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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 Købehavn K 

mst@mst.dk 

Høring af udkast til fem bekendtgørelser, der følger op på lov om anmeldeordning for 

mindre miljøbelastende virksomheder (L 126 vedtaget den 21. april 2015), og 

Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger om digitalisering af miljøadministrationen, j.nr 

MST-1230-00066. 

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist takke for muligheden for at komme med 

bemærkninger til spildevandsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen, 

godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.  

 

Der er tale om en større omlægning af en række centrale regler, som har stor betydning for 

mange fødevarevirksomheder. For så vidt angår miljøtilsyn, er reglerne tillige relevante for 

husdyrbrug.   

 

Landbrug & Fødevarer skal kvittere for Miljøstyrelsens åbne og inddragende proces i 

forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelserne, men har alligevel en række centrale 

problemstillinger, som vi mener bør løses, inden bekendtgørelserne færdiggøres. 

 

Digitaliseringen af godkendelsessystemet og hensigten om kortere sagsbehandlingstider er 

prisværdigt og et skridt i den rigtige retning. Særligt med henvisning til Vækstplan for 

Fødevarer har Landbrug & Fødevarer dog haft en større forventning til forenklingerne. Vi skal 

derfor opfordre til, at der igangsættes et arbejde som opfølgning på både vækstplanen og 

Virksomhedsudvalg II med det mål, at der kan gennemføres yderligere forenklinger. 

  

For så vidt angår krav om miljøgodkendelse af mindre virksomheder på bilag 2 i 

godkendelsesbekendtgørelsen, skal Landbrug & Fødevarer gøre opmærksom på, at der er 

tale om en dansk særregel i forhold til IE-direktivet. En fjernelse af denne overimplementering 

vil medføre betydelige administrative lettelser for både virksomheder og kommuner.  

 

En gennemgang af bekendtgørelserne viser, at der både er kommet nye oplysningskrav, og er 

blevet ændret på eksisterende oplysningskrav på en måde, der medfører øgede administrative 

byrder. Som eksempel kan nævnes oplysningskrav 26 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor 

virksomhederne i højere grad risikerer at skulle aflevere en række ikke nærmere definerede 

økotoksikologiske data.  

 

Offentliggørelse 

Et særligt opmærksomhedspunkt er offentliggørelse af oplysninger om godkendelser og tilsyn. 

Landbrug & Fødevarer går generelt ind for stor åbenhed, men lægger samtidig vægt på, at 
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virksomhedernes retssikkerhed iagttages. Der skal være en sikkerhed for, at 

konkurrencefølsomme oplysninger ikke automatisk lægges på nettet, ligesom der bør være en 

forældelsesfrist for, hvor længe oplysningerne er tilgængelige på nettet. Med den aktive 

offentliggørelse af oplysninger, som der lægges op til, er det vigtigt at være opmærksom på, at 

myndigheden er forpligtet til at behandle hver eneste oplysning efter samme principper som i 

aktindsigtssager. Samlet set betyder det, at der skal foretages en konkret vurdering efter fire 

love inden offentliggørelsen. Landbrug & Fødevarer finder det stærkt problematisk, at 

virksomhederne ikke er part i en offentliggørelsessag, og dermed ikke har indflydelse på 

myndighedens afgørelse. Myndigheden er således ikke forpligtet til at underrette 

virksomheden, ligesom der ikke er mulighed for at påklage en afgørelse om offentliggørelse.    

 

Ud over de retssikkerhedsmæssige udfordringer indebærer den aktive offentliggørelse en øget 

risiko for erstatningsansvar for miljømyndigheden i de tilfælde, hvor myndigheden offentliggør 

følsomme oplysninger. 

 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at der findes en løsning på denne problemstilling, 

inden bekendtgørelserne færdiggøres. Der henvises til vedlagte bilag 1, som uddyber 

problemstillingen. 

 

Kommunernes indberetningskrav 

Med de nye regler skal kommunerne indberette flere oplysninger til Miljøstyrelsen, end det er 

tilfældet i dag. Landbrug & Fødevarer mener, at kommunernes ressourcer bør målrettes en 

hurtig og effektiv sagsbehandling, og skal derfor opfordre til, at der sker en gennemgang af 

indberetningskravene, så kun krav med et velbegrundet formål fastholdes i 

bekendtgørelserne. Samtidig mener vi, at det bør slås helt fast, at omkostningerne til 

kommunernes indberetninger til Miljøstyrelsen ikke må pålægges virksomhederne i form af 

brugerbetaling.  

