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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

mst@mst.dk 

Supplerende høring over bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der 

foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller, j.nr. MST-1200-00086  

 

Miljøstyrelsen har den 11. november udsendt udkast til supplerende høring af bekendtgørelse om 

etablering og drift af virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre 

metaller med høringsfrist d.16. november.   

 

Den supplerende høring indeholder centrale problemstillinger om offentlighed og indberetning af 

oplysninger om den konkrete virksomhed.  Landbrug & Fødevarer undrer sig over denne 

supplerende høring, og har været nødsaget til at eftersende et supplerende høringssvar til den 

supplerende høring efter fristen. Vi skal samtidig bemærke, at den supplerende tekst ikke har været 

diskuteret i arbejdsgruppen, og at den er vanskelig at forstå. Vi finder behov for, at der sker en 

drøftelse af udkaste på mødet d. 26. november.  

 

Helt overordnet finder Landbrug & Fødevarer det betænkeligt, at der i en bekendtgørelse, som 

handler om forenkling, indsættes bestemmelser, der øger de administrative byrder i kommunerne. 

Landbrug & Fødevarer mangler en begrundelse for, hvorfor kommunerne skal indberette en lang 

række oplysninger til Miljøstyrelsen, og hvad oplysningerne skal bruges til. 
 

Med hensyn til offentliggørelse finder Landbrug & Fødevarer, at der er tale om bestemmelser, der 

er mere indgribende end varetagelsen af de offentlige interesser berettiger. Det er helt afgørende, 

at Miljøstyrelsen med disse bestemmelser kan garantere, at konkurrencefølsomme oplysninger ikke 

lægges på nettet, og at virksomhedernes retssikkerhed iagttages. Vi kan i den forbindelse henvise 

til vores høringssvar 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 samt dertil 

vedlagte juridiske notat til aktiv offentliggørelse af oplysninger. Landbrug & Fødevarer finder 

endvidere, at der bør tages stilling til, hvor længe oplysningerne skal være offentligt tilgængelige. 

 

I § 47 c, Stk.5 er det uklart, hvad der menes med øvrige oplysninger. Det følger af 

offentlighedsloven samt af miljøoplysningsloven, at der er aktindsigt i bl.a. miljøoplysninger. 

Landbrug & Fødevarer undrer sig derfor over, hvorfor det er nødvendigt at indsætte en paragraf i 

en bekendtgørelse, indeholdende allerede fastsatte bestemmelser. 

 

I § 47 c stk. 6 fremgår, at offentliggørelsen skal ske via Miljøstyrelsens system. Det er uklart, hvem 

der reelt har ansvaret for de oplysninger, der er stillet til rådighed for offentligheden. 
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Oplysninger om brugerbetaling 

Bestemmelserne om brugerbetaling er uklare.  Det bør slås helt fast, at omkostninger til 

kommunernes indberetning og offentliggørelse af oplysninger IKKE omfattes af kravet om 

brugerbetaling.  

 

Landbrug & Fødevarer formoder, at der i § 47 a, stk. 3 efterspørges oplysninger om den totale 

brugerbetaling en kommune har opkrævet i medfør at bekendtgørelsen – og ikke brugerbetalingen 

for den enkelte virksomhed. Dette bør præciseres i bekendtgørelsen. 

 

I medfør af § 47 c stk.2 skal kommunen offentliggøre oplysninger om brugerbetalingen, som 

kommunen skal offentliggøre jvf. § 47 a, stk.3 efter hver behandling eller senest 1. april.  Det er 

uklart, hvad der menes med ’hver behandling’.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Camilla Memmert Willadsen 
Miljøpolitisk konsulent 
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