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Tilsynsplan for Odder Kommune
I henhold til tilsynsbekendtgørelse 1 skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn med
virksomheder og husdyrbrug omfattet af bekendtgørelsen, og som ligger indenfor kommunens
kompetenceområde. Tilsynsplanen er et udtryk for den kommunale miljøtilsynsstrategi.
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 virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed2, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger dyreenheds- eller stipladsgrænsen i
§12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 3, herunder oplysninger om navn,
adresse, CVR-nr., evt. P-nr. og evt. CHR-nr. og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet.
4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg
tilrettelægges og gennemføres, og
5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn..
Virksomheder og husdyrbrug omfattet af punkt 3) ovenfor er særligt er særligt forurenende virksomheder og
store husdyrbrug, der er omfattet af EUs direktiv om industrielle emissioner (udledninger) (IE-direktiv).
Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i Odder
Kommunes prioriteringer og miljøtilsynsindsats. Udkastet skal offentliggøres digitalt med mulighed for
bemærkninger indenfor en frist på 4 uger. Både offentliggørelse og høring sker på Miljøstyrelsens digitale
platform Digital MiljøAdministration (DMA) www.dma.mst.dk, samt på Odder Kommunes hjemmeside
www.odder.dk.

Den nuværende tilsynsplan blev vedtaget i 2013, og tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.
Tilsynsplanen har været i offentlig høring fra den 02.05.2017 til den 30.05.2017.
I høringsperioden er der ikke modtaget bemærkninger.

1

BEK nr 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn
BEK nr 1517 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
3
LBK nr 442 af 13/05/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv.
2

Ad. 1) Geografisk område
Tilsynsplanen dækker det geografiske område svarende til Odder Kommune
Der er ingen virksomheder, men 15 husdyrbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder, at
kommunen skal på besøg minimum hvert 3. år (virksomheder og landbrug medtaget i EU´s IE-direktiv). I
bilag 1 er vist en fortegnelse over disse.
Virksomheder og husdyrbrug, der har en størrelse og en produktion, som betyder, at der er gældende
miljølovgivning for området skal modtage besøg minimum hvert 6. år.
De resterende virksomheder og husdyrbrug er ikke underlagt krav om regelmæssige miljøtilsyn. Her sker
besøget efter en henvendelse på baggrund af gener eller andet.
Ad. 2) Relevante væsentlige miljøproblemer på området
De fleste krav og grænseværdier, som virksomheder og husdyrbrug skal overholde er fastlagt fra centralt
hold. De fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven, Naturbeskyttelsesloven,
Miljømålsloven m.fl.
De lovmæssige krav til store og mellemstore virksomheder og husdyrbrug vil indgå som vilkår i
miljøgodkendelser, når der etableres en produktion eller der sker væsentlige ændringer i den gældende
miljøgodkendelse.
Krav og grænseværdier har som mål at undgå eller begrænse miljøproblemer, bl.a. de nedenfor nævnte.
Husdyrbrug kan medføre følgende miljøproblemer:
• Forurening af grundvand, søer, vandløb, fjorde og hav med kvælstof og fosfor ved dyrkning af marker
eller ved uheld.
• Uhensigtsmæssig belastning af naturområder med ammoniakemissioner fra staldbygninger og fra
husdyrgødning på lager eller udspredt på marker.
• Forurening af jord og vandmiljø ved uhensigtsmæssig håndtering af for eksempel sprøjtemidler, gylle
eller miljøfarligt affald.
• Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, lys, støv, fluer m.v.
Virksomhederne er produktionsmæssigt mere forskellige end husdyrbruget. Det varierer derfor meget, hvilke
miljøproblemer en virksomhed kan give anledning til. Generelt kan der være risiko for:
• Udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer til luften.
• Udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer via kloak til
rensningsanlægget/vandmiljøet.
• Forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald.
• Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, lys, støv, m.v.
Kommunen skal kontrollere at miljøkrav og grænseværdier overholdes. I visse tilfælde, skal kommunen
foretage en vurdering, f.eks. hvis der ikke er lovbundne krav eller grænseværdier.
På visse områder kan eller skal kommunen udarbejde et regulativ eller en forskrift, som nærmere præciserer
miljøkravene der skal overholdes. De gældende regulativer/forskrifter vil fremgå af Odder Kommunes
hjemmeside.

