Er tilsynsrapporter og miljøsager gennemgået siden sidste tilsyn? 

 Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn? 

 Hvilken kategori virksomheden tilhører?  

 Har virksomheden miljøledelse? 

 Ligger virksomheden i område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand eller overfladevand, i 
sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde? 

 

Indretning og drift 

Hvis virksomheden ikke har påbud for indretning og drift, bør behovet herfor vurderes.  

 Opfylder virksomheden alle vilkår for indretning og drift? 
 

Luft 

 Har virksomheden påbud eller krav vedr. luftemissioner? 

 Er der forhold, som bør udløse et påbud? 

 Efterlever virksomheder eventuelle påbud vedrørende dens luftemissioner?     

 Er virksomhedens emissioner og afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledende 
krav? 

 Vedligeholdes renseforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt? 

 Er filtre og renseforanstaltninger efterset på tilsynet? 

 Bør der foretages målinger på tilsynet? 
 

Spildevand 

Hvis virksomheden udleder spildevand direkte til et vandområde eller til kloak, kræves der tilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28. Vilkår kan også fastlægges i et påbud efter lovens § 30. Ved afledning af 

spildevand til jord eller grundvand kræves der tilladelse efter lovens § 19, alternativt påbud efter § 20. 
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 Er virksomhedens fremsendte egenkontrolmålinger for spildevand vurderet? 

 Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen? 

 Overholdes den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v.? 

 Overholder virksomheden driftsvilkårene? 

 Vedligeholdes renseforanstaltninger/ filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår? 

 Er der behov for udtagelse af prøver på tilsynet? 

 Er der foretaget fysiske ændringer af spildevandssystemet og giver dette behov for revurdering af 
tilladelsen? 

 Er olieudskillere/sandfang tilset? 
 

Affald 

 Opfylder virksomheden alle krav om håndtering af affald (påbud, forskrifter eller lignende)? 

 Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ(er)? 

 Fører virksomheden registrering over affaldsfraktioner jf. Affaldsbekendtgørelsens § 18 og bilag 13 og 
14 (for autoværksteder dog jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen)? 

 Er farligt affald anmeldt? 

 Er farligt affald korrekt klassificeret? 

 Er der import/eksport af affald? 

 Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt?  

 Er der set kvitteringer for afhentning og modtagelse af farligt affald?  
 

Støj 

 Opfylder virksomheden eventuelle påbud eller krav vedrørende støj? 

 Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn? 

 Er dehov for orienterende støjmåling? 

 Er der behov for akkrediteret støjmåling?  

 Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet? 

 Er der behov for udstedelse af påbud? 
 

Kemikalier 

 Opfylder virksomheden eventuelle påbud eller krav om håndtering og opbevaring af kemikalier?   

 Opbevares kemikalier hensigtsmæssigt – herunder kvaliteten af eventuelle tanke?  

 Er der nedgravet tanke, rørføringer m.v. og er disse kontrolleret? 

 Ligger virksomheden i særligt sårbare drikkevandsområder, og giver dette anledning til specielle krav? 

 Er der behov for udstedelse af påbud vedr. håndtering og opbevaring af kemikalier? 

 Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelsen af faremærkede produkter? 

 Er der iværksat arbejde mht. kortlægning af uønskede stoffer og substitution? 

 Er belægninger kontrolleret og i orden? 
 

Lugt 

Hvis virksomheden ikke har påbud om lugtemissioner, bør behovet herfor vurderes.  
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 Opfylder virksomheden alle lugtvilkår? 
 

Jord og grundvand 

Hvis virksomheden ikke har påbud vedr. jord og grundvand, bør behovet herfor vurderes.  

 Opfylder virksomheden alle vilkår vedr. jord og grundvand? 
   

Vandforsyning 

Hvis myndigheden desuden fører tilsyn med vandforsyning samtidigt med miljøtilsynet kan checklisten 

eventuelt udvides med følgende forhold: 

 Tilladelser til boringer 

 Prøveudtagning og analyser 

 Tekniske krav 

 Indvundne mængder. 
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Tilsynsskema for ikke miljøgodkendte virksomheder  
Skemaet indgår i KLs materiale om kvalitet i miljøtilsynet.  
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Eksempel på tilsynsskema for større virksomhed  
Eksempel fra Københavns Amt.  