 

Den Digitale Miljø Administration (DMA) 

Landbrug & Fødevarer er enig i, at digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn kan fokusere 

og målrette den offentlige sagsbehandling og lette virksomhedernes byrder. Det er dog 

centralt, at det kommende it-system fungerer optimalt fra starten, og at der afsættes 

tilstrækkelige ressourcer til udvikling, implementering og vedligehold af systemet. Desværre er 

der flere dårlige erfaringer med digitale systemer (fx husdyrgodkendelse.dk, 

tinglysningssystemet og NaturErhvervsstyrelsens tast selv-service), som betyder, at Landbrug 

& Fødevarer skal påpege, at det aldrig må komme virksomheden til skade, hvis systemet ikke 

fungerer korrekt. Hvis systemet ikke fungerer, skal det være muligt at indsende og få 

behandlet sine ansøgninger på anden vis. 

 

Genbrug af oplysninger 

Når en virksomhed logger ind for at foretage en ansøgning, skal det sikres, at eksisterende 

virksomhedsdata automatisk fremgår af det digitale system, så oplysningerne kan genbruges 

og dobbeltarbejde undgås. Endvidere bør alle tidligere ansøgninger og godkendelser fremgå 

af portalen. 
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Strategi for digitalisering af gamle godkendelser 

For at undgå, at man i en lang periode fremover skal arbejde med to parallelle systemer (et 

analogt og et digitalt), skal Landbrug & Fødevarer endvidere opfordre til, at Miljøstyrelsen 

udarbejder en strategi og tidsplan for, hvordan og hvornår myndighederne indfører 

virksomhedernes eksisterende vilkår og godkendelser i det digitale system.  

 

Afvisning af ansøgninger 

Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om godkendelse, VVM og spildevand, at 

miljømyndigheden ikke skal afvise en ansøgning, som ikke er indgivet via den digitale 

selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for 

kommunen ved at behandle sagen. Landbrug & Fødevarer mener, at tilsvarende bør gælde for 

virksomheder, så en sag, der ikke er indgivet digitalt, skal behandles, hvis det ud fra en samlet 

økonomisk vurdering har klare økonomiske fordele for virksomheden. 

 

Mulighed for digital ansøgning for alle virksomheder 

Virksomheder på bilag 2 skal indsende digitale ansøgninger om miljøgodkendelse, 

spildevandstilladelse og VVM-screening.  

 

Virksomheder på bilag 1 har derimod kun mulighed for at ansøge om miljøgodkendelse 

digitalt. Dermed risikerer disse virksomheder – for det samme projekt – at skulle indsende 

såvel digitale ansøgninger efter godkendelsesbekendtgørelsen og ansøgninger i papirform 

efter spildevandsbekendtgørelsen samt indgive VVM-screening i papirform efter VVM-

bekendtgørelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at virksomheder på bilag 1 får ret til at indsende 

ansøgning om spildevandstilladelser samt indgive VVM-screening efter VVM bekendtgørelsen 

digitalt. 

 

Samtidighed i ansøgninger og afgørelser 

Mulighed for samtidighed i afgørelserne om miljøgodkendelse, VVM-screening og 

spildevandstilladelser for bilag 2 virksomheder er fornuftigt og er blandt andet med til at sikre 

mere ensartethed i sagsbehandlingen. 

 

Det er dog helt centralt, at en virksomhed fortsat kan få afgjort en VVM-screening særskilt, 

inden der fremsendes ansøgning om miljøgodkendelse. Derved kan virksomheden få afklaret, 

om der er behov for at udarbejde en egentlig VVM-redegørelse uafhængigt af ansøgningen 

om miljøgodkendelse. Tilsvarende åbner det mulighed for, at virksomheden hurtigt kan gå i 

gang med bygge- og anlægsarbejder i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 4.  

 

Landbrug & Fødevarer skal anmode Miljøstyrelsen om at modtage bekræftelse på, at det nye 

system og de nye regler ikke er til hinder for dette, inden bekendtgørelserne færdiggøres. 

 

I forhold til kravet om samtidighed af afgørelserne skal Landbrug & Fødevarer gøre 

opmærksom på, at der i dambrugsbekendtgørelsens kapital 2 tillige er et krav om samtidighed 

i henhold til § 20 i lov om vandforsyning og § 48 i lov om vandløb. Det er uklart, hvordan dette 

vil blive håndteret i forhold til DMA’en. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at der tages en 
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bilateral drøftelse med Dansk Akvakultur og Landbrug & Fødevarer for at få afklaret dette 

forhold nærmere.  