Regulativer og forskrifter sikrer, at borgere, virksomheder og husdyrbrug har klare retningslinjer for lokale
krav kommunen vil stille som vilkår.
Odder Kommune vil derudover udarbejde skriftlige vejledninger til borgere, virksomheder og husdyrbrug i
forbindelse med ændring af gældende regler.
Ad. 3) Fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug
Fremgår af bilag 1.
Ad. 4) Tilsynsindsats, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsynsbesøg
Odder Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så ejere af virksomheder og
husdyrbrug oplever tilsynet som en vejledning til overholdelse af miljøregler og eventuelle miljøforbedringer.
En god dialog giver mulighed for at inspirere og medvirke til, at der i virksomheder og husdyrbrug kan ligge
en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning. Dette kan være initiativ til energibesparelse, CO2-reduktion,
miljøstyring, naturpleje m.v.
Kommunen skal foretage en risikovurdering af virksomheder og husdyrbrug ud fra fastlagte kriterier.
Derudfra fremstilles hvert år en oversigt over tilsyn.
Kommune gennemfører regelmæssigt et basistilsyn – hvert 3. eller hvert 6. år, med alle store og
mellemstore virksomheder og husdyrbrug, som fastsat i bekendtgørelsen. Basistilsynet er et samlet tilsyn,
hvor alle miljøforhold gennemgås.
Derudover skal Kommune gennemføre prioriterede tilsyn, med virksomheder og husdyrbrug. Ved dette tilsyn
fokuseres på de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget har scoret højt i ved
miljørisikovurderingen. Formålet med det prioriterede tilsyn er, at samle miljøindsatsen, hvor der
erfaringsmæssigt er udfordringer i branchen.
Kommunen gennemfører opstartstilsyn på virksomheder opført på bilag 2 til bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed, eller er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner
af jern, stål eller andre metaller, og som etablerer sig for første gang. Ved opstartstilsynet gennemgås alle
virksomhedens miljøforhold, og de områder identificeres, hvor det vil være relevant for virksomheden at
udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet.
Kommunen gennemfører 2 årlige tilsynskampagner, som er afgrænsede tilsyn rettet mod en bestemt
branche, et geografisk område eller et konkret miljøtema. Der er ved planlægning af årets kampagne
opstillet mål for indsatsen, og efter kampagnes gennemførelse evalueres effekten. Vurderingen
offentliggøres på www.dma.mst.dk
Ved førstegangstilsyn på en virksomhed, hvor Odder Kommune ikke har erfaring med miljøforholdene fra
tidligere tilsyn eller detailkendskab til virksomheden fra en godkendelse, skal den tilsynsførende sikre sig, at
al relevant information er indsamlet, og at et retvisende og detaljeret billede af virksomhedens miljørelevante
forhold kan etableres.

