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Hvad er en miljøtilsynsplan
Kommunen skal hvert fjerde år opdatere sin miljøtilsynsplan. Den første tilsynsplan blev udgivet i
2013, og dette er således en revideret udgave. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af planen
fra 2013, men der er sket en opdatering af relevante punkter i forhold til gældende
miljøtilsynsbekendtgørelse.
Tilsynsplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
•
Hvilket geografisk område, kommunen fører miljøtilsyn i
•
Liste inkl. navn og adresse på IED-virksomheder* og -landbrug
•
En vurdering af relevante, væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
•
En beskrivelse af tilsynsindsatsen og hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres
•
En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder
* IED-virksomheder er særligt forurenende virksomheder og store landbrug, der er omfattet af EUs direktiv om industrielle
emissioner (udledninger).

Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i
kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Denne reviderede tilsynsplan har været i 4 ugers høring
på kommunens hjemmeside samt på DMA-portalen i overensstemmelse med reglerne i den pt
gældende bekendtgørelse. De indkomne høringssvar er i videst muligt omfang indarbejdet i denne,
endelige tilsynsplan.
Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år, og vil atter blive sendt i 4 ugers høring, hvis der laves
væsentlige ændringer af planen inden for de 4 år, den er gældende. Mindre væsentlige ændringer af
planen kan foretages i den mellemliggende periode uden høringsproces. Offentliggørelse af gældende
og ændrede miljøtilsynsplaner vil kunne findes på DMA-portalen (https://dma.mst.dk).
De virksomheder og landbrug kommunen fører miljøtilsyn med
Denne tilsynsplan vedrører tilsynsforpligtelsen for virksomheder og landbrug i Syddjurs Kommune. I
Syddjurs Kommune er der ca. 190 virksomheder og ca. 320 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold
som er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen.
Hyppigheden af tilsyn på en virksomhed eller et landbrug afhænger af størrelsen og af en
miljørisikovurdering af den enkelte virksomhed eller landbrugsbedrift. Det er Miljøstyrelsen der via
miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter de årlige tilsynsmål.
Der er ca. 55 virksomheder og ca. 105 landbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder,
at de skal have basistilsyn med et interval på 1-3. år, og i alt 40 % af dem vil blive besøgt hvert år.
Blandt disse, er kommunens IED-virksomheder. Klik på link, hvis du vil se en oversigt over IEDvirksomheder eller IED-landbrug (fremgår nederst i dokumentet) i Syddjurs Kommune. Der er ca. 135
virksomheder og ca. 215 landbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder, at vi skal
besøge dem med et interval på 1-6. år, og 25 % af disse vil blive besøgt hvert år.
For de øvrige virksomheder og landbrug, som ikke er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen, er der ikke
krav om regelmæssige miljøtilsyn. Her kommer vi kun på besøg, på baggrund af henvendelser til
kommunen om formodede lovovertrædelser eller om gener af støj, fluer etc.

Væsentlige miljøforhold
Landbrugsdrift kan medføre følgende miljøproblemer:
• Risiko for forurening af grundvand, søer, vandløb, fjord og hav med kvælstof, fosfor og
sprøjtemidler under dyrkning af markerne eller ved uheld.
• Risiko for belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygnignerne og fra
husdyrgødning på lager eller udspredt på markerne
• Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald
• Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.
Virksomhederne er meget forskellige. Det er derfor meget forskelligt, hvilke miljøproblemer en
virksomhed kan give anledning til. Helt generelt kan der være tale om:
• Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer til luften
• Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer via kloak til
rensningsanlægget/vandmiljøet
• Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald
• CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof
• Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, lys, støv, m.v.
Kommunens miljøtilsyn – hvad og hvorfor
Langt de fleste krav og grænseværdier, som virksomheder og landbrug skal overholde, er fastlagt fra
centralt
hold.
De
fremgår
af
Miljøbeskyttelsesloven,
Husdyrgodkendelsesloven,
Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven m.fl. og af de bekendtgørelser, der er lavet i forlængelse af
disse love. Mange af kravene indføjes af kommunen som vilkår i den miljøgodkendelse eller
miljøtilladelse, som de store og mellemstore virksomheder og landbrug skal have, når de etablerer en
produktion eller ændrer væsentligt på den.
Miljøkrav og grænseværdier for udledninger har som mål at undgå eller begrænse de miljøproblemer,
der er nævnt ovenfor. Det skal bemærkes, at kommunerne ikke har tilsynsmyndigheden med hensyn
til opbevaring, brug af og forurening med sprøjtemidler på landbrug. Denne myndighed ligger i
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Kommunen skal kontrollere, at lovens miljøkrav og grænseværdier er overholdt. I nogle tilfælde, er det
dog op til kommunen at foretage en vurdering af omfanget af en miljøbelastning eller – forurening.
F.eks. hvis der ikke er centrale krav eller grænseværdier – eller disse er “blødt” formulerede. På nogle
få områder kan eller skal kommunen udarbejde et regulativ, som nærmere præciserer, hvilke
miljøkrav, der skal overholdes. I Syddjurs Kommune er der p.t. følgende regulativer:
• Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fjerkræhold i byzone og sommerhusområder
• Affaldsregulativet
Regulativer sikrer, at virksomheder, landbrug og private på forhånd er klar over hvilke krav kommunen
stiller. Det er særligt relevant på de (få) områder, hvor kommunen kan anlægge en vurdering.
Natur og Miljø i Syddjurs Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så
virksomheder og landbrug 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 landbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning. Dette
kan eksempelvis være initiativer til energibesparelser, CO2-reduktion, indførsel af miljøstyring,
naturpleje m.v.

