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Erhvervspanelet for Grøn omstilling
I begyndelsen af året nedsatte miljøminister Ida Auken Erhvervspanelet for Grøn
omstilling. Panelet, der består af førende erhvervsledere, forskere og NGO’ere, skulle
formulere konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen, dansk erhvervsliv og dansk forskning
mest effektivt kan skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse gennem grøn omstilling.
Erhvervspanelet overrakte fredag den 5. oktober ni anbefalinger til miljøministeren.
Anbefalingerne lægger op til en indsats, der er så fokuseret, at den reelt vil gøre en forskel
og så bred, at den vil kunne bidrage til grøn omstilling af hele det danske samfund gennem
gode rammebetingelser for alle aktører. Panelets anbefalinger vil kunne læses i publikationen
”Bæredygtig vækst med færre ressourcer”.
Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside

Høring af IED- bekendtgørelser
12 bekendtgørelser, der implementerer direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet), er
sendt i høring d. 10. september med frist for høringssvar d. 12. oktober. Bekendtgørelserne
vedrører miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug. Af de 12 bekendtgørelser
er 8 ændringer af eksisterende bekendtgørelser, bl.a. godkendelsesbekendtgørelsen,
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
affaldsforbrændingsbekendtgørelsen
og
bekendtgørelsen om emissioner fra store fyringsanlæg.
4 bekendtgørelser er nye, bl.a. miljøtilsynsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om
forbrænding af visse typer af træaffald på træforarbejdende virksomheder. Den nye
miljøtilsynsbekendtgørelse implementerer ikke alene IE-direktivets regler om tilsyn, men
fastlægger også krav for tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder og husdyrbrug.
Materialet kan ses på høringsportalen

Bekendtgørelserne skal træde i kraft 7. januar 2013.

Kommunernes opfyldelse af minimumsfrekvenserne 2011
10 kommuner har i 2011 ikke overholdt aftalen om minimumsfrekvenser for tilsynsindsatsen:
• Rebild Kommune er blevet sat under skærpet monitering og har fået tilsynsindsatsen
normeret, idet de, for tredje år i træk, ikke har overholdt aftalen på landbrugsområdet. Rebild
afrapporterer derfor pr. kvartal, og er kommunen ikke i mål med minimumsfrekvensen
med udgangen af 2012, vil kommunen blive indbragt for Statsforvaltningen
• Haderslev har været til samtale i Miljøstyrelsen, idet det er andet år i træk, at kommunen
ikke har overholdt aftalen på landbrugsområdet
• Derudover er 8 kommuner blevet bedt om redegørelse for den manglende
tilsynsindsats (1 på industri (Ringsted) og 7 på landbrug (Bornholm, Næstved, Læsø,
Slagelse, Sorø, Thisted og Billund)
Når den nye miljøtilsynsbekendtgørelse træder i kraft, vil aftalen om minimumsfrekvenser
for samlede tilsyn bortfalde. Miljøstyrelsen vil i et senere nyhedsbrev orientere om, hvilken
betydning det får for kommunerne.

Oktober 2012

Nye regler for risikovirksomheder
Det nye, reviderede Seveso-direktiv 2012/18/EU (Seveso III) om regulering af risikovirksomheder
er nu offentliggjort i EU-tidende. Formålet med at revidere det nuværende direktiv (Seveso
II) har primært været at tilpasse direktivet til Århus-konventionen og til reglerne for
klassificering af kemikalier. De nye regler træder i kraft i 2015 og sikrer følgende:
• Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet
om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en
risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
• Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsesplan. Den skal sikre, at
virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau.
• Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om fx afstanden
mellem risikovirksomheder og bebyggelse.
• Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet
af EU-reglerne.
En ændring har dog virkning allerede fra den 15. februar 2014, idet det nye direktiv fra den
dato tilføjer særlige tærskelværdier for oplag af svær fuelolie i det eksisterende direktivs
bilag 1.
Direktivet kan læses her i EU-Tidende

Ny Miljøtilsynsbekendtgørelse i høring
Formålet med miljøtilsynsbekendtgørelsen er at implementere reglerne om tilsyn i IEdirektivet i Danmark. Derudover er formålet at fastlægge krav om tilsynsindsatsen
for øvrige virksomheder og husdyrbrug i overensstemmelse med Virksomhedsudvalg
II’s og Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger. Samlet set kaldes de nye rammer for
tilsynsindsatsen for ”den nye tilsynsmodel”.
Den nye tilsynsmodel vil omfatte de virksomheder og husdyrbrug, som i dag er omfattet af
aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn. Den nye tilsynsmodel indeholder
følgende:
• Hver tilsynsmyndighed skal udarbejde en overordnet tilsynsplan
• Der skal foretages en risikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug, og
på baggrund heraf skal der fastsættes tilsynsfrekvenser for hver enkelt virksomhed og
husdyrbrug
• Tilsynsindsatsen skal fremover opgøres i basistilsyn, der er samlede tilsyn, samt
prioriterede tilsyn, der er målrettede tilsyn. Desuden skal myndighederne gennemføre 2
årlige tilsynskampagner
• Der vil være årlige tilsynsmål for henholdsvis godkendelsespligtige og ikkegodkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug
• Udover ovennævnte tilsynsfrekvenser vil der være nærmere krav om, hvornår
tilsynsmyndigheden skal på tilsyn, eksempelvis ved konstatering af væsentlige
overtrædelser
• Der vil være krav om udarbejdelse af tilsynsrapporter, som skal offentliggøres
Bekendtgørelsen er p.t. i høring, og der kan derfor komme ændringer af ovenstående, inden
bekendtgørelsen træder i kraft 7. januar 2013.

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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