Følgende oplysninger er relevante ved et førstegangstilsyn på ikke godkendte virksomheder:
• Juridisk grundlag for regulering af den specifikke virksomhed – branchebekendtgørelse, § 42 påbud
m.v.
• Gældende regler, regulativer, vejledninger og forskrifter
• Gældende vejledninger
• BBR-meddelelse
• Planstatus, dvs. lokalplan, kommuneplan og regionplan (landsplandirektiv)
• Kloaktegning
• Bygningsplan med rumopdeling
• Situationsplan
• Tankoplysninger, oplysninger om olieudskillere m.v.
• Oplysning om oplag af farlige stoffer
• Data om belægninger ved oplag
• Jordforureningsdata
• Data om luftafkast
• Data om støj
• Affaldsdata
• Spildevandsdata
• Kommunale sektorplaner som spildevandsplan, vandforsyningsplan etc.,
• Information om spildevandsopland og recipienter.
Derudover kan følgende oplysninger være relevante, afhængig af virksomhedstypen og dens beliggenhed:
• Geologiske data, særligt vedr. grundvand og vandindvindingsområder
• Områdets naturmæssige følsomhed og anden følsomhed i forhold til omgivelserne, boliger,
institutioner mv.
• Godkendelse og data fra det kommunale redningsberedskab.
Til efterfølgende tilsyn gennemgås den seneste tilsynsrapport med fokus på:
• Navn på kontaktperson
• Kritiske forhold i produktionen
• Tidsfrister i skrivelser og eventuelle håndhævelser
• Tidligere miljøsager, herunder klagesager
• Aftaler og håndhævelser i forbindelse med seneste tilsyn
• Evt. oplysninger om relevante ændringer fra kontakter med virksomheden siden sidste tilsyn
• Egenkontrolregistrering, herunder journalføring
• Affaldsdata
• Byggesager siden sidste tilsyn.
Endvidere er den tilsynsførende opmærksom på, om der er sket ændringer i omgivelserne, der kan have
indflydelse på miljøreguleringen af virksomheden, f.eks. naboudstykninger, jord- og grundvandsforureninger
eller ændret planstatus på naboarealer.
Hvilke øvrige myndigheder eller andre organisationer der i den konkrete forberedelsessituation tages kontakt
til, afhænger af flere forhold, herunder:
• om tilsynet skal føres i en branche, som der er godt kendskab til
• om der er behov for særlig information om renere teknologi

•
•

om der er kendskab til arbejdsmiljøproblemer eller ulemper for de omboende
om Odder Kommune har erfaringer med den pågældende virksomhed.

Kommunen udarbejder en tilsynsrapport, efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget, der
beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets overholdelse af regler m.v. Tilsynsrapporten indeholder
information om:
• Baggrunden for tilsynet
• navn, CVR. nr. og adresse på virksomheden eller husdyrbruget
• en angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget, det kan gøres i form af en kort
beskrivelse af virksomheden/husdyrbruget, herunder listepunkt, branche og om den er
godkendelsespligtig
• dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
• hvad der er ført tilsyn med, herunder typen af det udførte tilsyn
• om der er konstateret jordforurening
• om der er konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf
• om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget
• konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets indberetninger om egenkontrol inddrages,
herunder om kommunen på baggrund heraf har foretaget påbud, forbud eller indskærpelser.
Kommune sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget senest 2 måneder efter, at et tilsyn
har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger der agtes offentliggjort.
Senest 4 måneder efter tilsynsbesøget offentliggøres tilsynsrapporten digitalt på www.dma.mst.dk .
Offentliggørelsen omfatter de oplysninger, som udgør minimumsindholdet af tilsynsrapporten. Ved
offentliggørelsen oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i
besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt
i miljøoplysninger. Tilsynsrapporter fra de seneste to tilsyn skal være offentlig tilgængelige.
Kommunen offentliggør på www.dma.mst.dk hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet
endelig afgørelse, offentliggøres resultatet.
Ved opfølgning på på evt. påbud, forbud eller indskærpelser offentliggøres konklusionen på
www.dma.mst.dk.
Sagsbehandling i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord offentliggøres
ikke.
Ad. 5) Samarbejdsrelationer med andre myndigheder
Et samarbejde med andre kommuner kan strække sig fra jævnlige orienteringer om miljøtiltag eller
forureninger på tværs af kommunegrænser over enkelte fælles tilsynsaktiviteter til et udbygget samarbejde
om fælles tilsyn, evt. i forbindelse med særlige kampagner.
Odder Kommune har samarbejde med de øvrige kommuner i Østjylland. Dels foregår der
erfaringsudveksling, dels forsøges at opnå enslydende administrationspraksis på områder, hvor der et
kommunalt råderum.

