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Høringsnotat – udkast til ændring af PRTR-bekendtgørelsen 
 

 

PRTR-bekendtgørelsen blev i udkast sendt i ekstern høring den 30. oktober 2020 

med frist for afgivelse af høringssvar den 27. november 2020. 

 

Miljøstyrelsen har modtaget høringssvar fra 9 organisationer. 

 

Følgende 3 organisationer har fremsendt bemærkninger til udkast til ændring af 

godkendelsesbekendtgørelsen: 

 

Landbrug & Fødevarer, KL, Bryggeriforeningen 

 

Følgende 6 høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkast til 

ændring af godkendelsesbekendtgørelsen: 

 
Advokatsamfundet, Danske Bygningskonsulenter, Centralorganisationernes 

Fællesudvalg, Dansk Bilbrancheråd, Danske Kloakmestre, Dansk 

Arbejdsgiverforening 

Høringssvarene har berørt følgende punkter: 

  

1. Vejledningsmateriale i relation til tilsynsmyndighedens kvalitetsvurdering af 

indberetning fra husdyrbrug 

2. Kortere frister indberetning 

3. Ekstern akkrediteret auditor 

4. Indberetning af produktionsvolumen - fortrolighed 

5. ”Beslutningstræ” eller flow-diagram med tidsfrister 

 
I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. Miljøstyrelsens 

kommentarer hertil er anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i 

hovedtræk. Ønskes mere detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, 

henvises der til høringsportalen, hvor høringssvarene er offentliggjort i deres 

helhed.  

Ad. 1 Vejledningsmateriale i relation til tilsynsmyndighedens 

kvalitetsvurdering af indberetning fra husdyrbrug  
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Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at det i tilhørende vejledningsmateriale 

kommer til at fremgå helt præcist, hvad myndighederne skal forholde sig til ifm. 

deres kvalitetsvurdering, så de administrative omkostninger begrænses mest 

muligt. L&F har en klar forventning om, at myndighedernes omkostninger og 

tidsforbrug i forbindelse med denne opgave er yderst beskeden, da oplysningerne 

som udgangspunkt er kvalitetssikrede, inden de er udsendt til husdyrbrugene.   

 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

Med den foreslåede ordning for husdyrbrug, udarbejder Nationalt Center for 

Miljø og Energi (DCE) udkast til PRTR-indberetning for husdyrbrug for så vidt 

angår det enkelte husdyrbrugs ammoniakudledning baseret på oplysninger fra 

Landbrugsindberetning.dk. Herefter skal husdyrbruget vurdere, om 

indberetningen skal korrigeres eller suppleres, herunder med oplysninger om fx 

affald og metan. Kun i de få tilfælde, hvor husdyrbruget anmoder om korrektion 

af emissionen af ammoniak på grund af teknologi, der ikke er medtaget i 

beregningen, skal kommunerne med forslaget kvalitetsvurdere anmodninger om 

korrektion af ammoniakemissionen ud fra tilsynsmyndighedens kendskab til 

husdyrbrugets aktuelle anvendelse af teknologi til reduktion af ammoniak fra 

staldene.  

 
Der vil derfor alene være en lille stigning af husdyrbrugs brugerbetaling til 

kommunerne i de tilfælde, hvor et husdyrbrug anmoder om korrektion af 

ammoniakemission som følge af anvendelse af reducerende teknologi. Dette 

skønnes af andrage ca. 10 sager årligt á maksimalt 2 timers sagsbehandling i 

kommunerne. 

 

Ad. 2 Kortere tidsfrister 

KL kvitterer for, at der med ændringerne i PRTR-bekendtgørelsen tilvejebringes 

en mere effektiv national indberetning til EU-Kommissionen. KL gør dog 

opmærksom på, at det ser ud, som om virksomhederne får mindre tid til 

indberetningerne, hvilket kan være uheldigt, hvis der skal sikres en god 

datakvalitet. 