 

Konkrete bemærkninger til godkendelsesbekendtgørelsen 

Med henvisning til Vækstteam Fødevarers anbefalinger, hvor der er udtrykt ønske om et større 

samarbejde mellem erhverv og myndigheder – eksempelvis ved at skabe et ”projektrum” ved 

større sager – skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der stilles krav om, at myndigheden 

skal udarbejde en tidsplan og oprette et projektrum. Dette vil være med til at sikre, at både 

myndighed og virksomhed får rammer, som gør det muligt at nå de fastsatte 

sagsbehandlingstider. 

 

§ 7stk. 7 – Tilgængelighed 

Der bør udarbejdes en definition af ”tilgængelighed” i § 7 stk. 7, så det står helt klart, hvornår 

en ansøgning anses for at være tilgængelig for myndigheden. Det bør endvidere anføres, 

hvem der har ansvaret, såfremt det digitale system ikke virker. 

 

§ 49, stk. 1, nr. 4 b) – Offentliggørelse af lempeligere krav til BAT 

I forhold til kravet om myndighedens afgivelse af oplysninger om, at der er fastsat lempeligere 

krav end dem, som følger af BAT-konklusionerne, skal Landbrug & Fødevarer foreslå, at det 

tilsvarende oplyses, hvorvidt myndighederne har anvendt mere restriktive krav, end dem som 

følger af BAT- konklusionerne, samt en begrundelse for dette. Dette vil give et mere revisende 

billede af implementeringen af IE-direktivet i Danmark.  

 

Bilag 1 – Listepunkt J201 

Landbrug & Fødevarer kan ikke umiddelbart vurdere betydningen af denne ændring, og skal 

derfor anmode Miljøstyrelsen om at bekræfte, at ændringen ikke medfører konsekvenser for 

virksomhederne, herunder som følge af anden lovgivning. 

 

Oplysningskrav (bilag 3 og bilag 4) 

I det følgende gives bemærkninger til oplysningskravene i bilag 3 og bilag 4. Nummereringen 

af oplysningskrav i nedenstående afsnit følger nummereringen i bilag 4. 

 

Oplysningskrav 25 (oplysninger om maksimal mængde af spildevand pr. døgn) 

For så vidt angår direkte tilslutninger til offentligt ejede renseanlæg, er oplysningskravet ikke 

relevant, da forholdet allerede er reguleret i tilslutningstilladelsen. Oplysningskravet er dermed 

udtryk for en dobbeltregulering, og bør tages ud. 

 

Hvad angår direkte udledning, bør der ikke være et krav om, at alle oplysninger altid skal 

leveres. Oplysningskravet bør formuleres, så det optræder som en mulighed for myndigheden 

i de tilfælde, hvor det skønnes relevant. Det kan fx besluttes af myndigheden i samarbejde 

med virksomheden på et opfølgende opstartsmøde, hvor det drøftes konkret, hvilke 

oplysninger der er behov for.  

 

Oplysningskrav 25 (oplysninger om virksomhedens anvendelse af BAT) 

Landbrug & Fødevarer finder det fornuftigt, at kravet om, hvorvidt virksomheden anvender 

BAT, tages ud i forbindelse med oplysninger om spildevand. Som kravene er i dag, er der reelt 
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tale om, at virksomhederne skal levere de samme oplysninger flere gange, og forenklingen 

forventes derfor at medføre en administrativ lettelse for virksomhederne. 

 

Oplysningskrav 26 (økotoksikologiske data) 

Landbrug & Fødevarer savner en begrundelse for ændringen af oplysningskrav 26 og en 

redegørelse for konsekvenserne heraf.  

 

Den foreslåede ændring, hvor virksomheden skal afgive en lang række oplysninger i 

forbindelse med ansøgning om tilladelse til direkte udledning, er stærkt problematisk. Det er 

vores vurdering, at ændringen kan medføre uoverskuelige og øgede administrative byrder for 

virksomhederne. Samtidig er der en reel risiko for at forhale og komplicere 

godkendelsesprocessen unødigt.  

 

Den nuværende ændring betyder, at ansvaret for mængden af dokumentation og data væltes 

over på virksomhederne uden nogen form for bagatelgrænse eller væsentlighedskriterium for, 

hvilke data der skal leveres.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor på det kraftigste opfordre til, at den nuværende formulering 

af oplysningskrav 26 fastholdes, så det fortsat er myndigheden, der skal meddele 

virksomheden, hvilke oplysninger der er relevante. I den forbindelse stiller Landbrug & 

Fødevarer sig gerne til rådighed for en nærmere uddybning og drøftelse af problemstillingen. 

