
Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef 
Michael Damm  
 
Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er 
vigtig for kommunen og 
virksomhederne. 
  
 



EU initiativer der understøtter en grøn omstilling : 
 
HORISONT 2020 – forskning og udvikling , 70 mia Euro afsat fra 2014 til projekter 
målrettet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Styrke EU’s globale position indenfor videnskab 
2) Styrke Europas industrielle lederskab i innovation.  
3) Bedre adgang til kapital,  
4) Udvidet støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er). 
 
 
For 1 – 4 skal det gælde :  
 
Udgør store samfundsmæssige udfordringer i Europa, fx klimaforandringer, 
udvikling af bæredygtig transport og mobilitet, skabelsen af billigere bæredygtig 
energi, fødevaresikkerhed, og aldrende befolkninger. 
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http://www.innovayt.eu/sites/default/files/horizon2020.jpg


EU initiativer der understøtter en grøn omstilling : 
 

 
 WEEE – direktivet, Elektronik, en udvidelse med krav til  
miljødesign er på vej - ressourceeffektivitet 

 
 ECO- design direktivet som omfatter energiprodukter og alle energirelaterede 
produkter stiller krav til energiforbrug 

 
 EU opfordre alle offentlige myndigheder til at indkøbe minimum 50 % grønt   

 
 Struktur- og Regionalfond midlerne målrettet det offentlige stiller krav om 
bæredygtige løsninger og projekter - støtter projekter, der er målrettet udvikling 
af bæredygtige samfund, industri osv. 

 
 
 Krav til nyt byggeri / byggeriets Energiforbrug strammes  
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DK initiativer 
 
Klimaplanen  
 

Vindmølleudbygning, støttemuligheder også for virksomheder,  
Energiselskaber skal skaffe flere CO2 besparelser, 
Støtte til solceller på erhverv 

  
Krav fra EU til nyt byggeri / byggeriets energiforbrug implementeres hurtigt  
 
 
Grønne Indkøb  
 

Alt indkøb i det offentlige skal være Grønt – vejledning fra 
finansministeriet 
Økologi 60 % seneste i 2020 – omlægning af produktionen via 
indkøbskrav 
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DK initiativer 
 
RessourceEffektivitetsplan (og Kommunal Affaldsplan i 2014) 

1 del – målrettet borgerne  
 
– affald skal sorteres ikke brændes , Plast, glas, papir, metal, og biomasse skal 
sorteres fra  
 
2. Del – kommer i 2014 , målrettet erhvervslivet  
- Stop med forbrænding af affald – udfasning af forbrændingsanlæg 
- Genbrug af affald/energi via f.eks industriel symbiosis 
- Krav til bedre sortering  

 
Erhvervsstøttemidler  
til Grøn markedsmodning, grøn innovation og industriel symbiosis  via struktur og 
regionalfonde samt Horisont 2020 – er klar nu 
 
Der er rigtig mange midler målrettet partnerskabsprojekter !!   
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Lovoverholdelse 
 

Økoeffektivitet 
 

Markedsorientering 
 

Værdier 

 
”at være lovlydig” 

 
Reduktion af omkost-
ninger og miljøbelast. 

Miljø del af 
forretningsstrategi 

 Mål 

 
få overskridelser 

 
Omkostningsreduktion 

 
Miljø konkurrence-
fordel 

 Forandringsmønster 

 
”som vi plejer” 

 
Løbende små 
ændringer 

 

Gerne store ændringer 

 Organisatorisk fokus 

 
Myndighedskontrollen  

 
Miljø del af daglig drift  

 
Markedsføring og 
topledelsen 

 Miljørelationer 

 
Opleves som konflikt 
med forretningen 

 

Kompromis med 
forretningen 

 

En del af forretningen 

 
Forhold til myndighed 

 
Minimal kontakt 

 
Engageret kontakt 

 
Læring og 
innovationspartner  

 

“politi”tilsyn 

dialog om 
Miljøstyring 

Vores rolle som
 

M
iljøm

yndighed 

dialog om 
Grønne  

produkter 

PARTNERSKAB  
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Reduceret 
Miljøbelastningen  

Bæredygtigt 
Ressourceforbrug 

Reduceret 
Klimabelastning og 

tilpasning 

Stop i tab af 
biodiversitet 

Fokus for bæredygtighed 

-Resssourceforbrug 
-Energiforbrug 

Tilsynskampagnen – bæredygtighed i tilsynet 

Fokus indsatser med umiddelbare 
bæredygtigheds gevinster for alle 

-Resssourceforbrug 
-Energiforbrug 

Grønne produkter og 
miljøkommunikation 

Grøn produktion  
drift optimering og effektivisering 

-Resssourceforbrug 
-Energiforbrug 

Grønne løsninger der kan bistå til en 
grøn omstilling af samfundet  



Tilsynsbekendtgørelse for myndighederne 

1. Tilsynsplan 

2. Risikovurdering og tilsynsfrekvens 

3. Tilsynskampagner (§ 6) 

4. Tilsynsrapport (§§ 7-9) 
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Ny lovgivning som påvirker Tilsynet 
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Tilsynstype  Muligheder / krav til 
miljømyndigheden 

Basistilsyn Risikovurderingen og 
kobling til produktionen + 
grundlag for tilsynsplan  

Prioriterede tilsyn. Et ekstra tilsyn, når risikovurderingen fordrer det. Risikovurderingen og 
kobling til produktionen 

Kampagnetilsyn Baggrund for 
kampagnetilsynet , 
virksomhedens ansvar  
(Klima, Kemi, Ressourcer, 
natur) 

Samarbejde og partnerskaber  NBE deltagelse – meget 
mere end ovenstående  

Tilsynskampagnen – bæredygtighed i tilsynet 

Ny lovgivning som påvirker Tilsynet 



 
 
 
 

Tilsynskampagnen  

Tilsynskampagnen – bæredygtighed i tilsynet 

I har modtaget et checkskema med fokus på 
energibesparelser og råvareoptimering, som vi vil drøfte 
ved tilsynet 
 
 
Til tilsynet anmodes I om, at skaffe oplysninger om årlig 
indkøb af den primære råvare (mængde, pris) og den 
bortskaffede mængde af denne råvare (mængde, pris). 
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