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Orienteringsskrivelse vedrørende brugerbetalingsbekendtgørelsen
(bkg. nr. 463 af 21. maj 2007).
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er nogle myndigheder, som
ikke opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsen. Derfor sender Miljøstyrelsen nærværende orienteringsskrivelse ud, hvor der nærmere redegøres for visse principper i bekendtgørelsen.
Myndighedens eget tidsforbrug
Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, at for tid anvendt
af miljømedarbejdere på de i § 1 nævnte opgaver betales en takst pr. time.
Taksten er i 2011 kr. 288,58. Taksten beregnes hvert år og offentliggøres
på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk).
For godkendelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen for godkendelsesarbejdet efter § 11, § 12 eller § 16 dog til 80 % af det samlede beløb, der følger af ovennævnte takster.
Brug af ekstern konsulentbistand
Med hensyn til brug af ekstern konsulentbistand kan generelt bl.a. henvises
til Miljøstyrelsens brev til KL af 24. november 2006 om sondringen mellem
myndighedsopgaver og driftsopgaver (se www.mst.dk). Som det fremgår
heraf vurderes det, at myndigheden ikke kan overlade myndighedsopgaver
til andre, men alene driftsopgaver. Det er ikke muligt generelt at beskrive,
hvilke opgaver, herunder hvilke dele af sagsforberedelsen, der er myndighedsudøvelse. En vurdering af, hvorvidt der er tale om myndighedsudøvelse eller en driftsopgave, vil altid bero på en konkret vurdering af hver enkelt
sagstype og opgavernes karakter. Som eksempel på en opgave, som det
vurderes, kan overlades til andre, kan nævnes teknisk bistand, der også vil
kunne omfatte udarbejdelse af forslag til godkendelser eller tilladelser.
Såfremt kommunen har anvendt ekstern konsulentbistand til brug for de i §
1 nævnte opgaver betales 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.
Såfremt der er tale om godkendelsespligtigt husdyrbrug m.v. omfattet af lov
om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen efter
lovens § 11, § 12 eller § 16 til 80 % af det samlede beløb. Dette er også
tilfældet, når der anvendes ekstern konsulentbistand, dvs. 80 % af det beløb, som fremkommer, når myndigheden har udregnet 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.
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Specifikation af afregning
Når myndigheden opkræver brugerbetaling, skal det samlede tidsforbrug for
det pågældende år eller den pågældende godkendelsesbehandling oplyses
opdelt i kategorier, som nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2,
afsnit 3.
Hvis der er anvendt ekstern konsulentbistand gældende tilsvarende regler,
dvs. det samlede beløb skal oplyses og opdelt i kategorier som ovenfor.
Generelt og afsluttende bemærkninger
Der skal opkræves brugerbetaling for aktiviteter omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og kap. 9 og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
kap 3-5 over for virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens
§ 2. Der kan alene medregnes aktiviteter, der kan knyttes til den enkelte
virksomhed. Der henvises til bekendtgørelsens bilag 2 vedrørende takster
og nærmere regler for brugerbetaling.
Det skal også pointeres, at der skal opkræves for den tid, som myndigheden bruger på de opgaver, som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Myndigheden kan ikke dispensere fra reglerne.
Afslutningsvist skal der henvises til, at der er yderligere information om brugerbetalingsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside
(www.mst.dk), herunder ovennævnte brev til KL samt FAQ’er.
Med venlig hilsen

Tina Strand Overgaard
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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