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Baggrund for tilsynsplanen

Ifølge Bekendtgørelsen om miljøtilsyn skal kommunen udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med
virksomheder og husdyrbrug.
Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:
1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,
2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk.
2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter
de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, ,
herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHRnummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,
4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg
tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn,
herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er
relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og
5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.
Udkast til tilsynsplanen forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2017. Bagefter sendes
udkastet i høring i 4 uger ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Enhver har ret til at
kommentere udkastet.
Den endelige tilsynsplan offentliggøres på kommunens hjemmeside efter behandling af indkomne
bemærkninger.
Tilsynsplanen skal opdateres minimum hvert 4. år.
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Geografisk område

Ikast-Brande Kommune har et areal på 735 km2.
Kommunen fører regelmæssigt miljøtilsyn med ca. 280 virksomheder og ca. 324 husdyrbrug.
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Væsentlige miljøproblemer

Drift af virksomheder og husdyrbrug kan medføre miljøproblemer, og kommunen fører derfor tilsyn
med en række forhold – primært overholdelse af gældende generelle regler og vilkår for
miljøgodkendelse m.v., som skal minimere eller forebygge:
Vedrørende virksomheder:


Udledninger af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til luften.



Udledning af miljøskadelige stoffer til kloak, søer og vandløb.



Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.



Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, støv og lugt.

Vedrørende husdyrbrug:


Forurening af grundvand, søer og vandløb med kvælstof og fosfor under dyrkning af markerne
eller ved uheld.



Belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygningerne og fra
husdyrgødning på lager eller udspredt på markerne.
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Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.



Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.

IE-virksomheder og -husdyrbrug1

En fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i
lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de
tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, findes i
bilag.
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Tilsynsindsatsen

Tilrettelæggelse af miljøtilsyn
Reglerne for miljøtilsyn findes i Bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Kommunen udarbejder hvert år en liste over hvilke virksomheder og husdyrbrug, der omfattet af årets
tilsyn. Listen udarbejdes efter reglerne i tilsynsbekendtgørelsen på baggrund af en
miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for at der sker en
forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.
Miljørisikovurderingen, der gennemføres for hver enkelt virksomhed/husdyrbrug, resulterer i en
samlet score, der bruges til at fastlægge tilsynsfrekvensen, det vil sige hvor ofte der skal føres
miljøtilsyn med den enkelte virksomhed/husdyrbrug.

1

IE virksomheder og husdyrbrug er virksomheder som reguleres efter IE-direktivet.

Parametre i miljørisikovurderingen
Sandsynlighed Systematik i miljøarbejdet, herunder
miljøledelse og miljøforbedringer.

Konsekvens

Vurdering
Sandsynlighed for uheld vurderes at
være lav, hvis virksomheden eller
husdyrbruget har en høj systematik.

Overholdes miljøregler.

Sandsynligheden for uheld vurderes at
være lav, hvis virksomheden eller
husdyrbruget overholder fastsatte
miljøregler.

Virksomheder
Håndtering og opbevaring af kemikalier og
farligt affald.

Virksomheder
Konsekvensen vurderes ud fra
mængden af opbevarede kemikalier og
risikoen for spild til kloak, jord og
vandmiljø.

Husdyrbrug
Forhold der har betydning for at forebygge
forurening fra oplagret husdyrgødning.

Virksomheder
Udledning til luft, jord- og/eller vandmiljø.
Husdyrbrug
Husdyrbrugets størrelse.

Husdyrbrug
Ved husdyrbrug vurderes
opbevaringsforhold for fast og flydende
husdyrgødning.
Virksomheder
Konsekvensen vurderes ud fra mængde
og stoffer, der udledes.
Der er tale om godkendte,
miljøregulerede udledninger.
Husdyrbrug
Ved husdyrbrug fastsættes emissioner
ud fra husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug
Afstand til følsomme områder, f.eks.
personfølsomme områder, rekreative
områder, naturområder, områder med
drikkevandsinteresse og vandløb.

