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Evalueringen af kommunalreformen er i hus
Folketingets partier er på baggrund af regeringens udspil blevet enige om at gennemføre
en række initiativer til justering af kommunalreformen fra 2007. Initiativerne skal bidrage
til en smidigere og mere effektiv offentlig sektor med et tættere og mere velfungerende
samarbejde mellem kommuner, regioner og stat.
For miljøområdet betyder aftalen, at godkendelse af deponeringsanlæg flyttes fra
kommunerne til staten, og kompetencen til at udstede godkendelser til råstofudvinding
flyttes fra kommunerne til regionerne. Justeringerne understøtter øget faglighed i indsatsen.
Der er enighed om at gennemføre justeringerne senest 1. juli 2014.
Miljøstyrelsen vil senere på året udsende de nødvendige bekendtgørelsesændringer, som skal
gennemføre kompetenceskiftet fra kommuner til staten for godkendelse af deponeringsanlæg.

Opgørelse af tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013
Den 1. april 2014 skal tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013 indberettes til Miljøstyrelsen.
I år vil det være lidt anderledes, end det plejer, fordi der vil være to forskellige måder at opgøre
tilsynsindsatsen på.
Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft d. 23. maj 2013, og indtil da har aftalen om
minimumsfrekvenser været gældende. Det betyder, at fra 1. jan- 22. maj 2013, hvor aftalen
om minimumsfrekvenser har været gældende, skal afrapporteringen ske i henhold til
indberetningsbekendtgørelsen. Tilsynsindsatsen fra 23. maj – 31. dec. 2013 skal afrapporteres
efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Begge indberetninger skal foretages via Miljøportalen, som hidtil. I Miljøportalen vil der
være skemaer til de to indberetninger. I tilsynsvejledningen vil der snarest blive udarbejdet
en vejledning til, hvordan indberetningen efter Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal foretages.
I tilsynsvejledningen er der allerede en vejledning til, hvordan indsatsen frem til 22. maj skal
afrapporteres.
Se tilsynsvejledningen under Indberetning til Miljøstyrelsen.

Tilsynsplan og liste over IE-virksomheder
I forbindelse med den 4-årige tilsynsplan (§3 i Miljøstilsynsbekendtgørelsen) skal
tilsynsmyndigheden udarbejde en liste over IE-virksomheder og husdyrbrug. En myndighed
har spurgt Miljøstyrelsen om, hvem der er forpligtet til at sætte en aktuel virksomhed på
listen, hvis eksempelvis MST Virksomheder (Miljøstyrelsen) fører tilsyn med virksomheden, og
kommunen fører tilsyn med IE-virksomhedens spildevandstilladelse.
I de tilfælde hvor 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 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 Kommissionen. Listen over IE-virksomheder og – husdyrbrug skal også indeholde
listepunktbetegnelsen og bedes sendt til virksomheder@mst.dk.
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Stil spørgsmål om miljøtilsyn
Miljøstyrelsen har oprettet en postkasse til de spørgsmål, vi får i forbindelse med tilsyn, fx
i forbindelse med Miljøtilsynsbekendtgørelsen og tilsynsvejledningen. Postkassen sikrer, at
vi hurtigt kan få spørgsmålet sendt til den rette person i Miljøstyrelsen – og at vi kan vende
hurtigt tilbage med et svar. Postkassen modtager både spørgsmål om tilsyn på husdyrbrug
og virksomheder.
De spørgsmål, som vi mener, er af generel karakter, og som mange derfor vil få glæde af at
høre svaret på, formulerer vi som en FAQ. Dem kan du finde i tilsynsvejledningen under FAQ.
Allerede nu ligger der en del FAQ, som kan give svar på ofte stillede spørgsmål. Vi ser frem til
fortsat at modtage spørgsmål på: tilsyn@mst.dk
Ved spørgsmål om det nye vedrørende miljøgodkendelser, skriv til: virksomheder@mst.dk.

Inspiration og historier til det gode miljøtilsyn
Miljøstyrelsen har publiceret en række gode historier med inspiration til, hvordan miljøtilsyn
kan blive et godt afsæt for grøn vækst, udvikling og velfærd.
Med inspiration fra artiklerne, håber vi bl.a. på, at det nye krav om en miljøtilsynsplan kan
være anledning til en styrket dialog med erhvervslivet og husdyrbrugene i kommunerne. Et
miljøtilsyn, der tænker hele vejen rundt, kan være til gavn for både virksomheder, borgere og
kommunen selv. De gode historier om miljøtilsyn kan du finde her: her: Det gode miljøtilsyn
Inspirationerne er til dels hentet fra kommuner, som har ønsket at fortælle om deres visioner med
tilsynet. Og vi er fortsat interesseret i at høre og formidle om flere visioner på tilsynsområdet hvis I gerne vil dele jeres historier og erfaringer så giv os et praj: (Monika Dyrbye, modyr@mst.dk).

Reviderede standardvilkår i høring
Miljøstyrelsen har sendt opdaterede standardvilkår i høring. Standardvilkårene vil blive
indsat som bilag 1 i en ny bekendtgørelse om standardvilkår, som vil afløse bilag 5 i den
tidligere godkendelsesbekendtgørelse. Da det foreslås at introducere standardvilkår for visse
bilag 1-virksomheder, som før 7. januar 2013 var omfattet af bilag 2, er der nu i alt 30 afsnit
(”branchebilag”) i den nye bekendtgørelse. De eksisterende 22 afsnit er primært opdateret
med hensyn til BAT.
Da
det
er
nødvendigt
at
gennemføre
nogle
konsekvensændringer
i
godkendelsesbekendtgørelsen, vil der senere på sommeren blive udsendt lovtekniske
bekendtgørelsesændringer med en kortere høringsfrist, men så betids, at de tekniske og
de lovtekniske dele kan ses i sammenhæng, før høringsfristen for den tekniske del udløber.
Høringsfristen er den 3. september 2013.
Høringsmaterialet kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside og vil blive gjort tilgængeligt
via høringsportalen på borger.dk.

Tilskud under Program for Grøn Teknologi
Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi skal understøtte gennemførelsen af miljø-,
sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye
jobmuligheder i danske virksomheder. I år kan der søges om tilskud inden for vand og
klimatilpasning, ressourcer og affald, virksomheders ressourceeffektivitet, ren luft og mindre
støj samt kemikalier.
Der er samlet afsat 45 mio. kr. til fordeling i denne runde, som har ansøgningsfrist 30. august
kl. 16.
Læs mere om programmet her på hjemmesiden www.ecoinnovation.dk.

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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