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Digital vejledning til grønne regnskaber i høring
Miljøstyrelsen har samlet det eksisterende vejledningsmateriale om udarbejdelse af grønne
regnskaber og indberetning af PRTR-data i en samlet digital vejledning. Vejledningen er i
høring frem til den 26. april 2011.
Den nye digitale vejledning kan bruges af virksomheder, tilsynsmyndigheder og
miljøcertificerende organer i forbindelse med udarbejdelse og indberetning af grønne
regnskaber samt kvalitetsvurderingen heraf. Vejledningen kan findes her
Vejledningen kan også udskrives i PDF-format, og hjælpeteksterne i det digitale
indberetningssystem henviser direkte til vejledningen.
Vejledningen beskriver både udarbejdelsen af det grønne regnskab og den efterfølgende
indberetning i det elektroniske indberetningssystem. Vejledningen er opbygget i tre spor:
• Virksomheder, der skal udarbejde et grønt regnskab og som er på grundmodel,
• Virksomheder, der har et certificeret miljøledelsessystem, og som skal udarbejde et grønt
regnskab,
• Virksomheder, som kun skal indberette PRTR-data.

Kommunerne førte flere miljøtilsyn i 2009 end i 2008
Så er den årlige tilsynsberetning for 2009 offentliggjort. Beretningen for 2009 viser, at
kommunerne er blevet langt bedre til at overholde minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn
med virksomheder og landbrug. Der er dog stadig nogle kommuner, der har problemer, men
det forventes, at samtlige kommuner overholder minimumsfrekvenserne, når Miljøstyrelsen
i april modtager tallene for 2010.
På www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen
ses. Databasen indeholder oplysninger om kommunernes indsats fra 2007 og frem til 2009.
Tallene fra 2010 vil blive tilgængelige i løbet af maj 2011.
Miljøtilsyn 2009 indeholder en redegørelse for kommunernes og Miljøstyrelsens aktiviteter
i forhold til godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Miljøtilsyn 2009 er
bl.a. udarbejdet på baggrund af de årlige indberetninger fra kommunerne. Redegørelsen
indeholder oplysninger om ressourceforbrug til miljøgodkendelser og tilsyn, overholdelse af
minimumsfrekvenser for tilsyn samt håndhævelse af miljølovgivningen.
Se Miljøtilsyn 2009 her

Ny version af IT-system til miljøgodkendelse af virksomheder
Nu er der kommet en ny version af Miljøstyrelsens IT-system til ansøgning om miljøgodkendelse
af industrivirksomheder. I den nye version er de sidste skræddersyede oplysningskrav for alle
listepunkter på bilag 5 med. Desuden er det muligt at kombinere oplysningskrav for flere
listepunkter på en gang.
Fortæl os din mening om systemet
Miljøstyrelsen vil i den kommende tid udvikle og finjustere systemet, og vi er derfor meget
interesserede i at høre om jeres erfaringer med systemet og eventuelle fejl.
Skriv til: Erhverv@mst.dk.
Sådan ansøger virksomheder via ansøgningssystemet
Ansøgningen sendes via www.virk.dk og kræver en digital signatur, der er knyttet til
virksomhedens CVR-nummer. Virksomheder, der er godkendelsespligtige, kan bruge
systemet til at søge om miljøgodkendelse i forbindelse med nyetablering og ændringer
(tillægsgodkendelser).
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Det er endnu frivilligt for virksomhederne, om de vil anvende ansøgningssystemet. Men
med den nye digitaliseringslov, der blev vedtaget 7. april 2011, er det intentionen
at gøre ansøgningssystemet obligatorisk for alle godkendelser, tillægsgodkendelser og
oplysninger til brug for revurderinger. Den nye lov ændrer både Miljøbeskyttelsesloven
og Husdyrgodkendelsesloven sådan, at miljøministeren får hjemmel til at kræve, at alle
ansøgninger om miljøgodkendelse og oplysninger til revurdering heraf skal indsendes
digitalt.

Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder
Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere
forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening. I rapporten er der fokus på
belægninger, tanke, kloakker og olieudskillere. Udover praktiske anvisninger på, hvordan
tilsynsmedarbejderen kan gennemføre tilsynet, indeholder rapporten også et kapitel
om påbud vedrørende jordforurening. Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i
hovedstadsområdet.
Rapporten, der supplerer Miljøstyrelsens orientering nr. 6, 2008, kan findes her

Har du spørgsmål til rapporten?
Spørgsmål til rapporten kan rettes til Claus Frydenlund, tmfclf@gladsaxe.dk, Bibbi Walsh,
bibwal@gladsaxe.dk eller Jeanette Toftdal, jt@rudersdal.dk.
Har I en rapport, der skal omtales i Virk.som?
Miljøstyrelsen vil gerne fremover formidle information om tilsvarende rapporter,
eksempelsamlinger eller informationsmateriale, der er udarbejdet af kommuner, kommunale
miljøsamarbejder eller netværk i dette nyhedsbrev. Send en kort beskrivelse af materialet
sammen med et link til Hanne Lylov Nielsen, hly@mst.dk.

Kvalitetsvurdering af det grønne regnskab
Tilsynsmyndighedens forpligtelse i forbindelse med kvalitetsvurderingen af det grønne
regnskab er blevet mindre – men til gengæld væsentlig mere betydningsfuld for Miljøstyrelsen.
De kvalitetsvurderede miljødata sendes nu direkte videre til EU, og det har stor betydning
om alle væsentlige miljødata er medtaget og har det korrekte format (f.eks. om det er et
PRTR-stof).
Vejledning til kvalitetsvurdering kan findes her

FAQ om brugerbetaling for behandling af fritagelsesansøgning
Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny FAQ, der svarer på, hvorvidt kommunen kan forlange
brugerbetaling i forbindelse med behandling af en ansøgning om fritagelse for benyttelse af
den kommunale ordning for affald. Svaret er, at kommunen ikke kan forlange brugerbetaling
for behandling af en sådan fritagelsesansøgning. Derimod kan kommunen opkræve
brugerbetaling for et efterfølgende tilsyn med, om hvorvidt virksomheden overholder
betingelser for fritagelse.
Se denne og øvrige FAQer om brugerbetalingsbekendtgørelsen 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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