Oversigt over hvilke oplysninger du som myndighed skal afgive og/eller offentliggøre
Indgår i Miljøstyrelsens miljøtilsynsvejledning, 1. november 2020

Afgives til
Miljøstyrelsen

Stamoplysninger (3.5.2)

1) Angivelse af myndighed.
2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og
eventuelt CHR-nummer.
3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt
på de grupper, der fremgår af bilag 3, aktiviteter og
eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet
og eventuelle biaktiviteter for disse.
4) Om virksomheden er aktiv og ellers dato for, hvornår
virksomheden blev inaktiv.
5) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
6) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om
anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske
opløsningsmidler.
7) Om virksomheden eller husdyrbruget mv. er omfattet af
bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug
og anvendelse af gødning m.v.
9) Om anlægget drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet
med et eller flere anlæg, hvor de alle er omfattet af
bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg
og ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en
virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2,
nr. 1-7.
10) Om virksomheden eller husdyrbruget m.v. har anlæg,
som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for
mellemstore fyringsanlæg, som er teknisk og
forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed eller et
husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7 i
denne bekendtgørelse, samt antallet heraf.
11) Om anlægget er omfattet af bekendtgørelse om
miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og er teknisk eller
forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed eller et

§ 18, stk. 1, nr. 1-7
og 9-14

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

Offentliggøres

§ 20, stk. 1, nr. 1

Oplysninger om tilsyn: udvalgte
oplysninger fra tilsynsrapporten,
opfølgning på påbud, forbud og
indskærpelser (3.5.3 og 3.6)

husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7
i denne bekendtgørelse.
12) Hvilke sæt BAT-konklusioner, jf. bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed, bilag 8, virksomheden er
omfattet af.
13) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store
fyringsanlæg.
14) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om
anlæg der forbrænder affald.
8) Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets
miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og
den samlede miljørisikovurdering, jf. § 4, samt en eventuel
ny tilsynsfrekvens, jf. § 5, stk. 2.
Dato for gældende godkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 33 eller efter § 16 a, stk. 2, i lov
om husdyrbrug eller efter de tidligere gældende regler (kun
for virksomheder og husdyrbrug med aktiviteter omfattet af
IED-direktivet)
Kopi af de(n) gældende godkendelse(r) og dato herfor (kun
for virksomheder og husdyrbrug med aktiviteter omfattet af
IED-direktivet)
Udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten
Konklusion på opfølgning på eventuelle påbud, forbud
eller indskærpelser
Oplysning om en afgørelse (påbud eller forbud) er påklaget
Resultat af den administrative endelig administrativ
afgørelse

Afgives til
Miljøstyrelsen

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

§ 18, stk. 1, nr. 8

§ 20, stk. 2

§ 20, stk. 2

Offentliggøres

§ 18, stk. 2

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 18, stk. 3

§ 20, stk. 1, nr. 1
§ 12, stk. 1
§ 12, stk. 2, og § 20,
stk. 4
§ 12, stk. 3, og § 20,
stk. 5
§ 12, stk. 3, og § 20,
stk. 5

Afgives til
Miljøstyrelsen

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

Offentliggøres

Oplysninger om tilsyn - virksomheder og
husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om
regelmæssige tilsyn (4.3.1) (3.5.3)
Oplysninger om eventuelle henstillinger, påbud,
forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og
politianmeldelser - virksomheder og husdyrbrug
m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn
(4.3.1) (3.5.4)

Oplysninger om tilsyn:
1) Angivelse af myndighed
2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt Pnummer
3) Dato for tilsynets udførelse
Oplysninger om tilsyn:
4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og
eventuelle gældende listepunkter, herunder
hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter
5) Tilsynstype
6) Tilsynskategori
7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug

§ 14, stk. 1

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 14, stk. 1

§ 20, stk. 1, nr. 1

Oplysninger om tilsyn:
8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne
i eller afgørelser efter de i § 14, stk. 1, nr. 8,
angivne bestemmelser i bekendtgørelse om
miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

§ 14, stk. 1

Når der er meddelt henstillinger samt dato herfor

§ 14, stk. 2

Når der er meldelt påbud, forbud, indskærpelse samt dato
herfor

§ 14, stk. 2

§ 20, stk. 1, nr. 2

Oplysning om, hvorvidt der er foretaget
selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt dato
herfor - kun virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er
omfattet af databeskyttelsesreglerne (3.8.1)

§ 14, stk. 2

§ 20, stk. 1, nr. 3
Oplysninger
offentliggøres uden
angivelse
af virksomheden
eller husdyrbruget
m.v.

§ 20, stk. 2

§ 20, stk. 1, nr. 3
Oplysninger
offentliggøres uden
angivelse
af virksomheden
eller husdyrbruget
m.v.