Beliggenheden har stor betydning for,
hvordan virksomhedens eller
husdyrbrugets drift og evt. uheld med
farlige stoffer kan påvirke
vandindvindingsinteresser, vandløb og
søer samt mennesker.
Konsekvensen vurderes lavere jo større
afstand, der er til følsomme områder.

Derudover gennemfører kommunen minimum to tilsynskampagner om året. En tilsynskampagne er en
afgrænset indsats rettet mod en branche eller et miljøtema.
Politikerne vil fremadrettet blive orienteret om de årlige temaer til tilsynskampagner.
Ikast-Brande Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomheder og
husdyrbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om
miljøforbedringer. En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke
til, at virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning.

Tilsynsfrekvenser
Virksomhedstype

Basistilsyn

Prioriteret
tilsyn

Årligt mål for
tilsynsaktiviteten

Virksomheder der er optaget på
bilag 1 og 2 i
godkendelsesbekendtgørelsen.

Basistilsyn i
løbet af en 3årig periode.

Udover
basisitilsynet 1
eller flere
prioriterede
tilsyn i den 3årige periode.

Mindst 40 % af
virksomheder og
husdyrbrug skal have
et tilsynsbesøg hvert
år.

Husdyrbrug m.v., der er tilladt
Basistilsyn i
efter § 16 b i lov om husdyrbrug
løbet af en 6og anvendelse af gødning m.v.,
årig periode.
hvor der i tilladelsen ikke er
fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov
om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v., som sikrer
reduktion af ammoniakemissionen
ved anvendelse af den bedste
tilgængelige teknik som følge af
en ammoniakemission på
maksimalt 750 kg NH3-N pr. år
og ejendomme med
erhvervsmæssigt dyrehold, som

Udover
basistilsynet 1
eller flere
prioriterede
tilsyn i den 6årige periode.

Mindst 25 % af
virksomheder og
husdyrbrug skal have
et tilsynsbesøg hvert
år.

Virksomheder omfattet af
bekendtgørelse om virksomheder,
der forarbejder emner af jern, stål
eller andre metaller.
Sohold, slagtesvinehold og
fjerkræhold som er godkendt
efter § 16 a, stk. 2, nr. 1, i lov
om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. eller de tidligere
gældende regler i § 12, stk. 1, nr.
1, i lov om miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug eller er omfattet af
bilag 1, punkt 6.6, nr. 1, til
bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed.
Husdyrbrug, der er godkendt efter
§ 16 a, stk. 1, i lov om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v., husdyrbrug, der er
tilladt efter § 16 b i lov om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v., hvor der i
tilladelsen er fastsat vilkår, jf. §
27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v., som
sikrer reduktion af
ammoniakemissionen ved
anvendelse af den bedste
tilgængelige teknik som følge af
en ammoniakemission på mere
end 750 kg NH3-N pr. år, eller
husdyrbrug, der er godkendt efter
de tidligere gældende regler i §§
11 eller 12 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, undtagen efter § 12,
stk. 1, nr. 1-3.

inden den 1. august 2017 er
omfattet af regelmæssigt tilsyn
efter reglerne i bekendtgørelse nr.
1519 af 7. december 2016 om
miljøtilsyn, indtil
kommunalbestyrelsen meddeler
godkendelse eller tilladelse efter
§§ 16 a eller 16 b, eller træffer
afgørelse om, at ejendommen
med erhvervsmæssigt dyrehold
ikke er omfattet af krav om
godkendelse eller tilladelse efter
§§ 16 a eller 16 b, og som ikke er
omfattet af felt 2-4 og felt 7 i
bilag 2.
Virksomheder der er omfattet af
brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Virksomheder der er omfattet af
autoværkstedsbekendtgørelsen.
Virksomheder der er omfattet af
bekendtgørelse om etablering og
drift af renserier.
Dambrug

Basistilsyn hvert
år.

