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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

København Ø 

Att.: Erhverv 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag til vejledning om miljøtilsyn  

 

Landbrug & Fødevarer skal hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar på vejledningen 

om miljøtilsyn.   

 

Som vi tidligere har gjort opmærksom, på finder vi særlig scoringsmodellen problematisk og 

teoretisk. Vi har noteret os, at der er sket en række justeringer i bekendtgørelsen i forhold til 

høringsudgaven, men vi er stadig af den opfattelse, at der er tale om en unødvendig bureaukratisk 

tilgang til området. Det er derfor positivt, at Miljøstyrelsen udarbejder en vejledning.  

 

Det fremgår, at vedledningen i sin nuværende form udelukkende er rettet mod myndigheden. Vi 

skal kraftigt opfordre til, at både husdyrbrug og virksomheder ligeledes får en målrettet vejledning 

eller anden information stillet til rådighed, inden tilsynsmyndighederne begynder at anvende de nye 

tilsynsregler i praksis.  

 

Helt overordnet er det vores opfattelse, at vejledningen skal holde sig indenfor bekendtgørelsens 

rammer. Særligt afsnittet om offentliggørelse er udformet, så der kan opstå misforståelser, og vi 

skal opfordre til, at der tages hånd om dette inden vejledningen færdiggøres.  Det er helt centralt, at 

virksomhedens rettigheder i forbindelse med offentliggørelsen er beskrevet helt klart. Landbrug & 

Fødevarer savner eksempelvis, at det fremgår af vejledningen at;  

”Myndighederne vil kunne blive erstatningsansvarlige over for husdyrbrug eller 

virksomheder efter de almindelige erstatningsretlige principper i forbindelse med 

offentliggørelse af oplysninger.”, jf svar på spørgsmål 49 i forbindelse med L 88. 

Når der udarbejdes vejledningsmateriale målrettet virksomheder og husdyrbrug, bør det bl.a. 

adresseres, hvordan virksomheden/husdyrbruget skal forholde sig, hvis der opstår uenigheder i 

forbindelsen med offentliggørelsen. 

 

Det bør endvidere fremstå klart i vejledningen, at selve resultatet af en scoring ikke skal 

offentliggøres. Såfremt Miljøstyrelsen er uenig i dette skal vi anmode om en nærmere drøftelse, Jf. 

betænkningen til L 88, hvoraf følgende fremgår: 

”Med hensyn til offentliggørelse af tilsynsrapporter vil det være tilsynsmyndighedens 

observationer på virksomheden og eventuelle opfølgende reaktioner herpå, der vil blive 

offentliggjort.” 

 

Det er ligeledes vigtigt, at reglerne omkring brugerbetaling adresseres mere indgående i 

vejledningen. Det bør være helt klart for tilsynsmyndigheden, at udarbejdelse af tilsynsplan og 

scoring af virksomhederne ikke er omfattet af brugerbetaling, idet der er tale om et internt 

prioriteringsværktøj, der skal hjælpe kommunen med at tilrettelægge deres arbejde. 
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Vi skal opfordre til at mulighederne i en elektronisk vejledningen udnyttes, ved at differentiere 

søgefunktionerne alt efter om man er interesseret i husdyrbrug eller virksomheder. De fleste 

kommuner har deres miljøafdelinger opdelt i medarbejdere, der er beskæftiget med hhv. industri og 

husdyrbrug, og en sådan funktion vil lette vejledningens logik og overskuelighed. Det vil ligeledes 

være lettere for virksomheden/husdyrbruget at finde den relevante information.   

 

Desværre er det ikke muligt, at printe vejledningen i sin helhed, hvilket betyder, at det er svært, at 

få et overblik.  Det betyder, at vi kommer til at tage forbehold for at vores høringssvar er 

fyldestgørende og at der er ting vi har overset.   

 

Mere konkrete bemærkninger 

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsmodel 

Landbrug & Fødevarer undrer sig over, at der indføres et nyt klassificeringssystem til virksomheder 

- kategori I og kategori II, hvor kategori I efterfølgende opdeles i a og b. Denne kategorisering 

fremgår hverken af godkendelsesbekendtgørelsen eller tilsynsbekendtgørelsen. Vi skal henlede 

opmærksomheden på, at klassificering af virksomheder også foregår i en lang række andre 

regelsæt, som ikke ligger indenfor Miljøstyrelsens område. Set ud fra en virksomhedsvinkel kan det 

derfor være ganske forvirrende med de mange forskellige opdelinger. Det er derfor uheldigt, at der i 

vejledninger dukker nye begreber op. 

