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Nye regler om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug
11 bekendtgørelser om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug er den 7. januar
trådt i kraft. Bekendtgørelserne indeholder nye regler for de største og mest miljøtunge
virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet (Direktivet om industrielle
emissioner), men der er også nye regler for øvrige virksomheder og husdyrbrug, som skal
miljøgodkendes.
Af de 11 bekendtgørelser er 8 ændringer af eksisterende bekendtgørelser,
bl.a.
godkendelsesbekendtgørelsen,
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, VOC-bekendtgørelsen og bekendtgørelsen om
emissioner fra store fyringsanlæg.
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de nye regler

Den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn forventes at træde i kraft i løbet af februar 2013.

Digitalisering af Erhvervsområdet
Miljøstyrelsen er nu kommet i gang med ”Projekt Digitalisering af Erhvervsområdet” (PDE).
Projektet skal etablere en sammenhængende digital løsning for miljøgodkendelsesområdet.
Den digitale løsning skal understøtte processerne fra ansøgning om miljøgodkendelse
til afgørelse af ansøgning, fra tilsyn til tilsynsrapport og fra indberetning til rapporter på
nationalt og internationalt niveau.
PDE-projektet udbød i december 2012 den første del af den samlede løsning, som er et
standard it-system til styrelsens egen håndtering af miljøtilsyn, og herunder værktøjer til
miljørisikovurdering og tilsynsarbejdsplanlægning.
Materialet til udbuddet kan læses her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Projektet er lige nu ved at forberede næste fase, som omfatter etablering af en portal til
udveksling og opsamling af data vedr. tilsyn. Portalen udvikles så den efterfølgende kan
videreudvikles med de øvrige elementer, som er planlagt i den samlede løsning (ansøgning,
afgørelse mv.).
Den første del af projektet forventes gennemført i 2013. De resterende dele af projektet
bliver igangsat i 2013, og det samlede projekt forventes tilendebragt med udgangen af
2014.

Nye listepunkter jf. ny godkendelsesbekendtgørelse
Listen over godkendelsespligtige virksomheder er blevet ændret med den nye
godkendelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012.
Pr. 7. januar har alle virksomheder, omfattet af det hidtidige bilag 1, fået nye listebetegnelser,
da listepunkterne er blevet ændret som følge af IED. Godkendelsesmyndighederne bør nu
inden længe ændre betegnelserne for alle virksomheder til brug for det videre arbejde.
Miljøstyrelsen forventer, at ændringerne kan ske i enighed mellem virksomheder og
godkendelsesmyndigheder. En meddelelse om nyt listepunkt er ikke en afgørelse, som kan
påklages.
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Uændrede listepunkter i reglerne om grønne regnskaber
Selv om listen over godkendelsespligtige virksomheder i den nye godkendelsesbekendtgørelse
er blevet ændret, forbliver listepunkterne i bekendtgørelse nr. 210 af 03/03/2010 om de
grønne regnskaber uændret.
Virksomheder, der skal indberette grønne regnskaber, fremgår af bilag 1 i
bekendtgørelsen om de grønne regnskaber

Virksomheder, der hidtil har skullet udarbejde grønt regnskab, skal også fremover udarbejde
og indberette grønt regnskab.

MST mangler data til indberetning af PRTR data til EU
Da Miljøstyrelsen skal indberette PRTR data, som fås gennem de grønne regnskaber,
opfordres tilsynsmyndigheder til at færdiggøre manglende udtalelser til grønne regnskaber
for bl.a. 2010 og 2011.
Miljøstyrelsen er ved at gennemgå de indtastede grønne regnskaber. Der er i alt ca. 350 grønne
regnskaber i hus for 2011. Desværre ligger der en del igangværende 2011-regnskaber på
virk.dk, hvoraf 40 mangler en udtalelse fra en myndighed. For 2010 ligger der 15 regnskaber
og venter på en udtalelse. Så længe et regnskab ligger hos myndigheden, kan virksomheden
ikke få afsluttet regnskabet, og Miljøstyrelsen kan ikke indhente de nødvendige PRTR data.
Miljøstyrelsen vil derfor bede tilsynsmyndighederne om at færdiggøre de manglende
udtalelser til grønne regnskaber for 2010 og 2011 hurtigst muligt, da Miljøstyrelsen i marts
2013 skal indberette disse data til EU.

Vejledning til kvalitetssikring af grønne regnskaber
Miljøstyrelsen er ved at gennemgå de grønne regnskaber og kan konstatere, at mange
virksomheder indtaster forkerte miljødata i de grønne regnskaber. Det er lovpligtigt for
tilsynsmyndigheden at foretage en kvalitetssikring af data i de grønne regnskaber.
Når tilsynsmyndigheden vurderer miljødata, er det derfor vigtigt, at tilsynsmyndigheden har
fokus på, at miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige ud fra tilsynsmyndighedens
kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår. Herunder bør det også
sikres, at miljødata, som findes i bilag 2 i Bekendtgørelsen om visse virksomheders
afgivelse af miljøoplysninger, tydeligt er angivet, som værende et ”PRTR-stof”.
Hjælp til, hvordan det grønne regnskab findes frem på virk.dk, og til hvordan en udtalelse
gives, kan findes på virk.dk under Vejledning/Tilsynsmyndighed og verifikator. Det kan også
findes her. Derudover er der lavet to dokumenter til hjælp til myndigheden:
Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab
Hjælp til tilsynsmyndighed - søgning på sagsliste

Tilsynsindberetning 2012
Miljøstyrelsen har netop sendt besked til kommunerne om, at det nu er muligt at indberette
data om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2012.
Indberetningen skal ske til Miljøstyrelsen senest den 1. april 2013, og der indberettes via
Miljøportalen.
Vejledninger for tilsynsindberetningen for 2012 samt link og vejledning til indgang via
Miljøportalen kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

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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