 

Oplysningskrav 32 

Formuleringen af oplysningskrav 32 er uklar.  

 

Det bør i en vejledningstekst anføres, hvad der menes med ”udførelse”. Mange virksomheder 

har store arealer med forskellig belægning afhængig af virksomhedens indretning og 

produktionsflow. En beskrivelse af de forskellige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet 

kan blive ganske omfattende og uoverskuelig. Det bør derfor præciseres, at ”beskrivelse” og 

”oplysning” også kan være i form af kortmateriale, som eksempelvis kan vise belægningstyper. 

 

Konkrete bemærkninger til tilsynsbekendtgørelsen 

Helt overordnet finder Landbrug & Fødevarer, at der er behov for at få justeret 

scoringsmodellen, hvilket naturligt bør ske i forlængelse af det igangværende projekt om 

evaluering af det nye tilsyn.  Det bør blandt andet evalueres, om scoringsmodellen virker efter 

hensigten, og om den står mål med de administrative omkostninger.  

 

Markstakke (§ 14, stk. 1, nr. 7 og § 20) 

Markstakke er reguleret nøje i husdyrgødningsbekendtgørelsen og er som sådan et enkelt 

element af mange forhold, som der føres tilsyn med, herunder om de overholder de krav, der 

er fastsat. Hvis der er uregelmæssigheder forbundet med markstakke, vil dette skulle fremgå 

af tilsynsrapporten. 

 

Landbrug & Fødevarer mener på denne baggrund, at markstakke bør udgå af de oplysninger, 

der foreslås offentliggjort. Såfremt Miljøstyrelsen fastholder, at information om markstakke skal 

offentliggøres, skal Landbrug & Fødevarer anmode om en begrundelse for, hvorfor denne 

specifikke oplysning har relevans for offentligheden.  
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Det er meget uklart, hvad der forstås ved markstakke, og der bør derfor indføres en definition 

af termen. Det bør fx være helt klart, om fx markmøddinger, ensilage eller kompost er at 

betragte som markstakke. 

 

Klagemuligheder 

Da der åbnes op for en langt højere grad af offentlighed i forhold til offentliggørelse af 

oplysninger på virksomhedsniveau, skal Landbrug & Fødevarer anmode om, at der som 

minimum indføres en passende klagemulighed i forhold til offentliggørelsesbestemmelserne. 

Det vil være med til at sikre virksomheder og husdyrbrug en større grad af retssikkerhed i 

forbindelse med offentliggørelsesforpligtigelsen. 

 

Konkrete bemærkninger til standardvilkårsbekendtgørelsen (korn- og foderstof) 

Landbrug & Fødevarer er overordnet set bekymret over antallet af nye oplysningskrav, som 

standardvilkårsbekendtgørelsen suppleres med, og skal anmode om, at Miljøstyrelsen 

begrunder hvert enkelt oplysningskrav, herunder hvilke miljømæssige gevinster det enkelte 

krav medfører. 

 

Det bør overordnet sikres, at miljømyndigheden ikke kan stille supplerende vilkår ud over dem, 

som fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, med mindre der er tale om helt særlige 

omstændigheder. Disse særlige omstændigheder bør begrundes skriftligt ud fra fastsatte 

væsentlighedskriterier. Dette skal sikre, at der kun stilles supplerende vilkår, hvis der er et 

reelt miljømæssigt grundlag, og vil endvidere sikre, at standardvilkårsbekendtgørelsen 

fastholder sit formål. 

 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om et møde med Miljøstyrelsen inden 

standardvilkårsbekendtgørelsen færdiggøres, særligt med henblik på en drøftelse af vores 

bemærkninger til standardvilkår nr. 7 samt punkt 28 vedr. præstationskontrol, jf. nedenfor. 

 

Luftforurening (oplysningskrav nr. 6, side 252) 

Landbrug & Fødevarer undrer sig over, at der stilles krav om dokumentation for silofiltre men 

ikke for aspirationsanlæg, idet der er tale om identiske teknikker og filtertyper. Da der allerede 

føres en driftsjournal, som dokumenterer tilfredsstillende driftsforhold, og som dokumenterer, 

at filtrene fungerer, skal Landbrug & Fødevarer anmode om, at dette oplysningskrav tages ud 

af bekendtgørelsen. 

