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Første BREF’er under ny IED på vej
Konturerne af BREF-dokumenter med BAT-konklusioner, som skal implementere det nye IEdirektiv i praksis, begynder at tegne sig. Final draft med BAT-konklusioner for Glasindustriens
BREF og Jern og Ståls BREF forligger nu.
De to BREF-dokumenter forventes offentliggjort primo 2012. Berørte virksomheder skal
have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år.
Se mere på Miljøstyrelsen hjemmeside

Kom med input til det nye digitale ansøgningssystem via demo-site
Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle og forbedre ansøgningssystemet til miljøgodkendelser,
og dit input kan komme med i denne proces. Du kan sende input til digitalgodkendelse@
mst.dk (skriv ”Input” i emnefeltet).
Miljøstyrelsen lancerede sidste år et digitalt ansøgningssystem på www.virk.dk. Adgang til
systemet kræver en digital signatur, som ikke alle kommunale sagsbehandlere har. For at
hjælpe dit input på vej, har vi derfor oprettet et ”demosite”, som giver dig mulighed for at
afprøve systemet uden en digital signatur.
Demoen finder du på følgende link: https://www3.mst.dk/Demo-miljogodkendelse
Demoen er et åbent system, hvor alle kan se, hvad du har skrevet og evt. skrive i ansøgningen.
Der er ikke mulighed for at slette sager som i det rigtige system, og trykkes der sendt, sker
der ingenting. Ellers er demoen identisk med det digitale ansøgningssystem på virk.dk.

Status på aftalen om minimumsfrekvenser for tilsyn
Miljøstyrelsen har henover sommeren fulgt op på aftalen om minimumsfrekvenser.
I alt 20 kommuner overholdte ikke aftalen i 2010:
• Allerød, Haderslev, Hillerød, Kolding, Lolland, Middelfart, Syddjurs, Tårnby, Vesthimmerland
og Vordingborg er således blevet bedt om en skriftlig redegørelse for tilsynsindsatsen.
• Assens, Rebild og Vejen har været til møde i Miljøstyrelsen, idet de, for andet år, ikke
overholder aftalen.
• Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Nordfyn, Silkeborg og Skive er sat under
skærpet monitering og har fået tilsynsindsatsen normeret, idet de, flere år i træk, ikke har
overholdt aftalen. Disse kommuner afrapporterer herefter pr. kvartal, og er kommunerne
ikke i mål med minimumsfrekvensen med udgangen af 2011, vil kommunerne blive
indbragt for Statsforvaltningen.
Læs mere på hjemmesiden

Vejledning om miljøkrav til store olieoplag
Nu kan den endelige udgave af vejledningen Miljøkrav til store olielagre - Oplag af
olieprodukter findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Med vejledningen gives der anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i
forbindelse med miljøgodkendelser, samt der stilles forslag til egenkontrolforanstaltninger
Vejledningen var i ekstern høring sidste sommer. Den eksterne høring resulterede i 15
høringssvar med mere end 250 kommentarer af fortrinsvis teknisk karakter. Generelt bliver der
udtrykt tilfredshed med vejledningen, som vil forbedre grundlaget for såvel myndighedernes
som virksomhedernes arbejde med at miljøsikre de store olieoplag. Kommenteringen har
givet anledning til en præcisering af gennemgående principper samt brugen af enkelte
sikkerhedsforanstaltninger, samlet i et Høringsnotat.
Vejledningen afslutter en længerevarende proces med deltagelse af parter fra både brancheog myndighedssiden, som samlet set har bidraget til kvalitetssikringen af dokumentet.
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Opfølgning på tilbagemeldinger på godkendelser af dambrug
Den 7. juni 2011 sendte Miljøstyrelsen, som opfordring fra Miljøminister Karen Ellemann, en
anmodning ud til kommunerne med dambrug, angående de halvårlige tilbagemeldinger.
Styrelsen ønskede at vide, hvor langt kommunerne er i processen med behandling af
ansøgninger om miljøgodkendelser af dambrug. På baggrund af indrapporteringerne, kan
det konstateres, at stadig 99 dambrug er uden miljøgodkendelse. Den næste halvårlige
tilbagemelding vil ske i starten af 2012.
Læs mere her

Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen - to nye listepunkter
Den 29. juni 2011 trådte bekendtgørelse nr. 706 om ændring af bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed i kraft.
Med ændringen blev to nye listepunkter tilføjet om henholdsvis geologisk lagring af kuldioxid
(implementering af ændring af IPPC-direktiv) og om FREA-anlæg (Fuldt REcirkulerende
Anlæg til opdræt af fisk).
Listepunktet om FREA-anlæg gælder for fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation af
procesvand og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. Anlæg til åleopdræt er
dog undtaget.
Med tilføjelsen bliver anlæg omfattet af de to nye listepunkter, godkendelsespligtige efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Bekendtgørelsen kan ses her

Mere enkle miljøregler for autoværksteder
Klare og forståelige regler og miljøkrav vil i fremtiden spare landets autoværksteder for
noget besvær og tidsforbrug. Det sker, når Bekendtgørelsen om miljøkrav til autoværksteder
ændres fra 1. juli i år. Ændringen gør det lettere for autoværkstederne at forstå og efterleve
miljøkravene.
Før skulle autoværkstederne føre en driftsjournal med detaljerede oplysninger. Fra 1. juli skal
branchen i stedet leve op til mere enkle dokumentationskrav, der ikke er ligeså tidskrævende.
Derudover er der fjernet krav og regler, der i dag er reguleret i anden lovgivning. Sproget i
bekendtgørelsen er blevet mere enkelt og forståeligt.
Du kan læse den nye bekendtgørelse her

Den nye bekendtgørelse ophæver den gamle autoværkstedsbekendtgørelse nr. 922 af 5.
december 1997.
Der er konstateret forhold der ønskes rettet i bekendtgørelsen, og der er således en rettelse
på vej, til effektuering før jul.

Er du opmærksom på muligheden for videndeling via mst.dk?
På Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Miljøtilsyn og brugerbetaling, har vi
oprettet en side til at fremme videndeling mellem kommunerne. På siden kan du blandt
andet finde rapporter, eksempelsamlinger og informationsmateriale, der er udarbejdet af
kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk.
Videndelingen er allerede godt i gang, og vi deler gerne mere viden på siden om tilsyn,
godkendelsesarbejdet, kampagner og så videre. Materiale kan sendes til Irith Nør Madsen,
irnma@mst.dk.
Siden kan ses her

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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