Arbejdstilsynet er en statslig organisation, men tilsynsarbejdet udføres af en række regionale centre og
kredse. Arbejdstilsynets fører tilsyn med, om arbejdsmiljøforholdene på virksomhederne er i
overensstemmelse med gældende lovgivning og regler på området. I henhold til SKR nr. 10175 af 30.
november 2009 skal kommunen orientere Arbejdstilsynet i forbindelse med sager, der vurderes at have
betydning for Arbejdstilsynet.
Herudover bør kommunalbestyrelsen tilstræbe, at der sker en koordination af tilsynsbesøg på virksomheder
med fælles berøringsflader for bl.a. at undgå modsatrettede påbud, og af lokale kampagner og
undersøgelser, hvor det af handlingsplaner, tilsynsberetninger og kontrakter fremgår, at der er
sammenfaldende interesser.
Embedslægeinstitutionen har som overordnet formål at følge sundhedstilstanden og yde sundhedsmæssig
rådgivning til bl.a. kommunen. Embedslægen kan derfor inddrages i sager, hvor der er brug for en
sundhedsfaglig vurdering i konkrete sager.
Miljøstyrelsen og kommunen har et samarbejde omkring virksomheder, hvor kommunen har myndigheden til
at udarbejde miljøgodkendelse/tilladelse og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.
Bliver tilsynet opmærksom på- eller opleves i anden forbindelse overtrædelser, som ikke er kommunens
myndighedsområde, skal den relevante myndighed underrettes. I enkelte sager samarbejdes af og til direkte
sammen med en af disse myndigheder, når det kan sikre en hurtig og effektiv løsning af et miljøproblem.
Myndighederne vil typisk være de ovenfor nævnte.

Bilag 1 - Fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR.nr. og listpunkt. Til orientering er kvægbrug ikke
omfattet af IE-direktivet.
NAVN
Karsten Kreutzfeldt Rasmussen

CVRNR
ADRESSE
10007194 Alrøvej (8300) 360

POSTNR
8300

BYNAVN
Odder

LISTETYPE
I101A

CC Produktion

37902314 Alrøvej (8300) 97

8300

Odder

I101A

Christian Pries Andersen

34021619 Drammelstrupvej (8300) 7

8300

Odder

I101D

I/S Gammelgaard

30314808 Fuglsangsvej (8300) 7

8300

Odder

I101A

Jens Gammelgaard

85880810 Gersdorffslundvej (8300) 1

8300

Odder

I101D

I/S Gammelgaard

30314808 Gosmervej (8300) 70

8300

Odder

I101A

Torben Jensgaard Jakobsen

17575589 Horskærvej (8300) 51

8300

Odder

I101A

Jan Aagaard Nielsen

12562179 Hølkenvej (8300) 50

8300

Odder

I101D

Jens Jacob Bonde

70233215 Lyngvejen (8300) 1

8300

Odder

I101A

Ho-landbrug v/ Ole Haahr

26771153 Rude Havvej (8300) 55

8300

Odder

I101A

Krusesminde ApS

37888184 Rudevej (8300) 158

8300

Odder

I101A

Lars Kreutzfeldt Rasmussen

12558074 Rørthvej (8300) 185

8300

Odder

I101D

Kristian Fogh Kristensen

27795242 Spøttrupvej (8300) 17

8300

Odder

I101D

Peer Lund Boesen

13273901 Tendrup Vestermark (8350) 15

8350

Hundslund I101D

Østerskovgård v/ Anders Moseholt

17768905 Tornsbjergvej (8350) 3

8350

Hundslund I101A

Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder
Sags Id. 727-2017-6165
Dok id. 727-2017-101209