Kommunens tilsyn - hvordan
Antallet af årlige tilsyn vil blive fastsat, så de i bekendtgørelsen definerede årlige tilsynsmål nås.
Tilsynsarbejdet består af fysiske tilsyn og administrative tilsyn. Ved de fysiske tilsyn besøger
kommunens miljømedarbejdere virksomheden eller husdyrbruget og gennemgår miljøforholdene på
stedet. Ved et administrativt tilsyn kontrolleres forskellige data på kontoret. Tilsynsbesøgene udføres
enten varslet eller uvarslet afhængigt af det aktuelle tilsyn. I forbindelse med tilsynet gennemgås
tidligere tilsynsrapporter, egenkontrolpunkter og lignende. Efter tilsynet fremsendes en
tilsynsrapport/et tilsynsnotat, og der følges op på eventuelle mangler eller overtrædelser. Resultaterne
af tilsyn og eventuel opfølgning herpå, vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Der er brugerbetaling på tilsyn, både for tid brugt på forberedelse, udførelsen af selve tilsynet på
ejendommen samt på afrapportering og opfølgning.
Miljørisikoscore
Kommunen skal foretage en risikovurdering af virksomhederne og landbrugene ud fra fastlagte
kriterier. På baggrund af risikovurderingen beregnes en risikoscore. Det skal bemærkes, at dét, at en
bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene.
En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb
eller størrelse.
Basistilsyn
Et basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens/landbrugets miljøforhold gennemgås.
Kommunen gennemfører regelmæssigt et basistilsyn med alle store og mellemstore virksomheder og
landbrug – hvert 3. eller hvert 6. år, som fastsat i bekendtgørelsen. For IED Virksomheder er
tilsynshyppigheden endvidere afhængig af den miljørisikoscore virksomheden har, idet virksomheder
med høj score vil få hyppigere tilsyn.
Prioriterede tilsyn
Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de virksomheder og landbrug, som har en høj
risikoscore, da dette er virksomheder som udgør en særlig miljørisiko. Ved disse tilsyn føres primært
tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Formålet med de prioriterede tilsyn
er, at fokusere kommunens miljøindsats der, hvor der er størst risiko for forurening.
Tilsynskampagner
Den nye tilsynsbekendtgørelse indeholder krav om, at kommunen gennemfører to årlige
tilsynskampagner. Der vil typisk blive lavet én årlig kampagne på hhv. landbrugs-, og
virksomhedsområdet. Eksempler på kampagner kan være tilsyn med flydelag, markstakke eller vilkår
om egenkontrol. Annoncering af årets kampagnetema og afrapportering af kampagner vil ske på
kommunens hjemmeside.
Andre tilsyn
Foruden de ovenstående tilsyn, føres der tilsyn på baggrund af klager og miljøuheld samt i forbindelse
med nye ansøgninger og revurderinger af eksisterende godkendelser.
Samarbejde med andre myndigheder
Syddjurs Kommune har et udstrakt samarbejde med nabokommunerne og de øvrige kommuner i
Midtjylland. Der sker således erfaringsudveksling i forskellige faglige netværk.

Hvis kommunen under tilsyn eller i anden forbindelse opdager åbenlyse overtrædelser som ikke er
under kommunens myndighed, har kommunen pligt til at indberette overtrædelsen til den relevante
myndighed. Det kan for eksempel være Arbejdstilsynet, Beredskabet, Politiet, Miljøstyrelsen,
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Af og til samarbejdes der direkte med en af
disse myndigheder, når dette kan sikre en hurtig og effektiv løsning af et miljøproblem.
Internt i Natur og Miljø er myndighedsområderne opdelt mellem forskellige Teams og medarbejdere.
Det er Syddjurs Kommunes målsætning, at virksomhedsejere og landbrugsbedrifter skal opleve en så
hurtig og smidig sagsbehandling som muligt, også når myndighedsarbejdet favner over flere Teams
eller afdelingers områder.
Link til liste over IED-virksomheder i Syddjurs Kommune.

