Tips og tricks for kommunen som
tilknyttet myndighed på en sag, hvor
Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed
Det skal og må kommunen:
–

Hente sagen ind i eget system

–

Komme med en udtalelse jf. § 7, stk. 3, i
godkendelsesbekendtgørelsen, der
omfatter holdning til spildevandsforhold,
trafikale forhold og forholdet til
kommunens planlægning m.v..

–

Kommunen sender snarest muligt efter
modtagelse af ansøgningen udtalelsen til
virksomheden via Byg og Miljø og sender
samtidig en kopi af udtalelsen til
Miljøstyrelsen.

–

Samtidig med udtalelsen sendes til
virksomheden, markeres status i sagen i
Byg og miljø med ”Udtalelse sendt til
Miljøstyrelsen” – en status som er en af
de prædefinerede statusser, der kan
vælges i Byg og Miljø.

–

Som tilknyttet myndighed må
kommunen gerne bruge Byg og miljø til
at hente supplerende oplysninger til brug
for spildevandtilladelse og udtalelse.

Det skal kommunen ikke:
–

Skal ikke opdatere sagsbehandler

–

Skal ikke tildele sagsnummer

–

Skal ikke opdaterer status for sagen
udover ”Udtalelse sendt til
Miljøstyrelsen”



[Punktliste]

Når
kommunen
er tilknyttet
myndighed
Tips og tricks i Byg og Miljø
ved behandling af
ansøgninger om
miljøgodkendelse

Ansvarlig myndighed og tilknyttet
myndighed
For virksomhedsmiljøsager kan der være to
myndigheder, som kan se samme sag. Det gælder for
virksomheder, der indsender en ansøgning om
miljøgodkendelse, hvor Miljøstyrelsen skal give
godkendelsen. I disse sager er Miljøstyrelsen ansvarlig
myndighed, mens kommunen er tilknyttet myndighed.
Når den tilknyttede myndighed har udarbejdet
udtalelsen om lokale forhold til sagen, sendes den i
kopi til Miljøstyrelsen og via Byg og Miljø til ansøger.
Hvis flere myndigheder er involveret i det,
virksomheden søger om, har myndighederne pligt til
at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen, så
afgørelserne for bilag 2-virksomheder gives samtidigt.
Den ansvarlige myndighed,
godkendelsesmyndigheden, er ansvarlig for den
overordnede koordinering. Myndigheden skal dels
sikre, at afgørelserne sendes samtidigt dels at afslutte
sagen i Byg og Miljø, når afgørelserne er meddelt.

Supplerende oplysninger

Status

Det er både den ”ansvarlige myndighed” og ”den
tilknyttede myndighed”, der kan anmode om
supplerende oplysninger. Det betyder, at hvis du er
spildevandsmedarbejder i en kommune og skal
udarbejde en spildevandstilladelse til en virksomhed, så
kan du indhente de nødvendige oplysninger via Byg og
Miljø. Både Miljøstyrelsen og kommunen vil kunne se,
hvis der kommer nye indsendelser til sagen.

Ansvarlig myndighed har ansvaret for at svare
virksomheden, sætte status på sagen (modtager,
fyldestgørende, afgjort…). Det er kun den ansvarlige
myndighed, godkendelsesmyndigheden, som må
registrere i Byg og Miljø, hvornår en sag er tilstrækkelig
oplyst, og hvornår en sag er afgjort. Den tilknyttede
myndighed skal kun ændre status for sagen, når denne
ændres til ”Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen”.
Status kan sættes til:
•

Ansøgningen er indsendt (sættes automatisk ved
ansøgerens første indsendelse)

•

Ansøgningen er modtaget

•

Ansøgningen er afvist, ikke fyldestgørende
materiale

•

Venter på yderligere oplysninger/materiale

•

Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen
Anvendes kun af kommunen

•

Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale

•

Sagen er i høring

•

Sagen er under politisk behandling

•

Sagen behandles af anden myndighed

•

Sagen er afgjort

•

Sagen er afslået

•

Arbejdet er påbegyndt

•

Arbejdet er færdigmeldt

•

Sagen afsluttet

•

Sagen er annulleret

•

Sagen behandles i andet system