 

Indretning og drift (standardvilkår nr. 4, side 254) 

Det anføres, at myndigheden kan fastsætte krav om, at veje og kørselsarealer holdes fugtige 

med henblik på at undgå støvgener. Miljømyndigheden bør efter Landbrug & Fødevares 

opfattelse ikke stille specifikke metodekrav i forhold til at imødegå støvgener. 

Miljømyndigheden bør udelukkende forholde sig til, hvorvidt der er et problem, og såfremt 

dette er tilfældet, stille krav om, at virksomheden løser det. Det er herefter virksomhedens 

ansvar at finde en passende løsning. Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at denne 

del af standardvilkåret tages ud.  
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Indretning og drift (standardvilkår nr. 7, side 254) 

Det anføres i vilkåret, at der skal etableres målesteder inden procesluften blandes med andre 

luftstrømme. Det betyder i praksis, at et anlæg, som reguleres efter dets samlede emission via 

én fælles skorsten, skal etablere målesteder inden procesluften føres ind i skorstenen. Det vil 

medføre, at der i visse tilfælde skal etableres op mod 30 målesteder på et enkelt anlæg med 

fælles skorsten. Da der er tale om et meget vidtgående vilkår, som hverken er rimeligt eller 

hensigtsmæssigt, og som vil medføre betydelige omkostninger for virksomhederne, skal 

Landbrug & Fødevarer anmode om, at kravet tages ud af bekendtgørelsen.  

 

Luftforurening (standardvilkår nr. 11, side 255) 

Vilkåret om overholdelse af emissionsgrænse for støv fremgår allerede af tabellen under punkt 

12. For overskuelighedens skyld bør vilkår nr. 11 derfor tages ud af bekendtgørelsen. 

 

Luftforurening (standardvilkår nr. 13, side 256) 

Det fremgår af vilkåret, at godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om afkasthøjder. Da 

der er tale om et vilkår, som kan have væsentlig økonomisk betydning for virksomhederne, bør 

det specificeres, at det er virksomheden, som beregner afkasthøjden, og at myndigheden ikke 

uden videre kan fastsætte krav om afkasthøjde.  

 

For at undgå den nuværende formulerings meget vide skønsbeføjelse for myndigheden, bør 

der indføres kriterier for, hvordan vilkåret kan stilles.  

 

Egenkontrol (præstationskontrol, punkt 28, side 257) 

Landbrug & Fødevarer skal kraftigt anmode om, at det i teksten specifikt anføres, at der ikke 

skal foretages præstationskontrol i forbindelse med revurderinger, da dette medfører 

unødvendige omkostninger for virksomhederne uden at bidrage til en miljømæssig gevinst. 

 

Der bør endvidere indføres proportionalitet i kravet om præstationskontrol, hvor den 

nuværende tekst anfører, at der skal foretages 3 enkeltmålinger i forbindelse med 

præstationskontrol. Proportionaliteten kan fx imødekommes ved at anføre, at myndigheden 

kan kræve præstationskontrol i de tilfælde, hvor der er et erkendt problem, fx i forbindelse med 

klager eller tilsyn. Dette skal også ses i forhold til, at der allerede føres driftsjournaler, hvor 

kontrol af filtrene er dokumenteret. 

 

Årsrapport (side 258, nr. 32) 

Landbrug & Fødevarer skal gøre opmærksom på, at fristen for indsendelse af årsrapporten på 

minimum én måned efter afslutning af virksomhedens regnskabsår er helt urimelig kort. 

Oplysningerne kan næppe anses for at være hastigt nødvendige for miljømyndigheden. Til 

sammenligning er fristen for indsendelse af finansielle årsrapporter fastsat til fem måneder 

efter regnskabets udløb, og tilsynsmyndighedens frist for tilsendelse af tilsynsrapport er på to 

måneder efter tilsynet.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at fristen for indsendelse af årsrapport 

fastsættes til minimum fem måneder efter regnskabsårets afslutning, så det følger fristerne for 

den finansielle årsrapport. Denne frist vil tage højde for, at virksomheder, som skal udarbejde 

flere årsrapporter (fordi de har flere anlæg), kan imødekomme fristen uden unødigt hastværk.  
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Standardvilkår for biogasanlæg 

Landbrug & Fødevarer skal henvise til høringssvar fra Foreningen for Danske Biogasanlæg, 

som vi kan tilslutte os. 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

 

Anette Christiansen    Henrik Borg Kristensen 

Miljøchef     Seniorkonsulent 

 

Miljø & Energi    Miljø & Energi 

 

D +45 3339 4294    D   +45 3339 4656  

M +45 2724 5765    M   +45 5167 1549 
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