 

Det fremgår, at der er 2 typer af tilsyn; basis og prioriterede. I henhold til bekendtgørelsens 

definitioner opereres med 3 typer af tilsyn; samlet, basis og prioriterede. For fuldstændighedens 

skyld bør alle 3 begreber beskrives nærmere.   

 

Myndighedernes pligt til at føre tilsyn 

Det bør fremgå klart i dette afsnit, at scoring af virksomhederne og udarbejdelse af tilsynsplan ikke 

er omfattet af brugerbetalingen for den enkelte virksomhed. 

 

Miljøtilsynsplan  

Det fremgår ikke nærmere, hvordan tilsynsplanen skal udformes for Miljøstyrelsen. For rigtig mange 

af Landbrug & Fødevarers virksomheder er tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen, og udformningen af 

MST’s tilsynsplan er derfor af væsentlig interesse for disse virksomheder.  

 

Der savnes en konkret definition af hvad et miljøproblem er.  Eksempelvis har alle 

virksomheder/husdyrbrug med en miljøgodkendelse fået vurderet deres udledning i relation til 

omgivelserne. Disse virksomheder/husdyrbrug burde derfor ikke give anledning til miljøproblemer 

med mindre de ikke overholder deres vilkår.  Det bør også nærmere fremgå, hvordan beskrivelsen 

af miljøproblemer skal foretages af Miljøstyrelsen, der geografisk dækker hele landet. Herunder bør 

det beskrives, hvordan Miljøstyrelsens beskrivelse hænger sammen med de enkelte kommuners 

beskrivelse. 

 

Miljørisikovurdering 

Dette afsnit er svært at finde rundt i ligesom de parametre, der scores efter flere steder ikke synes 

at give mening. Dette giver et behov for forklaring i vejledningen, så virksomhederne/landmændene 

forstår konceptet.  

 

Det bør fremgå af vejledningen, hvordan myndigheden skal forholde sig, hvis alle mange 

virksomheder/husdyrbrug falder i samme kategori, idet vi ikke antager at det er intentionen at 

opprioritere tilsynet som helhed.  



Side 3 af 4 
 

  

Ad miljøledelse, systematik og miljøforbedringer Vi skal henlede opmærksomheden på, at der 

konstant er fokus på miljøforbedringer i fødevareerhvervet. Som eksempler kan et branchefokus 

gennem bedre foderudnyttelse, der sikre løbende forbedringer hos den enkelte landmand, ligesom 

Arla-gården og klimaregnskaber er eksempler. Landbrug & Fødevarer finder, at modellen bør 

udbygges med denne information, idet det både omhandler systematik og miljøforbedringer. 

   

Ad Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at 

forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (husdyrbrug). Det er svært at forstå 

proportionerne i scoringen når store kemikalieoplag sidestilles med markstakke. Landbrug & 

Fødevarer skal opfordre Miljøstyrelsen til at forklare dette nærmere i den del af vejledningen, der 

målrettes virksomheden/landbruget. Det bør også forklares, hvorfor antallet af markstakke indgår 

så specifikt i scoringsmodellen set i lyset af at de regler, der regulerer markstakke er meget 

restriktive - med mindre der er tale om ulovlige forhold ?. 

 

Ad Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at 

forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (husdyrbrug). I relation til dette afsnit bør 

vejledningen forklare husdyrbrugerne, hvorfor alle store husdyrbrug automatisk falder i samme 

kategori og hvilke incitamenter i relation til tilsynet, der er for disse husdyrbrug til at investere i ny 

teknologi. Det bør ligeledes forklares, hvorfor der er forskel på kategoriseringen af industri og 

husdyrbrug, der har emissioner under PRTR-tærsklerne.  

 

Tilsynsplanlægning og frekvenser 

Afsnittet mangler og der er derfor ingen bemærkninger. 

 

Tilsynskampagner 

Afsnittet mangler og der er derfor ingen bemærkninger. 

