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MST følger op på anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II
Virksomhedsudvalg II havde til opgave at komme med anbefalinger til forenklinger
og forbedringer inden for miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder, som kunne
gennemføres inden for en relativ kort tidshorisont. Udvalget bestod af repræsentanter fra
Miljøministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, KL, DI, Dansk Erhverv,
Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.
Rapporten fra Virksomhedsudvalg II udkom i november 2011. Udvalget konkluderede, at

anbefalingerne samlet set vil påvirke miljøet positivt og medføre administrative forenklinger
og lettelser. Miljøstyrelsen er lige nu i fuld gang med at gennemføre flere af anbefalingerne.
I dette særnummer af virk.som fortæller vi om nogle af tiltagene.

Ny model for miljøtilsyn
En ny tilsynsmodel, der er mere simpel og med nye tilsynsfrekvenser, er ved at blive udviklet.
Den nye model for tilsyn med virksomheder og landbrug skal afløse den eksisterende aftale
om minimumsfrekvenser. Modellen vil sikre, at alle virksomheder besøges fast inden for
bestemte tidsintervaller, samt at tilsynet i langt højere grad fokuseres på de virksomheder,
hvor der vurderes at være størst miljørisici. Der vil blive fastlagt nye frekvenser for faste tilsyn.
Som udgangspunkt vil de virksomheder, der i dag er omfattet af aftalen om
minimumsfrekvenser, også være omfattet af den kommende model.
Miljøstyrelsen har endvidere igangsat 3 projekter på tilsynsområdet, som skal spille ind til
arbejdet med den nye tilsynsmodel:
• Udvikling af metode til at risikovurdere virksomheder og landbrug
• Planlægning og udformning af kampagnetilsyn samt effektvurdering heraf
• Mini-tilsynsguide for 2-3 brancher
Projekterne forventes færdige medio 2012. Miljøstyrelsen vil desuden i 2012 udarbejde en
tilsynsbekendtgørelse og en tilhørende vejledning, som skal være gældende fra 7. januar
2013, jf. IED (Industrial Emissions Directive).

Listeændringer
Virksomhedsudvalget har drøftet, om det er de rette virksomhedstyper, der i dag
skal have individuel miljøgodkendelse, og har fundet behov for at justere listerne
over godkendelsespligtig virksomhed. Listepunktformuleringerne i bilag 1 foreslås
ændret i forbindelse med implementeringen af IED, så der er overensstemmelse med
listepunktformuleringerne i IED’s bilag 1.
Miljøstyrelsen arbejder nu på en mindre revision af bilag 2 med henblik på at tydeliggøre
listepunkter, hvis formulering giver særlige fortolkningsvanskeligheder, og at formulere
bagatelgrænser for nogle listepunkter. Revisionen forventes at resultere i en beskeden
listeslankning. Forslaget vil blive sendt i høring sammen med sammenskrivningen og
ensretningen af branchebilag i foråret 2012.

