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Til høringsparterne    
   
  
 

Høring om udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for 
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov 
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i bekendtgørelse om 
brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov 
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen) i 
høring. 
 
Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk. 
 
Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og 
andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 27. 
november 2020.  
 
Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer MST-2020-46743 i emnefeltet, og med kopi til 
nijoh@mst.dk 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af 
høringslisten, som er lagt på høringsportalen.dk. 
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til: 
 
• AC-Tekniker Ninna Johnsen, nijoh@mst.dk, 24 23 75 02  
• Specialkonsulent, jurist Helle Husum, hehus@mst.dk, 23 63 73 04 
 
 
Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse 
Kommuner og Miljøstyrelsen opkræver brugerbetaling hos virksomheder og 
husdyrbrug for miljøgodkendelse m.v. og tilsyn iht. brugerbetalings-
bekendtgørelsen1.  
 
I 1994 blev der indført brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn på 
virksomhedsområdet efter miljøbeskyttelsesloven. Brugerbetalingen fungerede 

                                                             
1 BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om 

miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
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som en abonnementsordning og blev frem til 2005 opkrævet som et fast årligt 
gebyr. Brugerbetalingsordningen medførte, at virksomhederne dækkede omtrent 
halvdelen af miljømyndighedernes faktiske anvendte ressourcer til miljøopgaver.  
 
Brugerbetalingsordningen blev pr. 1. januar 2005 ændret fra at være en 
fastgebyrordning til at være en ordning, hvor miljømyndighederne opkræver 
brugerbetaling efter medgået tid. Forudsætningen for medgået-tid-modellen var, 
at brugerbetaling skulle dække 57,79 % af omkostningerne til det arbejde, der er 
omfattet af brugerbetaling i forbindelse med den enkelte virksomhed og det 
enkelte husdyrbrug. 
 
Den nuværende takst bygger på en ressourceopgørelse fra 2002. Da taksten blev 
indført, lovede det daværende Miljøministerium fremadrettet at se på grundlaget 
for taksten og evt. fremsætte et nyt forslag, hvis der var behov for det. Det vurderes 
af både stat og KL, at den nuværende timesats i fremtiden ikke er tilstrækkelig til 
at dække omkostningerne for de myndighedsopgaver, som er omfattet af 
brugerbetalingsbekendtgørelsen. Underdækningen skyldes bl.a. en ubalance 
mellem udgifter til de opgaver og aktiviteter, der kan opkræves brugerbetaling for, 
og hvilke der ikke kan i forhold til de faktiske udgifter til godkendelses- og 
tilsynsopgaverne. Eksempler på nogle af de opgaver, som har været stigende og 
derfor betyder, at dækningsgraden er lavere end oprindeligt forudsat, er fx tilsyn 
med nye krav som følge af EU-lovgivning, dialog med virksomheder og 
husdyrbrug, vejledning, generel tilsynsplanlægning, orientering om nye regler, 
tilsyn på baggrund af uberettigede klager mv.  
 
Ved genberegning af brugerbetalingsandelen med en dækningsgrad på 57,79 % af 
udgifterne er den nye takst estimeret til at være 427,00 kr. frem for 333,22 kr. 
(2020). 
 
Øvrig mindre ændring 
Endelig foreslås to mindre præciseringer i konsekvens af ændring af PRTR-
bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1172 af 13/10/2015), hvorved der 
introduceres nye bestemmelser i relation til visse større husdyrbrugs 
tilvejebringelse af PRTR-data og tilsynsmyndighedens kvalitetssikringen samt 
ændring af store fyr bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 513 af 22/05/2016). Det 
præciseres således i brugerbetalingsbekendtgørelsen, at tilsynsmyndighedens 
ressourceanvendelse ved udarbejdelse af udtalelser om virksomheders, herunder 
husdyrbrugs PRTR-data, og udtalelser om virksomheders indberetning af 
oplysninger for store fyringsanlæg medregnes i tilsynsarbejdet.  
 
Begge bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 og er sendt i 
høring samtidig med udkast til ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 
 
Forholdet til EU-lovgivningen 
Med de foreslåede ændringer af taksten for brugerbetaling i bekendtgørelsen 
implementeres ikke ny erhvervsrettet EU-regulering.  
 
Miljømæssige konsekvenser 
Ændringen af brugerbetalingsbekendtgørelsen vil ikke have miljø-, natur- og 
sundhedsmæssige konsekvenser. 
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Væsentlige administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Med de forslåede ændringer hæves taksten for brugerbetaling iht. 
brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 1, til 427,00 kr. Konsekvensen af 
takstforhøjelsen vil for erhvervslivet være, at virksomheder og husdyrbrug m.v., 
der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, vil få øgende udgifter i 
forbindelse med kommunernes og Miljøstyrelsens udførelse af aktiviteter omfattet 
af brugerbetalingsbekendtgørelsens §1 (tilsyns- og godkendelsesarbejde).  
 
Den samlede øgede udgift for erhvervslivet vil være 15 mio. kr. årligt.  
 
Taksten bliver ifølge brugerbetalingsbekendtgørelse PL-reguleret hvert år. Første 
gang i 2021. 
 
De foreslåede ændringer, har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
 
Ikrafttrædelse 
Det forventes, at de ændrede regler i brugerbetalingsbekendtgørelsen træder i 
kraft den 1. januar 2021.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Helle Husum 
Specialkonsulent, jurist  

hehus@mst.dk 
 