 

Udførelse af tilsyn 

Landbrug & Fødevarer savner generelt en beskrivelse af hvad virksomheden/husdyrbruget kan 

forvente af tilsynet, og hvordan de bedst kan forberede sig, samt hvad deres retsstilling er i 

forbindelse med tilsynet. Det vil gøre det lettere, at sætte sig ind i processen med tilsynet og 

dermed muligheden for at være forberedt.  

 

I afsnittet om samarbejde med andre myndigheder savner Landbrug & Fødevarer bl.a. Beredskabet 

samt de tilsyn der udføres i regi af Fødevareministeriet på listen. Husdyrbrug og virksomheder får 

rigtig mange tilsynsbesøg, hvor det kan være svært at skelne mellem de forskellige myndigheders 

ressortområde. En undersøgelse blandt vores landmandsmedlemmer har vist, at det især er 

oplevelsen blandt landmændene, at myndighedernes kontrolbesøg ofte omhandler de samme 

forhold. Det giver dobbeltarbejde for både landmand og kontrollør og illustrerer behovet for en 

bedre koordinering af de forskellige tilsyn og kontrolbesøg, der skal gennemføres. Det vil derfor 

være hjælpsomt, hvis beskrivelsen indeholder et resume af hvad de forskellige myndigheder fører 

tilsyn med.   

 

Tilsynsrapport og offentliggørelse 

Landbrug & Fødevarer savner en henvisning til retssikkerhedsloven, der ligeledes er gældende i 

forbindelse med udlevering af tilsynsrapport. 

 

Vi skal foreslå, at der udarbejdes et fælles elektronisk koncept for tilsynsrapporten, der vil gøre det 

lettere for såvel kommunen som virksomheden/husdyrbruget at sætte sig ind i processen og gøre 

det klart på forhånd, hvad et tilsyn indeholder. 
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Afsnittet om offentliggørelse er meget forvirrende. Der er tale om et meget væsentligt afsnit og 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre kraftigt til, at det gennemskrives. Særligt når man har 

valgt at udforme vejledningen som en WIKI-vejledningen, er der risiko for, at væsentlig information 

overses, da det er svært at få et helhedsoverblik over reglerne og deres indbyrdes sammenhæng. I 

afsnittet om ”tilsynsrapport efter hidtidig praksis” bør det fremgå mere tydeligt, hvorfor der refereres 

til en gammel vejledning, hvor indholdet af tilsynsrapporten er anderledes end de krav, der stilles i 

den nye bekendtgørelse – og at tilsynsrapporter efter det ”gamle system” ikke  skal offentliggøres. 

Eksempelvis kan det misforstås om scoringen af en virksomhed skal offentliggøres. Landbrug & 

Fødevarer er af den opfattelse, at scoringen ikke skal offentliggøres. 

 

Klageadgang 

Vi finder det uhensigtsmæssig, hvis der lægges op til, at meddele påbud og lignende direkte i 

tilsynsrapporten. Det er også uklart, hvordan forvaltningslovens regler om varsling mv. håndteres i 

et sådan ”koncept”. 

 

Brugerbetaling 

Jf. tidligere bemærkninger finder Landbrug & Fødevarer afsnittet om brugerbetaling mangelfuldt. 

 

Håndhævelse 

Afsnittet er meget overordnet beskrevet. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Afslutningsvist skal Landbrug & Fødevarer gøre opmærksom på, at miljøreglerne er et ganske 

omfattende og meget komplekse, hvilket stiller store krav til myndighedernes kompetencer. Der er 

vores erfaring, at der stor forskel på kompetencerne hos myndighederne og vi skal derfor opfodre 

til, at der følges op på de betragtninger der fremgår på s. 57 i Virksomhedsudvalgs II rapport om 

”Kompetencer og videndeling” i forbindelse med tilsynsarbejdet. 

 

Landbrug & Fødevarer skal ligeledes henlede opmærksomheden på, at det er helt essentielt, at der 

med det nye tilsynssystem ikke skabes incitamenter for myndighederne til at flytte ressourcer fra de 

erhvervsfremmende processer (miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser) til de kontrollerende 

processer. Sagsbehandlingstider for godkendelser og tilladelser er afgørende for at kunne skabe 

vækst og beskæftigelse fremadrettet. 

 

 

Med venlig hilsen 
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