
 

 
Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Med en eksport på ca. 1,5 mia. kr. bidrager vores medlemmer positivt til 

dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vores målsætning er at fremme bæredygtig vækst og produktion af gode og sunde akvakulturpro-

dukter. Det gør vi ved at sikre bedre rammevilkår og synliggøre akvakulturerhvervets værdi for samfundet. 
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Miljøstyrelsen  
Tolderlundsvej 5 
5000 Odense C 
mst@mst.dk, kopi nijoh@mst.dk   

Aarhus den 27. november 2020 
 

Vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov 
om miljøbeskyttelse mm., J. nr. MST-2020-46743 
 
Vi takker for muligheden for at fremsende bemærkning til ovennævnte høring. I udkast til bekendtgø-
relse om brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn for virksomheder herunder akvakulturanlæg fo-
reslås en takststigning på knap 30 procent fra 333 kr. til 427 kr. i timen, hvilket er en markant stigning, 
som ikke begrundes fagligt i hverken høringsbrev eller udkast til bekendtgørelse.  
 
Høringsmaterialet indeholder således ikke et tilstrækkeligt fagligt grundlag og en faglig begrundelse for 
den påtænkte takststigning, hvorfor det ikke er muligt at forholde sig til, om stigningen er reelt begrun-
det. I høringsmaterialet fremgår det blot, at stat og KL vurderer, at den nuværende timesats i fremtiden 
ikke er tilstrækkelig til at dække omkostningerne for myndighedsopgaverne.  
Inden der kan gennemføres en så væsentlig takststigning, opfordre vi til, at Miljøstyrelsen fremlægger 
grundlaget for den påtænkte stigning.   
 
Det ses ikke, at der har været en reel interessentinddragelse i denne sag. Ved tidligere ændringer i tak-
sten for brugerbetaling har man inddraget Overvågningsudvalget, hvor de berørte parter er inddraget 
og hørt.  
Miljøstyrelsen opfordres til at indkalde til møde i Overvågningsudvalget, så interessenterne kan inddra-
ges på behørig vis inden bekendtgørelsen færdiggøres. 
 
Fremfor at foreslå store takststigninger burde Miljøstyrelsen i stedet arbejde på at sænke de administra-
tive byrder for virksomhederne, hvilket vil sikre lavere omkostninger og administration for både erhverv 
og myndighed.  
Miljøstyrelsen opfordres til at igangsætte dette arbejde med lettelse af de administrative byrder for 
virksomheder hurtigst muligt, så der er mulighed for at begrænse de påtænkte stigninger. 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Akvakultur 

 
Lisbeth Jess Plesner 