Standardvilkår ensrettes og opdateres i forhold til ny BAT
Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 er de såkaldte branchebilag med standardvilkår
for 22 brancher. Branchebilagene er udarbejdet over en årrække og udgivet
gennem flere bekendtgørelsesændringer. Der laves nu en sammenskrevet udgave af
godkendelsesbekendtgørelsen med alle bilag samlet i ét dokument. Branchebilagene
gennemgås desuden med henblik på at ensrette formuleringen af vilkår i de 22 branchebilag.
Standardvilkårene bygger på BAT (bedste tilgængelige teknik), og det er derfor
vigtigt, at de revideres i takt med, at BAT udvikler sig. Miljøstyrelsen har igangsat en
opdatering af standardvilkårene i forhold til ny BAT inden for de forskellige brancher.
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Styrket BREF- indsats
Virksomhedsudvalget har anbefalet, at man styrker arbejdet med BAT (bedste tilgængelige
teknik) og bl.a. opprioriterer dansk deltagelse i arbejdet med EU’s BREF-dokumenter og
BAT-konklusioner. Det vil gavne miljøet, og det vil gavne danske virksomheders vækst og
konkurrenceevne, at de centrale EU-miljøkrav også bygger på danske erfaringer og dansk
miljøteknologi.
Miljøstyrelsen har derfor iværksat en række samarbejder mellem myndigheder, virksomheder,
leverandører af miljøteknologi samt grønne organisationer. I årets to første måneder
er således opstartet tre netværk, en baggrundsgruppe, et partnerskab samt en national
følgegruppe og flere forventes at følge inden årets udgang.
Baggrundsgruppen følger revisionen af husdyrs-BREF’en, og har til formål at sikre leverance
af kvalificerede danske input til BREFen. Et partnerskab følger revisionen af BREF for store
fyringsanlæg og arbejder for at fremme teknologisk innovation, idet danske virksomheder
på dette område har forudsætninger for at levere konkurrencedygtige ”BREF-teknologier”.
Endelig vil en national følgegruppe koordinere og afstemme danske interesser. Netværkene
inkluderer relevant dansk industri, brancheorganisationer, myndigheder og grønne
organisationer.
En succesfuld udvikling kræver, at der inviteres mange forskellige perspektiver med ind, og
at disse bliver afstemt med hinanden. Deltagerne i netværkene har viden og synspunkter,
som er uundværlige bidrag, når vi skal blive klogere på, hvordan vi sikrer Danmarks og
miljøets interesser.

Energieffektivitet i miljøgodkendelser
Miljøstyrelsen har i januar 2012 igangsat et projekt, som i første fase skal tilvejebringe en
oversigt over, hvilke regler og styringsmidler der anvendes for at fremme energieffektiviseringer
på virksomheder inkl. landbrug. IPPC- og IE-direktiverne kræver, at energieffektivitet indgår
i godkendelsesarbejdet på tilsvarende vis som andre miljøparametre. Projektet sigter på at
sikre en effektiv og samlet koordinering af indsatsen på energieffektivitet. De foreløbige
resultater peger på, at der generelt gøres meget lidt vedr. energieffektivitet og at der er et
stort potentiale for energibesparelser.
Det er vigtigt at tænke på energieffektivitet i alle stadier fra såvel en idéfase for en
virksomheds byggeri, miljøgodkendelsen, som tilsyn. I anden fase af projektet forventer vi
at kunne igangsætte initiativer til fremme af energieffektiviseringer generelt, dog med fokus
på miljøgodkendelser og tilsyn. Projektet afsluttes i 2012.

Digitalisering af godkendelse og tilsyn
Miljøstyrelsen har i 2011 startet et nyt stort projekt, der sigter mod at digitalisere
myndighedernes arbejde med miljøgodkendelser og tilsyn. Projektet skal styrke
virksomhedernes og myndighedernes genbrug af viden og data, gøre beslutningerne på
området mere transparente, samt effektivisere og kvalitetssikre arbejdsgangene.
Miljøstyrelsens mål er at skabe bedre IT-mæssig sammenhæng fra virksomhedernes
ansøgninger til myndighedernes afgørelser og opfølgende tilsyn. Samtidigt er det intentionen
at standardisere virksomhedernes indberetninger af egenkontrol, så disse data bliver lettere
at genbruge.
I første omgang er Miljøstyrelsen gået i gang med at kortlægge virksomhedernes og
myndighedernes arbejdsgange og brugernes ønsker til en bedre IT-understøttelse af deres
arbejde. I den forbindelse afholder MST i samarbejde med KL fire workshops i februar måned,
hvor de deltagende kommuner kan komme med ønsker til en fremtidig IT-understøttelse af
området.
Nyhedsbrevet udgives af Miljøstyrelsen, Erhverv.
Formålet med nyhedsbrevet er at orientere kommunale
medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om
Miljøstyrelsens aktiviteter, nye regler, høringer og arrangementer.
Kontakt i Miljøstyrelsen er Irith Nør Madsen, irnma@mst.dk
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