Mindst 100 % af alle
dambrug skal have et
tilsynsbesøg hvert
år.*

* Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.
Et basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens/husdyrbrugets miljøforhold gennemgås.
Tilsynet omfatter minimum et tilsynsbesøg.
Et prioriteret tilsyn er et tilsyn ud over basistilsyn, hvor kommunen på baggrund af
miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et
deltilsyn, et samlet tilsyn eller et kampagnetilsyn. Ved et prioriteret tilsyn kan man nøjes med at
koncentrere sig om det miljøproblem, der er særligt vigtigt.
Ved et




miljøtilsyn kontrolleres, at
vilkår, som er fastsat i godkendelser og tilladelser, overholdes
påbud og forbud efterkommes
krav, som er fastsat i bekendtgørelser, regulativer og forskrifter, overholdes.

Ved miljøtilsynet ligger der desuden en opgave i, at

sikre, at forurening fra virksomheder/husdyrbrug, der ikke er reguleret af godkendelser,
tilladelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller
risiko herfor

vurdere om gældende godkendelser, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i forhold til
gældende lovgivning

vurdere om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår/påbud

sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven

vejlede om miljølovgivningen og forebyggelse af miljøgener, herunder minimering af affald og
ressourceforbrug samt renere teknologi.
I Ikast-Brande Kommune gælder følgende regulativer og forskrifter for virksomheder og husdyrbrug:

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for dagrenovation
Et miljøtilsyn består af:

Forberedelse

Ved forberedelsen indsamles oplysninger fra tidligere miljøtilsyn,
godkendelser, tilladelser, gældende forskrifter og regulativer. Det er
vigtigt at opnå et godt kendskab til virksomhedens/husdyrbrugets
produktion.
Der udarbejdes en kladde af tilsynsrapporten for miljøtilsynet.

Fysisk miljøtilsyn

Miljøtilsynet udføres enten:

varslet på et tidspunkt, der er kendt af
virksomheden/husdyrbruget eller

uvarslet på et tidspunkt, der ikke er kendt af
virksomheden/husdyrbruget.
For alle virksomheder/husdyrbrug vurderes om generelle regler, som er
fastsat i bekendtgørelser, regulativer og/eller forskrifter, efterkommes,
samt om virksomheden/husdyrbruget giver anledning til væsentlig
forurening, der skal gribes ind over for.
Der ud over kontrolleres for miljøgodkendte virksomheder/husdyrbrug
om vilkårene i miljøgodkendelsen efterkommes. Det vurderes desuden,
om alle fornødne tilladelser og godkendelser er indhentet.
Tilsynet suppleres løbende med f.eks.:

kontrol af målerapporter (f.eks. støj-, luft og
spildevandsmålinger)

kontrol af virksomhedens/husdyrbrugets indberetninger af f.eks.
egenkontrol

kontrol og udtalelse til eventuelt Grønt Regnskab

kontrol af registreringer, f.eks. olietanke.

Afrapportering

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en rapport med information om:

dato for hvornår miljøtilsynet har fundet sted

hvem der har deltaget i tilsynet

hvad der er kontrolleret/besigtiget

kommunens iagttagelser i forbindelse med miljøtilsynet

identifikation af overtrædelser

tidsfrist for efterkommelse af håndhævelser

oplysning om eventuel opfølgning.
En tilsynsrapport, med ovenstående oplysninger, bliver sendt ud til
virksomheden/husdyrbruget hvor i der derudover oplyses, hvilke
oplysninger der påtænkes offentliggjort. Offentliggørelsen sker via
www.mst.dma.dk (DMA) i overensstemmelse med kravene i
tilsynsbekendtgørelsen.

Opfølgning

Opfølgning på eventuelle overtrædelser kan ske enten ved et fysisk
miljøtilsyn, kontrol af indberetning eller indsendt fotodokumentation.