 

TILSYNSPLAN ÅR: ………… 

 

 

VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: 

 

 

Spørgsmål Svar Dato 

 
Oplysninger om virksomheden 
 

Virksomhedens produktion 
 
Væsentlige miljøforhold 
 
Miljøgodkendelse – dato 

  

 
Oplysninger om beliggenheden 
 

Drikkevandsinteresseområde og herunder afstand til 
de nærmeste kildepladser 
 
Områdets planmæssige status 
 
Afstand til nærmeste boligområde 
 
Kortlagt iht. Jordforureningsloven på vidensniveau 1 
eller 2  

  

 
Plan for møder på virksomheden 

 
Møde om virksomhedens egenkontrol 
 
Møde om virksomhedens grønne regnskab/ 
miljøredegørelse, herunder udviklingsplaner og 
implementering af renere teknologi 
 
Møde på virksomheden med deltagere fra Kommune 
og Arbejdstilsyn 

  

Dato: 

Sagsnr.: 

Arkiv.: 

Geo.Id.: 

Sagsbeh.: 
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Plan for gennemgang af virksomhedens 
egenkontrol 
 

Driftsjournaler, kalibrering af måleinstrumenter mv. 
 
Egenkontrolmålinger 
 
Anmodning om kontrolmålinger 
 
Gennemførsel af stikprøvekontrol 
 
Revision af egenkontrolvilkår  

  

Spørgsmål Svar Dato 

 
Plan for tilsyn med miljøgodkendelsen 

 
Tilsyn med godkendelsesvilkår 
 
Tilsyn med deltagelse fra Kommune og Arbejdstilsyn 
 
Revision af miljøgodkendelse 
 

  

 
Plan for tilsyn med jord- og grundvandstruende 
aktiviteter 

 
Tankanlæg, rørsystemer og påfyldningsområder 
 
Afløbsforhold (TV inspektion) og recipienter 
 
Olieudskiller 
 
Grundvandsmonitering 
 
Opbevaring af olie og kemikalier 
 
Opbevaring af farligt affald 
 
Andre grundvandstruende aktiviteter 

  

 
Plan for tilsyn med affaldsfrembringelse 

 
Affaldskategorier 
 
Mulighed for affaldsminimering 
 
Mulighed for genanvendelse 
 
Mulighed for genbrug 
 
Mulighed for minimering af affald til deponering 

  

 
Plan for øvrige tilsyn på virksomheden 

 
Tilsyn fra råvare til færdigprodukt 
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Gennemgang af virksomhedens råvareliste set i 
forhold til listen over farlige stoffer, uønskede stoffer 
og effektlisten 
 
Mulighed for minimering af energi- og vandforbrug, 
råvarer mv. 
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Checkliste til kemikalietilsyn 
 

 

 

 

Kemitilsyn, tjekskema       Dato:  

 

Virksomhed: ___________________________________    

 

Dato for tilsynet: ____________________________________ 

 

Deltagere i tilsynet: ________________________________ 

 

Før tilsynet: 

1. Har vi en anmeldelse af farligt affald:    □ Ja     

  □ Nej      

 

På tilsynet: 

2. Har virksomheden overblik over sine kemikalier, fx en liste? □ Ja     

  □ Nej  

 

3. Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget?   □ Ja     

  □ Nej  

 

4. Anvender virksomheden et databasesystem til at skabe overblik?  □ Ja     

  □ Nej  

    Hvis ja, hvilket?______________________________________ 
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5. Hvor mange kemiske produkter anvender virksomheden?  □ 1-10     

□ 10-50 

□ > 50  

 

6. Anvender virksomheden trichlorethylen?                  □ Ja     

□Nej   

 

7. Har virksomheden gamle kemikalier stående eller kemikalier, som ikke længere bruges? 

     □ Ja     

□  Nej   

    

8. Opbevares kemikalier og affald ryddeligt?   □ Ja 

□ Nej 

 

9. Er der mulighed for afløb til kloak/jord fra kemikaliespild?  □ Ja     

  □ Nej  

  

10. Findes der giftige/meget giftige kemikalier, som ikke er låst inde:     □ Ja     

□ Nej   

 

11. Opbevares alle kemikalier i egnet emballage?  □ Ja   

  □ Nej   

 

12. Opbevares alle kemikalier i emballage, som er mærket med oplysninger  om produktet og dets 

faremærkning?     □ Ja     

  □ Nej   

 

13. Opbevares brandfarlige stoffer for sig?    □ Ja     

      □ Nej  
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        □ Ikke relevant 

 

14. Er der kemikalier, som du vurderer ikke bør opbevares sammen?   

□ Ja     

□ Nej  

□ Ved ikke 

  

