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Du sidder nu med første udgave af nyhedsbrevet ’Virk.Som - Nyt om miljøgodkendelse og tilsyn’. Der
er tale om en ny service fra Miljøstyrelsen og vi vil med nyhedsbrevet løbende informere om vores
aktiviteter, nye regler og vejledninger. Nyhedsbrevet er især målrettet kommunale miljømedarbejdere,
der arbejder med miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder.
Nyhedsbrevet kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/virksom

Aktindsigtssager om risikovirksomheder
Der findes ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. Disse virksomheder oplagrer farlige stoffer
og kan tænkes også at udgøre en risiko i terroraktioner. Derfor har Miljøstyrelsen tidligere
været tilbageholdende med at udlevere oplysninger, som kan misbruges.
I juni 2010 kritiserede Ombudsmanden myndighederne for manglende åbenhed i sager om
risikovirksomheder. Hver sag er nu blevet gennemgået på ny, og Miljøstyrelsen har efter
anbefalinger fra PET valgt at udlevere en række nye oplysninger. Det er eksempelvis lister
over adresser, brancher og begrundelse for, hvorfor den aktuelle virksomhed er kategoriseret
som en risikovirksomhed.
Læs ombudsmandens redegørelse her:
www.ombudsmanden.dk/nyt_og_presse/alle/Aktindsigt_i_risikovirksomheder/.

Set i lyset af Ombudsmandens redegørelse anbefaler Politiets Efterretningstjeneste (PET)
fortsat at tilbageholde detaljerede oplysninger:
•
•
•
•

om en virksomheds produktions- og sikkerhedsforhold,
en virksomheds eller anlægs opbygning,
om risici, der er forbundet med en virksomhed eller anlægs drift samt
om mængden af farlige stoffer, der opbevares af en virksomhed og placering af de farlige
stoffer, herunder placering af overjordiske oplag, da disse oplysninger kan være til fare for
statens sikkerhed.

Anbefalinger til fremtidens dam- og havbrug
Miljøministeren og Fødevareministeren igangsatte medio 2009 et udvalgsarbejde, der skal
se på, hvordan et ønske om vækst i akvakulturerhvervet (ferskvandsdambrug og havbrug)
kan ske under hensyntagen til vandmiljøet. Et enigt udvalg afleverede sine anbefalinger
d. 26. maj 2010 til miljøminister Karen Ellemann og fødevareminister Henrik Høegh. Det
er nu op til politikerne at beslutte, hvilke anbefalinger der skal iværksættes og i hvilken
rækkefølge. www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Dambrug/
Miljøstyrelsen vil fremhæve én enkelt af anbefalingerne, som indebærer en presserende
opgave for kommunerne:
”Der bør snarest og inden udgangen af 2010 udarbejdes et selvstændigt notat om, hvilke
forhold der – udover problemstillingen om medicin og hjælpestoffer - især ses at være til
hinder for udstedelse af miljøgodkendelse af klassiske dambrug. Notatet bør udbygges med
relevante løsningsforslag, der kan anvendes af ansøger og myndighed.
Dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendte, skal senest ved udgangen af 2011 have en
miljøgodkendelse. Der skal udarbejdes en stram tidsplan for at sikre miljøgodkendelser
til tiden, og de centrale myndigheder bør stille den fornødne ekspertise til rådighed for
arbejdet. Der udarbejdes en løbende oversigt over godkendelsessituationen kommune for
kommune.”
KL og Miljøstyrelsen vil i anledning af denne anbefaling afholde en workshop, hvor
erfaringsudveksling mellem kommunerne bliver omdrejningspunktet. De relevante
kommuner vil snart modtage en invitation til workshoppen, der forventes afholdt i oktober.
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Tilsyn med tilsynet
Den årlige redegørelse for Kommunernes, Miljøcentrenes og Miljøstyrelsens tilsynsindsats
for 2008 er blevet offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Publikationen kan læses på:
http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2010/08/978-87-92668-64-6.htm

