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Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

Sendt pr. e-mail til mst@mst.dk 

CC: nijoh@mst.dk   

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for 

godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v., J. nr. 2020-46743 

 

Miljøstyrelsen har den 29. oktober sendt udkast til ovenstående bekendtgørelse i høring med frist 

for bemærkninger den 27. november 2020.  

 

Bekendtgørelsen øger brugerbetalingen ifm. miljøgodkendelse og tilsyn for virksomheder og 

husdyrbrug med næsten 30 procent (fra 333 kr. til 427 kr. i timen). Der er tale om en meget markant 

og pludselig stigning, som ikke begrundes fagligt i hverken høringsbrev eller udkast til 

bekendtgørelse. Tilmed rammer stigningen virksomheder og husdyrbrug på et tidspunkt, hvor de i 

forvejen er økonomisk presset. Landbrug & Fødevarer finder stigningen helt uacceptabel. Det er i 

forvejen omkostningsfuldt og tidskrævende at søge om miljøgodkendelser. 

 

Helt overordnet er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at Miljøstyrelsen – i stedet for straks at 

gribe til voldsomme takststigninger med øgede omkostninger til følge – burde sænke de 

administrative byrder. Det vil kunne sikre lavere omkostninger og administration for både erhverv 

og myndighed. Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at Miljøstyrelsen sætter dette 

arbejde i gang hurtigst muligt, så der er mulighed for at begrænse de påtænkte stigninger. 

 

Helt konkret kan Landbrug & Fødevarer pege på behovet for mere rummelige miljøgodkendelser, 

bedre og mere præcise vejledninger, øget og bedre digitalisering samt en mere enkel 

implementering af EU´s BAT-konklusioner. 

 

Manglende inddragelse af interessenter 

Landbrug & Fødevarer er særdeles forundrede over Miljøstyrelsens manglende 

interessentinddragelse i denne sag. Der eksisterer et Overvågningsudvalg med relevante aktører, 

herunder Landbrug & Fødevarer, som burde inddrages. Ved tidligere ændringer i taksten for 

brugerbetaling har man gjort brug af Overvågningsudvalget, hvor de berørte parter er inddraget og 

blevet hørt. I forbindelse med Overvågningsudvalget blev der udarbejdet analyser og beregninger, 

som dannede det faglige beslutningsgrundlag for at fastsætte taksten. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor kraftigt anmode om, at Miljøstyrelsen indkalder til møde i 

Overvågningsudvalget, så interessenterne kan inddrages på behørig vis inden bekendtgørelsen 

færdiggøres. 

 

Ufuldstændigt beslutningsgrundlag og manglende gennemsigtighed 

Høringsmaterialet indeholder desværre intet fagligt grundlag for den påtænkte stigning i taksterne. 

Det er derfor ikke muligt at forholde sig til, om stigningerne er begrundede eller ej. I 

høringsmaterialet fremgår det blot, at stat og KL vurderer, at den nuværende timesats i fremtiden 
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ikke er tilstrækkelig til at dække omkostningerne for myndighedsopgaverne. Derudover henvises 

der helt overordnet til nye EU-krav, dialog, vejledning og flere uberettigede klager. Til disse 

overordnede omtaler kan bemærkes, at vejledning er en del af myndighedsopgaven, som der ikke 

burde være brugerbetaling på. Det er desuden helt urimeligt, at der lægges op til øget 

brugerbetaling på grund af uberettigede klager fra naboer, da det er et forhold, som virksomheden 

ikke har mulighed for at ændre på.  

 

Det er for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at gebyrfastsættelse og forhøjelser lever op til vigtige 

retssikkerhedsmæssige principper om forudsigelighed og indrettelseshensyn. Det er af afgørende 

betydning, at erhvervet kan følge, forstå og forberede sig på introduktion af enhver potentiel 

stramning, men processen i denne sag har været uigennemsigtig, og vi har fortsat ikke det 

fornødne grundlag for at kunne forholde os fyldestgørende til takststigningerne. Som nævnt ovenfor 

efterlyser Landbrug & Fødevarer interessentinddragelse i processen med at finde proportionelle og 

acceptable løsninger. 

 

For at Landbrug & Fødevarer kan tage stilling til høringen og nødvendigheden af den påtænkte 

stigning, skal Landbrug & Fødevarer derfor anmode om, at Miljøstyrelsen fremlægger grundlaget 

for den påtænkte stigning, dvs. en konkret beregning eller lignende timeregnskab som viser, at 

både stat og kommuner har behov for øget brugerbetaling samt en liste over de konkrete opgaver, 

som giver anledning til øgede byrder i hhv. stat og kommune. Såfremt eventuelle beregninger 

baseres på et skøn eller gennemsnit, bedes der redegøres for dette. 

 

Stigninger bør følges op med krav til service 

En så markant stigning i brugerbetalingen bør følges op med tilsvarende forbedringer i 

myndighedernes serviceniveau. Det bør derfor sikres, at der indføres kvantitative servicekrav, 

herunder loft over sagsbehandlingstider. 

 

Ændring af regler i relation til PRTR-data 

Med bekendtgørelsen lægges der op til, at myndighedernes ressourceanvendelse vedrørende 

kvalitetssikring af husdyrbrugs PRTR-data skal medregnes i tilsynsarbejdet.  

 

Landbrug & Fødevarer har en klar forventning om, at myndighedernes omkostninger og tidsforbrug 

ifm. denne opgave er yderst beskeden, da oplysningerne som udgangspunkt er kvalitetssikrede 

inden de er udsendt til husdyrbrugene. Kravet bør derfor suppleres med en vejledning til 

kommunerne om, at tidsforbruget for denne opgave skal holdes til et absolut minimum. 

 

Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Miljø, Klima & Bæredygtighed 

 

D +45 3339 4656 

M +45 3070 3119 

E hbk@lf.dk 
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