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Høring over udkast til ny vejledning om
miljøtilsynsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ny vejledning om bekendtgørelse om miljøtilsyn
(miljøtilsynsbekendtgørelsen) i høring.
Den nye vejledning er en opdatering af Miljøstyrelsens tidligere wiki-vejledning (Vejledning om
miljøtilsyn, 2013)1 og vil erstatte wiki-vejledningen. Vejledningen forventes offentliggjort digitalt i
løbet af 2020.
Formålet med opdateringen er:

at bringe vejledningen i overensstemmelse med den nugældende miljøtilsynsbekendtgørelse,
bekendtgørelse 1536 af 9. december 2019,

at uddybe vejledningen på en række punkter samt udvide vejledningen med nye opslag.
Udkast til vejledningen er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter
fra KL, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Fredericia Kommune, Horsens Kommune, IkastBrande Kommune, Odense Kommune, Skive Kommune, Svendborg Kommune og MiljøstyrelsenVirksomheder.
Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest d. 20. marts 2020.
Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv, på mailadresse mst@mst.dk cc.
sanfi@mst.dk, med angivelse af journalnummer 2020-877.
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar
samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.
Udkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste. Høringsmaterialet er samtidig
offentliggjort på høringsportalen.
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https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.MainPage.ashx.
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Nærmere beskrivelse af vejledningens indhold
Udkastet består af 14 kapitler:
• 1 Læsevejledning
• 2 Få tjek på miljøtilsynsreglerne
• 3.1 Miljøtilsynsplan
• 3.2 Tilsynsfrekvenser og planlægning af tilsynsaktiviteten
• 3.3 Miljørisikovurdering
• 3.4 Tilsynsrapport og offentliggørelse af udvalgte oplysninger
• 3.5 Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse
• 3.6 Opfølgning på håndhævelser
• 3.7 Begrænsninger i afgivelse af oplysninger og offentliggørelse
• 3.8 Årlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet
• 4.1 Tilsynskategorier og –typer
• 4.2 Bekendtgørelsens indhold, hjemmelsgrundlag og anvendelsesområde
• 4.3 Hvem er omfattet
• 4.4 Brugerbetaling
Læsevejledning
Vejledningen vil blive udgivet som en elektronisk vejledning. I høringsudkastet er tekst markeret med
grønt, ord, hvorfra der linkes til andre dele af vejledningen, til materialer på www.mst.dk eller til
bekendtgørelser på www.retsinfo.dk. Vejledningen vil blive endelig tilrettet, når den endelige
vejledning foreligger webbaseret. Afsnit-numrene, der i teksten er skrevet i parantes, slettes i den
endelige udgave af vejledningen.
Miljøtilsynsbekendtgørelsens bestemmelser er indsat i udkastet i afsnit ”Retsgrundlag”. Bemærk, at
det alene er udkast til vejledningen, der er i høring, og ikke den gengivne bekendtgørelsestekst.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til jurist Sandra Fisker, sanfi@mst.dk, 24 82 09 22.
Med venlig hilsen,
Sandra Fisker
sanfi@mst.dk

2