 

Bryggeriforeningen bemærker, at krav om indberetning senest 1. marts er 

meget for tidligt. I mange tilfælde vil virksomhederne ikke kunne rapportere disse 

oplysninger allerede 2 måneder efter kalenderårets afslutning. Desuden kan/må 

børsnoterede virksomheder ikke offentliggøre konkurrencefølsomme oplysninger 

– som fx produktionsmængde – før de offentliggør årsrapporten (og CSR-

redegørelsen). Derfor bør fristen afstemmes med fristerne i 

årsregnskabsloven. Der savnes i det hele en begrundelse for, hvorfor 

Miljøstyrelsen ønsker at forkorte virksomhedernes rapporteringsfrist med 1½ 

måned.  

 

Og endelig dels må det undre, at det samtidig er muligt at have en væsentlig 

længere frist for husdyrbrug helt frem til 1. oktober, jf. § 5, stk. 3, der ovenikøbet 

får et forslag udarbejdet og tilsendt af tilsynsmyndigheden. 

 
Miljøstyrelsens bemærkninger 
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Med bekendtgørelsen ændres tidsfristen for virksomheders PRTR-indberetning 

af data fra 15. april til 1. marts og der fastsættes nye frister for kvalitetssikringen 

både for virksomheder og tilsynsmyndigheden. Det sker på baggrund at 

Kommissionen har fastsat nye frister for medlemslandenes indberetninger – som 

Miljøstyrelsen er bundet af. De betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande 

skal indberette væsentligt tidligere end hidtil op til 4 måneder tidligere – og 

Miljøstyrelsen har set sig nødsaget til at fremrykke virksomheders indberetnings 

frister med 6 uger. 

  

Bemærkningerne vurderes derfor ikke at give anledning til ændringer. 

Ad. 3 ekstern akkrediteret auditor 

KL bifalder, at muligheden for, at en ekstern akkrediteret auditor eller verifikator 

kan indtræde til at udarbejde en udtalelse i stedet for tilsynsmyndigheden, 

bortfalder. 

 

Ad 4. Indberetning af produktionsvolumen - fortrolighed 

Bryggeriforeningen bemærker, om kravet til indberetning af produktionsvolumen 

fra 2021, at produktionsmængde er meget konkurrencefølsomme oplysninger. 

Bryggeriforeningen mener derfor, at det skal holdes på et meget overordnet 

niveau. Skal der samtidig være en sammenhæng med IED-direktivet, bør 

”Produktionsmængde” alene referere til det relevante listepunkt i IED-direktivets 

bilag. For bryggerier bør det således være fuldt ud tilstrækkeligt at oplyse, om 

bryggeriets produktionsmængde af færdigvarer af vegetabilsk oprindelse er over 

eller under tærsklen på 300 tons/dag. 

 
Miljøstyrelsens bemærkninger 

Miljøstyrelsen er enig i at produktionsmængde kan være meget 

konkurrencefølsomme oplysninger, hvorfor Danmark også stemte nej til 

forslaget. Derfor vil oplysninger som udgangspunkt blive fortroligholdt, hvis 

virksomheden anmoder om det i henhold til bekendtgørelsens § 11. 

 

Bemærkningerne vurderes derfor ikke at give anledning til ændringer. 

 

Ad 5. ”Beslutningstræ” eller flow-diagram med tidsfrister 

Bryggeriforeningen bemærker, at det fx vil være relevant med et bilag, der viser 

et ”beslutningstræ” eller flow-diagram med tidsfrister (”hvem gør hvad og 

hvornår”), et bilag med de relevante stoffer og tærskler, og et bilag med de andre 

oplysnings- og formkrav, så de fremgår ét sted. 

 
Miljøstyrelsens bemærkninger 

Miljøstyrelsen vil gerne tage ideen om et der viser et ”beslutningstræ” eller flow-

diagram med tidsfrister (”hvem gør hvad og hvornår”) og foreslår at det laves 

som en del af vejledningen om PRTR-indberetning på mst.dk og virk.dk. 

 