15. Håndteres kemikalier og kemikalieaffald forsvarligt?  

(Fx bør omhældning af kemikalier foregå, så der ikke kan ske spild til jord eller kloak, og der bør ikke 

være lang afstand fra opbevaring af kemikalier og til anvendelsessted) □ Ja     

   □ Nej  

 

16. Har virksomheden leverandørbrugsanvisnger/sikkerhedsdatablade/produktdata- 

      blade for alle kemiske produkter?   □ Ja     

     □ Nej 

     □ For nogle 

 

17. Har virksomheden arbejdspladsbrugsanvisninger for alle kemiske produkter? 

                □ Ja     

     □ Nej 

     □ For nogle 

 

18. Bortskaffes virksomhedens kemikalieaffald korrekt?  □ Ja    

□ Nej   

 

19. Har virksomheden indgået en skriftlig aftale med en transportør,                                     

      der har indgået aftale med Miljøkontrollen?  □ Ja     

□ Nej   

Hvis ja, hvilken?______________________________ 
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20. Bruges der problematiske stoffer og produkter?  □ Ja     

□ Nej   

 

21. Hvis ja, hvilke, hvor meget, hvor og til hvad: 

         

 

 

22. Hvilke stoffer mener virksomheden selv er problematiske og hvorfor?    

 

 

 

23. Er der stoffer, produkter eller processer hvor der er behov for/ønske om substitution? 
     □ Ja     

□ Nej   

24. Hvis Ja: hvilke? 

 

 

 

 

Vurdering og opfølgning på tilsynet:  

 

Nogle af spørgsmålene kan formentlig ikke besvares lige efter kemitilsynet. Spørgsmålene er derfor 

gentaget, så de kan besvares fx ved en opfølgende telefonopringning et par måneder efter. 

 

Spørgsmål til besvarelse efter kemitilsynet: 
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25. Har tilsynet givet anledning til håndhævelse om kemikalier /kemikalieaffald?  
     □ Ja     

   □ Nej 

Hvis ja, hvordan? 

□ Henstilling om ____________________________________________ 

□ Indskærpelse af ____________________________________ 

□ Påbud om ________________________________________________ 

 

 

26. Er der sket forbedringer på virksomheden som følge af tilsynet?   □ Ja     

                                                                                       □ Nej 

                                                                                       □ Ved ikke    

Hvis ja, hvilke? 

□ forbedret overblik over kemikalier 

□ startet anvendelse af kemiguide  

□ andet system til kemikaliestyring 

□ nedsat forbrug af kemikalier 

□ oprydning/udsmidning af gamle kemikalier  

□ substitution af kemikalier, hvilke _______________________________ 

□ forbedret opbevaring af kemikalier     

□ forbedret opbevaring af kemikalieaffald 

□ opdateret anmeldelse af kemikalieaffald 

□ korrekt bortskaffelse af kemikalieaffald 

□ andet (bekriv)________________________________________ 

 

 

Spørgsmål til besvarelse ved opfølgning  

 

Dato for telefonsamtale: ____________________________ 



HISTORISK DOKUMENT.  

DENNE VEJLEDNING ER ERSTATTET AF miljotilsynsvejledningen.dk  

 

 

 

Talt med: ___________________________________ 

    

28. Er der sket forbedringer på virksomheden som følge af tilsynet?   □ Ja     

                                                                                       □ Nej 

                                                                                                               □ Ved ikke    

Hvis ja, hvilke? 

□ forbedret overblik over kemikalier 

□ startet anvendelse af kemiguide  

□ andet system til kemikaliestyring 

□ nedsat forbrug af kemikalier 

□ oprydning/udsmidning af gamle kemikalier  

□ substitution af kemikalier, hvilke _____________________________ 

□ forbedret opbevaring af kemikalier     

□ forbedret opbevaring af kemikalieaffald 

□ opdateret anmeldelse af kemikalieaffald 

□ korrekt bortskaffelse af kemikalieaffald 

□ andet (beskriv)_____________________________________________ 
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Tjekliste til tilsyn med overfladebehandling af metaller 

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2foverfladebehandling-af-metaller.pdf
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 Skema til tilsyn med belægninger   

 

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2ftilsyn-med-bel%c3%a6gninger-(milj%c3%b8samarbejdet).pdf
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 Skema til tilsyn med tankanlæg 

 

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=%2fTilsyn%2fUdf%c3%b8relse%20af%20tilsyn%2ftilsyn-med-tankanl%c3%a6g-(milj%c3%b8samarbejdet).pdf
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