Afgives til
Miljøstyrelsen

Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de
virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af
omfattet af databeskyttelsesreglerne (3.8.1)

Oplysninger om tilsyn - virksomheder og
husdyrbrug m.v. ikke omfattet af kravet om
regelmæssige tilsyn (4.3.1) (3.5.3)

2) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser,
selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende
forhold, som berører markstakke.
3) Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger,
selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører
reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46,
stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og
62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2,
§ 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90,
stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore
fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om
emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne
om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af
målested og reglerne om måling og regulering af O2indholdet i røggassen.
Oplysninger om tilsyn:
1) Angivelse af myndighed
2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt Pnummer
3) Dato for tilsynets udførelse
Oplysninger om tilsyn:
4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og
eventuelle gældende listepunkter, herunder
hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter
5) Tilsynstype
6) Tilsynskategori
7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug
Oplysninger om tilsyn:
8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne
i eller afgørelser efter de i § 14, stk. 1, nr. 8,
angivne bestemmelser i bekendtgørelse om
miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

§ 17, stk. 2, nr. 1

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

Offentliggøres

§ 20, stk. 1, nr. 3

§ 17, stk. 2, nr. 2-3

§ 14, stk. 3
(hvis oplysningerne
afgives efter hvert
tilsyn)

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 14, stk. 3

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 14, stk. 3 (hvis
oplysningerne
afgives efter hvert
tilsyn)

Afgives til
Miljøstyrelsen

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

Offentliggøres

Oplysninger om eventuelle henstillinger, påbud, forbud,
indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser virksomheder og husdyrbrug m.v. ikke omfattet af kravet
om regelmæssige tilsyn (4.3.1) (3.5.4)

Når der er meddelt henstillinger samt dato herfor

§ 14, stk. 3

§ 20, stk. 1, nr. 3
Oplysninger
offentliggøres uden
angivelse
af virksomheden
eller husdyrbruget
m.v.

Når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelse og
henstillinger samt dato herfor

§ 14, stk. 3

Oplysning om, hvorvidt der er foretaget
selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt dato
herfor - kun virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er
omfattet af databeskyttelsesreglerne (3.8.1)

§ 14, stk. 3

§ 20, stk. 1, nr. 2
Kan offentliggøres
fordelt på de
relevante grupper jf.
bilag 3
§ 20, stk. 1, nr. 3
Oplysninger
offentliggøres uden
angivelse
af virksomheden
eller husdyrbruget
m.v.

Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de
virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af
databeskyttelsesreglerne (3.8.1)
2) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser,
selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende
forhold, som berører markstakke.
3) Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger,
selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører
reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46,
stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og
62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2,
§ 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90,
stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore
fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om
emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne

§ 17, stk. 2, nr. 1

§ 17, stk. 2, nr. 2-3

§ 20, stk. 1, nr. 3

Afgives til
Miljøstyrelsen

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

Offentliggøres

om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af
målested og reglerne om måling og regulering af O2indholdet i røggassen.

Oplysning om brugerbetaling for tilsyn

Brugerbetaling
Tilladelser, godkendelser og
revurderinger (3.5.5)

§ 14, stk. 4
Oplysninger afgives
fordelt på de
relevante grupper jf.
bilag 3

§ 20, stk. 1, nr. 1

Oplysning om brugerbetaling for godkendelser og
tilladelser

§ 15, stk. 3

§ 20, stk. 1, nr. 1
Oplysninger
offentliggøres
fordelt på de
relevante grupper jf.
bilag 3

Oplysninger om godkendelser og tilladelser meddelt efter
§§ 16 a eller § 16 b i lov om husdyrbrug eller efter de
tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbug eller revurdering efter
bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af
husdyrbrug:
1) Angivelse af myndighed
2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt Pnummer og eventuelt CHR-nummer
3) Typen af husdyrbruget m.v. fordelt på de
grupper, der fremgår af bilag 3, herunder hvilken
bestemmelse husdyrgodkendelsen eller –
tilladelsen er meddelt.
Kopi af afgørelsen om godkendelse eller tilladelser

§ 15, stk. 1

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 15, stk. 2

§ 20, stk. 1, nr. 1

Afgives til
Miljøstyrelsen

Vurdering
af og
bemærkning
er til
oplysninger
(3.7)

Oplysning om en afgørelse (godkendelse eller tilladelse) er
påklaget
Oplysning om (for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet
overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om
husdyrbrug):
1) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er
lempeligere end dem, som følger af BATkonklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse
af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem,
der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse
om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
2) Om der er meddelt dispensation for overholdelse
af en eller flere emissionsgrænseværdier med
henblik på at afprøve ny teknik.
Skriftlig vurdering af og bemærkninger til de oplysninger,
der skal meddeles efter de i § 17 nævnte bekendtgørelser

Offentliggøres

§ 15, stk. 4

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 17, stk. 1

§ 20, stk. 1, nr. 1

Miljøtilsynsp
lan (3.1)

§ 3, stk. 2

Udkast til væsentlige ændringer i miljøtilsynsplanen

§ 3, stk. 2

Miljøtilsynsplan

§ 3, stk. 3, og stk. 5

Den samlede konklusion af tilsynskampagnen

Brugerbetaling

Oplysning om brugerbetaling for godkendelser og
tilladelser

Stilles til rådighed
for den
virksomhed eller
det husdyrbrug
m.v., som
oplysningerne
vedrører

§ 20, stk. 5

Udkast til miljøtilsynsplan

Oplysning om brugerbetaling for tilsyn

Stilles til rådighed
for tilsyns- og
godkendelsesmynd
ig-heder

§ 7, stk. 2
§ 14, stk. 4
Oplysninger afgives
fordelt på de
relevante grupper jf.
bilag 3
§ 15, stk. 3

§ 20, stk. 1, nr. 1

§ 20, stk. 1, nr. 1
Oplysninger
offentliggøres
fordelt på de
relevante grupper jf.
bilag 3