Indberetning til Miljøstyrelsen
En gang om året generes en tilsynsberetning af det forudgående kalenderårs miljøtilsyn på
www.mst.dma.dk. Tilsynsberetningen kvalitetssikres af kommunen inden den offentliggøres på
www.mst.dma.dk.
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Samarbejde med andre myndigheder

Kommunen orienterer efter behov andre myndigheder om forhold konstateret på tilsyn eller fører
koordineret tilsyn med andre myndigheder, herunder:
Fødevareregionen

-

Miljøstyrelsen
Embedslægeinstitutionen
Arbejdstilsynet
Andre kommuner

Derudover bistår Politiet kommunen ved problematiske tilsyn.

Bilag 2
Bilag 1: Oversigt over IED-virksomheder i Ikast-Brande Kommune
Status pr. 7. september 2017
Navn

Adresse

By

CVR-nr.

Listepunkt

Ingen
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Bilag 2
Bilag 2: Oversigt over IED-husdyrbrug i Ikast-Brande Kommune
Navn
Overgaard Multisite ApS

Adresse
Hestlund 6

By
7441 Bording

CVR
25804848

I/S Overgård

Krondalvej 21

8766 Nørre Snede

17774336

Overisen Multisite ApS

O Isen Vej 9

7430 Ikast

26545102

Gårdejer Finn
Halvor Jensen

Bøllundvej 15

7330 Brande

28810156

Lars Vitting
Nielsen

Fredborgvej 20

7330 Brande

25057007

Guldholt Agro A/S

Guldforhovedvej
24

7441 Bording

26881455

Jens Otto
Johansen

Skovdalvej 7

7430 Ikast

10918294

Munklinde
Multisite A/S

Søbjergvej 83

7441 Bording

19202208

Finn Tukjær
Schmidt

Sønderdalvej 8

8765 Klovborg

13058903

AC Farming –
Klovborg A/S

Tranholmvej 16

8765 Klovborg

38509381

Claes
Timmermann m.fl.

Kirkevej 4

8765 Klovborg

36120207

I/S Lille Nygaard
v/Bent
Vestergaard
Nielsen og Michael
Vestergård
Nielsen
Frede Conrad
Jensen

Enighedsvej 3

8765 Klovborg

27480012

Frederiksværkvej
2A - 2B

7441 Bording

82121919

Freddy Hauge
Andersen

Guldforhovedvej
42

7441 Bording

12135890

Michael Sørensen

Munklindevej 3

7441 Bording

25481453

Gert Ladegaard
Jensen

Toftlundvej 7B

7430 Ikast

68949815

PMJ Agro Aps

Dyringhavevej 3

7361 Ejstrupholm

28661584

DanBroiler A/S

Frisbækvej 5

8766 Nørre Snede

13896801

Peter Gasbjerg

Sandfeldvej 55

7330 Brande

13356149

Axel Månsson Øko
ApS

Grarupvej 15A

7330 Brande

25848039

Axel Månsson
Øko-ægget Aps.

Thyregodvej 88

7361 Ejstrupholm

34898774

Listepunkt
6.6 – jf.
bekendtgørelse
om godkendelse
af listevirksomhed

§ 12, stk. 1, nr. 1
– jf. lov om
miljøgodkendelse
m.v. af
husdyrbrug
(over 270
dyreenheder, hvis
mindst 90 pct. af
dyreenhederne
stammer fra
årssøer med
tilhørende
smågrise indtil 30
kg, eller 750
stipladser til søer)

§ 12, stk. 1, nr. 2
– jf. lov om
miljøgodkendelse
m.v. af
husdyrbrug
(over 210
dyreenheder, hvis
der er tale om
slagtesvin (over
30 kg), eller 2.000
stipladser til
fedesvin (over 30
kg))

§ 12, stk. 1, nr. 3
– jf. lov om
miljøgodkendelse
m.v. af
husdyrbrug (over
100 dyreenheder,
hvis der er tale
om
slagtekyllinger,
230 dyreenheder,
hvis der er tale
om æglæggende

Bilag 2
høns, eller 40.000
stipladser til
fjerkræ)

