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Miljøstyrelsen ønsker alle en glædelig jul!
Nyhedsbrevet ’Virk.Som - Nyt om miljøgodkendelse og tilsyn’ distribueres ikke længere via
kommunernes hovedpostkasser. Hvis du ønsker at blive fast modtager af nyhedsbrevet,
skal du tilmelde dig mail-listen via Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/virksom. På
samme side kan du finde tidligere numre af nyhedsbrevet.

Risikovirksomheder og nye klassifikationsregler
Fra den 1. december 2010 er der nye regler for faremærkning af kemiske stoffer. Det gælder
derfor også for oplag af kemikalier på risikovirksomheder.
En ny version af Sevesodirektivet med nye faremærkninger ventes ikke at blive vedtaget før
2012, og derfor har Miljøstyrelsen lavet en guide til klassificering i overgangsperioden indtil
risikobekendtgørelsens bilag om kemiske stoffer bliver ændret. Se her på Miljøstyrelsens
hjemmeside. De nye regler har alene betydning for stofklasserne i risikobekendtgørelsens
bilag 1, del 2.
Klassificeringen af kemiske stoffer efter både de nye og de gamle regler skal fremgå af
sikkerhedsdatabladene. Bilag VII til kemikalieforordningen (CLP) har en omregningstabel
mellem gammel og ny klassifikation, som kan være en hurtig hjælp til at ’oversætte’
faremærkningen på et kemikalie, hvis du kun har den nye mærkning. Se bilaget her.

Slankere tilsynsindberetning på vej
I afbureaukratiseringsprojektet har de deltagende kommuner foreslået, at den årlige
tilsynsindberetning bliver mindre omfattende. Miljøstyrelsen har arbejdet for at få
tilsynsindberetningen slanket og har netop sendt forslag om ’ændring af bekendtgørelse
om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.’ i høring.
I udkast til bekendtgørelse foreslås, at kommuner og miljøcentre i fremtiden ikke skal indsende
oplysninger om deres forbrug af ressourcer, visse tilsynsaktiviteter, lokaliseringsgodkendelser
efter § 4 i bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Derudover
bliver skemaet om håndhævelser på husdyrbrug mindre omfattende. Det foreslås også, at
rapportering om IPPC skal lægges sammen med den almindelige tilsynsindberetning og ikke
længere være særskilt.
Med de nye regler kan alle parter se frem til mindre papirarbejde ved den årlige
tilsynsindberetning.

Krematorieaftalen på vej i hus
Den 1. januar 2008 trådte branchebilaget med standardvilkår for krematorier i kraft. Her blev
der stillet nye krav om, at krematorier skal rense for bl.a. udledning af kviksølv. Da kviksølv
er skadeligt for miljøet og for menneskers sundhed, indgik Kirkeministeriet og Miljøstyrelsen
en særaftale for at få aftalen til at træde hurtigere i kraft. Aftalen er, at krematorierne skal
have deres miljøgodkendelse revurderet efter branchebilaget pr. 1. januar 2011. Det ser ud
til, at krematorierne med få undtagelser nu er på vej i mål med at opfylde dette krav, og
dermed øger deres miljøvenlighed.
Hvor der på enkelte anlæg er problemer med at opfylde aftalen, regner Miljøstyrelsen med,
at de lokale miljømyndigheder sørger for, at de nye krav bliver opfyldt hurtigst muligt.
Der er dog nogle undtagelser på Sjælland og Lolland Falster, hvor Miljøstyrelsen og
Kirkeministeriet har anmodet en række kommuner om at fravige aftalen. Det gælder
udelukkende 8 krematorier, der lukkes i løbet af 2012 for at blive afløst af et nyt og moderne
krematorium i Ringsted.
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Evaluering af forenklinger af godkendelser og tilsyn
I en ny rapport fra Miljøstyrelsen bliver effekten af en række forenklinger af miljøgodkendelser
og tilsyn med virksomheder evalueret. Forenklingerne blev gennemført på baggrund af
anbefalinger fra et virksomhedsudvalg nedsat af Miljøministeriet i 2002, og i rapporten ser
man nærmere på forenklingernes betydning for både virksomheder, myndigheder og miljø.
Forenklingerne bestod i reducerede oplysningskrav til hovedparten af de godkendelsespligtige
virksomheder, branchebilag med standardvilkår og på tilsynsområdet differentieret tilsyn
og en ny aftale om minimumsfrekvenser for tilsyn. Evalueringen viser, at branchebilagene
overvejende er en succes, selvom der peges på muligheder for forbedringer. Det differentierede
tilsyn har ikke haft den ønskede effekt, selvom både myndigheder og virksomheder er enige
om, at det er en god idé ud fra et ressource- og miljøbeskyttelsesmæssigt perspektiv.

Læs hele rapporten her.

Ministeren nedsætter nyt virksomhedsudvalg
Miljøministeren har besluttet at nedsætte et nyt virksomhedsudvalg, der skal komme
med anbefalinger til at forenkle og opdatere miljøreguleringen af virksomheder inden
for områderne miljøgodkendelse og miljøtilsyn. Udvalget består af repræsentanter
fra DI, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, KL, Danmarks Naturfredningsforening,
Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.
Udvalget har haft første møde den 10. december og skal arbejde frem til sommeren 2011.
Udvalget vil bl.a. tage udgangspunkt i en række allerede gennemførte undersøgelser
om myndigheders og virksomheders erfaringer med miljøgodkendelse og miljøtilsyn, og
den netop gennemførte evaluering af de forenklinger, som blev til efter anbefalinger fra
Virksomhedsudvalg I (2002/2003).

Nye regler for miljøgodkendelse
Rådet og EU-Parlamentet har den 8. november vedtaget det nye direktiv om industrielle
emissioner, IED. IED vil medføre mindre forurening, sundere miljø og mere ensartede
konkurrencevilkår for industrivirksomheder i hele EU og er en afløser for IPPC-direktivet.
Noget af det mest interessant ved det nye direktiv er at kravet om brug af den bedste
tilgængelige teknik (BAT) er gjort bindende i langt højere grad end tidligere. Der skal også
føres hyppigere tilsyn med de mest forurenende virksomheder, og både kraftvarmeværker
og affaldsforbrændingsanlæg skal reducere emissionerne.
Direktivet forventes at træde i kraft omkring nytår, og Danmark har herefter to år til at
implementere det. Der venter nu Miljøstyrelsen et større arbejde med at gennemgå og
ændre adskillige love og bekendtgørelser.

’Miljøtilsyn og brugerbetaling’ har fået et ansigtsløft
I Miljøstyrelsen arbejder vi løbende på at opdatere vores hjemmeside. Nu er turen nået til
’Miljøtilsyn og brugerbetaling’ under menupunktet Industri. Udover at siderne har fået et
’smartere look’, har vi også prøvet at gøre det mere brugervenligt og overskueligt.
Du kan blandt andet finde information om regler og vejledninger, minimumsfrekvenser,
brugerbetaling, EU og IMPEL, tilsynsindberetningen, hvad Miljøstyrelsen selv laver på
tilsynsområdet og meget mere.
Se siden 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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