Redegørelsen for tilsynsindsatsen 2008 viser, at mange kommuner havde svært ved at
opfylde minimumsfrekvenserne for tilsyn. 41 kommuner levede i 2008 ikke op til aftalen om
minimumsfrekvenser. Dette er en markant stigning fra tidligere år. 23 af de 41 kommuner
havde også problemer med at føre et minimumstilsyn i 2007, og var derfor til samtale i
Miljøstyrelsen for at redegøre for den fremtidige tilsynsindsats.
Den seneste indberetning for 2009 viser, at der er sket en fremgang i antallet af kommuner,
som overholder minimumsfrekvenserne. På www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte
kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om
kommunernes indsats fra 2007 og frem, og det er allerede nu muligt at finde tal for 2009
i databasen.

Ny vejledning om oplagring af olie på vej
Vejledning om ’Miljøkrav til olieoplag’ www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/
Erhverv_hoeringsmateriale/Vejledning/Miljoekrav_Store_Olielagre.htm har netop
været i høring. Vejledningen indeholder anbefalinger til miljøkrav til oplag af olieprodukter,
og er tænkt som inspiration for både myndigheder og virksomheder ved udformningen af
vilkår for store olieoplag. Udgivelsen af vejledningen er sidste skridt i implementeringen af
det forenklede godkendelsessystem, som skal lette miljømyndighedernes sagsbehandling
og sikre ens krav for en række bilag 2-virksomheder.
Grunden til, at olieoplags-vejledningen er endt som en vejledning og ikke et bindende
branchebilag skyldes, at risikoen ved anlæggene ikke blot afhænger af udformningen,
produktet i tankene og virksomhedens driftsprocedurer, men også af de nærliggende
omgivelser. Forskelle i sårbarhed i det omgivende miljø og i spredningsveje betyder, at
hændelser med spild af produkt er specifikke for det enkelte anlæg.
Vejledningen er kronen på værket i en længerevarende proces med deltagelse af flere parter
fra både branche og myndigheder, som alle har bidraget med en konstruktiv og værdifuld
kritik. Dette har skullet sikre, at anbefalinger og beskrivelser af forholdene omkring
olieoplagene er fagligt velfunderede og nuanceret beskrevet.
Kontaktperson for vejledningen er Marina Snowman, masno@mst.dk

Kommunernes miljøadministration skal forenkles
En række kommuner bidrager til et igangværende projekt om afbureaukratisering af
den kommunale miljøadministration. Projektet udfylder aftalen mellem Regeringen og
KL om at sikre ”Mere tid til velfærd” ved at finde områder inden for den kommunale
administration, der kan afbureaukratiseres. Kommunerne kan bruge de frigivne midler til at
øge velfærdsydelserne.
På miljøområdet er fire områder udvalgt: jordforurening, miljøregulering af virksomheder,
lokalplanlægning og VVM. Mange kommuner har bidraget med konkrete forslag til
afbureaukratisering inden for de fire områder, og elleve kommuner har deltaget i en grundig
kortlægning af tidsforbruget for opgaverne inden for de fire områder. Kortlægningsarbejdet
afsluttes i efteråret 2010, og konkretiseringen af forslagene forventes fremlagt af Regeringen
i foråret 2011. Forventningen er, at regelændringer kan gennemføres i løbet af 2011 og 2012.
Læs om Miljøministeriets arbejde med afbureaukratisering:
http://www.mim.dk/Ministeriet/Miljoereglerne/

Nyhedsbrevet udgives af Miljøstyrelsen, Erhverv.
Formålet med nyhedsbrevet er orientere kommunale medarbejdere,
der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens
aktiviteter, nye regler, høringer og arrangementer.
Kontakt i Miljøstyrelsen er Hanne Lylov Nielsen, hly@mst.dk
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