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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 Købehavn K 

mst@mst.dk 

Høring af udkast til ny PRTR bekendtgørelse, j.nr MST-1232-00029 

 

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

bemærkninger til PRTR bekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer skal endvidere positivt 

bemærke, at Miljøstyrelsen har valgt at fjerne kravet om udarbejdelse af grønne regnskaber, 

da det vil medføre en administrativ lettelse for de berørte virksomheder. 

 

PRTR-indberetning og kvalitetssikring 

Landbrug & Fødevarer skal gøre opmærksom på, at § 4, stk. 2 og 3 er en overimplementering 

af PRTR-forordningens artikel 9, idet det i henhold til forordningen ikke er et krav, at 

virksomheden skal forholde sig til myndighedens kvalitetsvurdering. Der er dermed tale om et 

unødigt administrativt trin i processen. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår på baggrund af ovenstående, at bestemmelsen ændres, så de 

digitale muligheder udnyttes i langt bedre omfang. Det kan fx ske ved at sikre, at 

virksomheden udelukkende skal forhold sig aktivt til myndighedens udtalelse, såfremt 

myndigheden har konkrete bemærkninger til indberetningen. Såfremt myndigheden ikke har 

bemærkninger til virksomhedens indberetning, er der ingen grund til at ulejlige virksomheden 

med at skulle forholde sig til indberetningen en gang til. 

 

Forskudte regnskaber 

En lang række andelsselskaber kører med forskudte års- eller finansielle regnskaber, og det er 

vigtigt, at ændringen ikke kommer til at medføre yderligere administrative byrder for disse 

virksomheder. Landbrug & Fødevarer skal derfor bede Miljøstyrelsen bekræfte, at disse 

virksomheder fremadrettet kan beregne eller estimere deres emissioner i forbindelse med 

PRTR indberetningen, fx ved at anvende relevante data fra foregående års forskudte 

regnskabsperiode som grundlag for en beregning eller et estimat. 

 

Husdyrbrug 

Landbrug & Fødevarer skal for god ordens skyld bede Miljøstyrelsen bekræfte, at der for 

husdyrbrugs vedkommende ikke laves om på den eksisterende procedure, hvor der anvendes 

data fra CHR til at beregne emissioner til PRTR registret, og at bekendtgørelsen derfor ikke 

giver anledning til nye eller ændrede administrative byrder for husdyrbrug. 

 

PRTR-forordningens bilag 2 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at bilag 2 til PRTR-forordningen sættes ind i 

bekendtgørelsen, da dette vil være med til at øge tilgængeligheden af reglerne for brugerne. 
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Mulighed for at undgå dobbeltregistrering 

Miljødata indberettes mange forskellige steder, fx til affaldsdatabasen, og det bør derfor sikres, 

at der sker en samkøring af relevante data, så virksomhederne ikke skal indberette de samme 

data flere forskellige steder.  

 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

Henrik Borg Kristensen 
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