
Få tjek på 
miljøtilsynsreglerne
I denne pjece kan du læse om reglerne for miljøtilsyn for alle virksomheder, som er 
omfattet af regelmæssige tilsyn, og hvad de betyder for din virksomhed. Betegnel-
sen virksomheder dækker både industri og husdyrbrug. 

Reglerne om miljøtilsyn fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen og de dertil høren-
de love, fx miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven. 

Du kan læse meget mere om miljøtilsyn på miljotilsynsvejledning.dk 

Hvad er formålet med miljøtilsyn?

Hvor ofte får din virksomhed miljøtilsyn?
Tilsynsmyndigheden koncentrerer indsat-
sen om de virksomheder, hvor behovet ud 
fra en miljømæssig betragtning er størst. 
På baggrund af en miljørisikovurdering, 
planlægger de, hvor ofte din virksomhed 
får et tilsyn. Hertil anvender de forskellige 
typer af tilsyn. 
   Godkendelsespligtige virksomheder, 
maskinværksteder, mellemstore fyringsan-
læg og større husdyrbrug får et basistilsyn 
inden for tre år, mens øvrige virksomheder 
og mindre husdyrbrug får et basistilsyn 
inden for seks år. 
   Derudover kan din virksomhed få flere 

tilsyn inden for perioden mellem 2 basis-
tilsyn, hvis en miljørisikovurdering viser, at 
der er et behov herfor. Disse kaldes priori-
terede tilsyn. 
      Tilsynsmyndigheden tilrettelægger 
også tilsynskampagner. Her bliver virksom-
heder valgt ud til tilsyn, hvis myndigheden 
vurderer, at de er omfattet af kampagnens 
mål. Udvælgelsen af virksomheder vil 
typisk ske tilfældigt.
   Din virksomhed kan endvidere få besøg 
af tilsynsmyndighederne, hvis myndighe-
den har modtaget en klage over din virk-
somhed eller i forbindelse med uheld. 

Det overordnede formål med at føre 
miljøtilsyn på din virksomhed er at sikre et 
sundt og rent miljø. Ved miljøtilsynet kon-
trollerer tilsynsmyndigheden, om virksom-
heden overholder gældende miljøkrav. Det 
gælder både krav, der er formuleret som 

vilkår i miljøgodkendelser, krav i tilladelser, 
samt krav i miljølovgivningen. Samtidig 
kan tilsynsbesøget være en anledning til 
at drøfte, hvordan din virksomhed kan 
forebygge miljøproblemer og nedsætte 
miljøbelastningen.



Hvad kan et miljøtilsyn resultere i?

Hvad betyder det, at miljøoplysninger bliver  
offentliggjort?

Hvad koster et miljøtilsyn?

Et tilsynsbesøg er en god anledning til at få 
en dialog om din virksomheds miljøforhold 
og miljøarbejde. Overvejer din virksomhed 
produktionsændringer, nye aktiviteter eller 
udvidelser, kan du snakke med myndighe-
den om, hvilke krav der kan forventes at 
blive stillet. 

   Hvis myndigheden konstaterer et util-
fredsstillende miljøforhold af mindre 
alvorlig karakter, kan din virksomhed få en 
henstilling om at bringe forholdet i orden. 
   Hvis din virksomhed ikke overholder 
miljøkravene, vil tilsynet resultere i hånd-
hævelser. 

Tilsynsmyndigheden skal afgive oplysnin-
ger om tilsynene til Miljøstyrelsen via den 
fælles portal Digital Miljøadministration, 
dma.mst.dk. Her vil oplysninger som navn, 
adresse, CVR, virksomhedstype etc. blive 
offentliggjort for alle virksomheder, som er 
omfattet af regelmæssige tilsyn. 
   Efter tilsynsbesøget skal tilsynsmyndig-
heden desuden offentliggøre udvalgte 
oplysninger fra den tilsynsrapport, som 
udarbejdes efter hvert fysisk tilsyn på din 
virksomhed. Tilsynsrapporten oplyser 
bl.a. baggrunden for tilsynet, hvad der er 

ført tilsyn med, og om tilsynet har givet 
anledning til eventuelle håndhævelser. Du 
modtager tilsynsrapporten inden offent-
liggørelse, bl.a. med angivelse af, hvilke 
oplysninger myndigheden forventer at 
offentliggøre. Myndigheden offentliggør 
også konklusionen, når der er fulgt op på 
håndhævelser – ligesom det offentliggøres, 
hvis et påbud er påklaget, samt resultatet 
heraf, når der foreligger en endelig admini-
strativ afgørelse fra Miljø- og Fødevarekla-
genævnet. 

Der er brugerbetaling for miljøtilsyn på alle 
de virksomheder, der er omfattet af kravet 
om regelmæssige tilsyn. Brugerbetalingen 
følger faste timetakster, der reguleres årligt 
og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjem-
meside, mst.dk.
   Brugerbetalingen dækker både forbe-
redelse af tilsyn, selve tilsynsbesøget 
og al sagsbehandling i forbindelse med 
tilsynet herunder kontrol af analyseresul-
tater, rapporter og diverse logbøger samt 

tilsynsrapporten. Din virksomhed skal fx 
også betale for vejledning om de konkrete 
miljøkrav, som din virksomhed skal opfylde 
og for arbejdet som følger af meddelelse af 
håndhævelser. Virksomheden skal ikke be-
tale for dialogen med tilsynsmyndigheden 
om det frivillige miljøarbejde, med mindre 
det er en nødvendig del af en tilsynsopga-
ve, fx hvis virksomhedens miljøledelses-
system har betydning for udformning af 
egenkontrolvilkårene. 

Hvad tjekker myndigheden ved miljøtilsyn?
Tilsynsmyndigheden tjekker, at virksom-
heden overholder vilkår i godkendelser, 
påbud og direkte bindende krav i miljølove 
og bekendtgørelser. På basistilsyn gen-
nemgår tilsynsmyndigheden alle virksom-
hedens miljøforhold, der er relateret til 
miljøtilsynet, mens andre tilsyn, fx priori-

terede tilsyn, har fokus på de forhold, som 
er årsagen til miljøtilsynet. Det kan være 
luftforurening, herunder lugt, støj og vi-
brationer, jord- og grundvandsforurening, 
opbevaring af affald og råvarer, indretning 
og drift m.v.


