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MBL § 1, stk. 1

”Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i 

respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre-

og plantelivet.”
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Tilsynspligtens omfang –

store frihedsgrader

MAD 2011.1028S

”Det fremgår af § 65, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven, at 

kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven 

… overholdes. Loven fastsætter imidlertid ikke på 

hvilken måde eller ved hvilke medarbejdere, tilsynet skal 

udøves, ligesom loven ikke stiller nærmere krav til 

tilsynets tilrettelæggelse, omfang eller gennemførelse.”
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Industritilsynsvejledningen 

Kommunen som vejleder/inspirator

”Udover at kontrollere virksomhedernes miljøforhold og 

håndhæve gældende regler, kan tilsynet samtidig 

inspirere til og vejlede om miljøforbedringer.”
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Brugerbetaling

”Dialog med virksomheden … om forhold, der er fastsat 

regler om i forhold til virksomheden ..., eller som overvejes 

reguleret i påbud eller vilkår i forhold til virksomheden ..., 

skal medregnes. … eks. frivillig indførelse af 

miljøledelsessystemer og renere produkter ikke 

medregnes, medmindre den er en integreret og nødvendig 

del af en godkendelses- eller tilsynsopgave, f.eks. fordi 

virksomhedens miljøledelsessystem vil have betydning for 

udformning af egenkontrolvilkår eller for den 

tilsynsmæssige kategorisering af virksomheden eller 

tilrettelæggelsen af tilsynet i øvrigt.” 
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Individuel tilsynsfrekvens

• Risikoscoresystem i bilag 1.

• Bygger på 2 parametre a) sandsynlighed (systematik + 

lovlydighed) og b) potentiale (oplagrede mængder + 

aktuelle emissioner + omgivelsernes sårbarhed).
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Risikovurdering – bilag 1

• Inden for alle 5 parametre tildeles 

virksomheden/husdyrbruget point (1,3,5). 

• Den samlede score beregnes vægtet:

(40 % x A + 60 % x B) x 50 % 

+ 

(33 % x C + 33 % x D + 34 % x E) x 50 %

• Paramter A tæller altså 20 %.
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Ny tilsynsbekendtgørelse –

parameter A
• Score 1

Virksomheden eller husdyrbruget anvender et certificeret 
miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i 
et ledelsessystem. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er 
en forudsætning.

• Score 3

Virksomheden eller husdyrbruget har en skriftligt formuleret 
miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende 
handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer 
på udvalgte områder. Miljøforbedringerne kan for eksempel opnås som 
reduktioner af emissionen til omgivelserne, reduktion af affaldsmængden, 
flytning af affaldsproduktion fra deponi eller forbrænding til genbrug eller 
genanvendelse samt ved reduktion af forbruget af energi, vand og råvarer 
pr. produceret enhed eller udledningen af CO2 pr. produceret enhed.

• Score 5

Resten

8



9

Tilsynskampagner 

§ 7

”Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to 

tilsynskampagner om året.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt en gang 

om året den samlede konklusion af sin indsats i 

forbindelse med tilsynskampagner, herunder mål og 

effekt.”
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Stillingtagen

Vi må gerne gøre bærdygtighed til et tema i dialogen med 

virksomhederne, men:

- Hvordan får vi åbnet dialogen med den enkelte 

virksomhed?

- Hvordan spiller det sammen med det, vi alligevel skal 

gøre?

- Kunne en tilsynskampagne tilrettelægges med 

fokus på bæredygtighed?
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Godkendelsens ramme

§ 5, stk. 1 og 2

”Den, der fremstiller eller importerer varer eller produkter, 

skal i videst muligt omfang sikre, at varen eller produktet ikke 

giver anledning til forurening eller spild af materialer og 

energimæssige ressourcer.

Stk. 2. Der skal herunder lægges vægt på, at varen eller 

produktet har en sådan sammensætning og udformning, at 

varen eller produktet 1) sikres den længst mulige levetid, 2) i 

videst muligt omfang lader sig genanvende og 3) ved den 

endelige bortskaffelse som affald ikke giver anledning til 

forurening eller anden miljøbelastning.”
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Godkendelsens ramme

Citat fra Den Kommenterede Miljøbeskyttelseslov:

”Bestemmelsen … har karakter af en programerklæring 

…  

Eksempelvis kan det ikke være en følge af 

bestemmelsen, at miljømyndighederne ved meddelelse 

af miljøgodkendelse skal påse, at vedkommende 

listevirksomhed lever op til principperne i § 5, og i 

benægtende fald fastsætte konkrete vilkår, der stiller 

krav til virksomhedens produkter.”
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Godkendelsens ramme – affald

Vilkår 6:

”Modtaget slam og slam tørret i slamtørringsanlæg … 

skal holdes adskilt fra slam, der ikke opfylder 

kvalitetskravene”.
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Godkendelsens rammer –

MKN 12. januar 2000

MKN-afgørelse 

”Af godkendelsesbekendtgørelsens … fremgår således, at 

spørgsmålet om at forebygge affaldsfrembringelse og fremme 

genanvendelse indgår i godkendelsesvurderingen, ligesom der 

kan stilles krav til håndteringen og opbevaringen af affald på 

virksomheden”.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 8

”krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden …”
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Godkendelsens rammer

NMK-131-00153 (HBL) (1)

• ”Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe 

ressourceforbruget og affaldsmængden … Husdyrbruget skal 

i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at 

indføre renere teknologi … Følgende områder forventes at 

indgå i redegørelsen: …”

• ”Husdyrbruget skal inden for 1 år efter meddelelsen af 

godkendelsen være gennemgået af en energifaglig konsulent 

med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende 

teknologier løbende indføres på husdyrbruget. 

Gennemgangen skal som minimum indeholde en …” 
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Godkendelsens rammer

NMK-131-00153 (HBL) (2)

”Hverken vilkår 30 eller vilkår 31 indeholder en beskrivelse 

af yderligere konkrete krav, som ansøger umiddelbart er 

pålagt at opfylde. Vilkårene må derfor forstås på den 

måde, at kravet til ansøger, der rækker ud over de ovenfor 

nævnte – redegørelse om mulighederne for at indføre 

renere teknologi (vilkår 30) og energifaglig gennemgang 

(vilkår 31) – forudsætter en særskilt afgørelse. Nævnet 

finder på den baggrund ikke anledning til at foretage 

ændringer vedrørende vilkår 30 og 31.”
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Redegørelsesvilkår

NMK-10-00666 af 18. august 2014:

Vilkår:

”Virksomheden skal en gang om året indberette egen status og 

planer for bedst tilgængelig teknik med udgangspunkt i følgende 

BAT-referencedokumenter …”

”Nævnet bemærker hertil, at der ikke er hjemmel i 

godkendelsesbekendtgørelsen til at stille vilkår om, at en 

virksomhed løbende skal redegøre for virksomhedens 

miljøarbejde.”
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Vilkår om energi

NMK-132-00627 af 11. december 2013

Vilkår:

”Al belysning i og uden for stalden skal udskiftes løbende til 

lavenergipærer/lysstofrør. Udskiftning af alle pærer/lysstofrør 

skal være sket senest 5 år efter godkendelsesdatoen.”

Nævnet stadfæstede vilkåret, som landmanden ellers specifikt 

havde klaget over.
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Vilkår om energi

NMK-132-00702 af 14. april 2015

Vilkår:

”Malkeanlæggets vakuumpumpe skal være frekvensstyret –

senest ved udgangen af 2014.”

Vilkåret blev stadfæstet af nævnet, dog med en ændring til:

”Når malkeanlæggets vakuumpumpe skal udskiftes, skal den 

erstattes af en frekvensstyret vakuumpumpe eller lignende 

energireducerende teknologi.”

19



20

Vilkår om mere 

end nødvendigt?

NMK-132-00669 af 19. november 2014

Der var indsat et lugtreducerende vilkår vedrørende et 

element i projektet, som ikke var nødvendigt for at få en 

godkendelse, men som landmanden havde indsat i 

projektet af hensyn til naboerne.

Forholdet var ikke påklaget, og nævnet fandt ikke 

anledning til at ophæve vilkåret eller i øvrigt kritisere, at 

vilkåret var fastsat.
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Mine statements

1. Hvis man vil inspirere virksomheder, skal man være 

fagligt godt rustet. Ellers er det bedre at lade være.

2. Der er mere at hente inden for nogle brancher end 

andre, det man kan hente, er ikke det samme inden for 

forskellige brancher, og de mest relevante temaer er 

ofte temaer, der ikke knytter sig tæt til det traditionelle 

miljøtilsyn. Det taler for a) en differentieret brancherettet 

tilgangsvinkel, og b) at det ikke behøver primært at ske i 

forbindelse med det traditionelle fysiske tilsyn.
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Mine statements

3. Jeg tror mest på modeller, der sigter på at få 
virksomheden ind i sammenhænge, hvor det positive 
træk ikke fremadrettet i betydelig grad hviler på 
myndigheden (netværk, miljøstyring).

4. Vil indebære, at tilsynsmedarbejderne skal håndtere 2 
roller samtidig (tilsyn og inspiration). Kan man ikke 
håndtere det, må man nøjes med den traditionelle 
tilsynsrolle.

5. Har ikke det store rum i relation til miljøgodkendelser 
(bortset fra hvad der ligger i BAT).
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