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1. Tilsynsplanens indhold.
Bekendtgørelse nr. 866 af 23/06/2017 om miljøtilsyn, herefter omtalt som
Miljøtilsynsbekendtgørelsen, foreskriver retningslinjer for hvordan Odsherred Kommune skal føre
miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug i Kommunen. Som en følge af bekendtgørelsen skal
Odsherred Kommune udarbejde en miljøtilsyns-plan, som omfatter de virksomheder og
husdyrbrug m.v., som kommunen fører miljøtilsyn hos. Tilsynsplanen skal indeholde:
-

En geografisk afgrænsning.
En generel vurdering af væsentlige miljøproblemer.
En liste med IED-virksomheder og husdyrbrug.
Beskrivelse af tilsynsindsats, forberedelse og gennemførelse af miljøtilsyn.
Beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder mv.

Med miljøtilsynsplanen ønsker Odsherred Kommune, at medvirke til, at virksomheder i
kommunen får et øget fokus på at værne om miljøet og gener fra bl.a. røg, støj og møg så
samfundsudviklingen i kommunen kan ske på et bæredygtigt grundlag ved, at
-

fremme anvendelse af renere teknologi,
fremme genanvendelse og
begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering og
begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer.

2. Geografisk afgrænsning.
Odsherred Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug beliggende i Odsherred
Kommune og husdyrbrug udenfor Odsherred Kommune, der driver arealer i Kommunen.

3. Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer i Odsherred Kommune.
En veltilrettelagt og effektiv tilsynsindsats er et centralt element i forebyggelse af
miljøproblemer, og miljøtilsynet er væsentligt ud fra både en miljø-økonomisk synsvinkel og for
borgernes, virksomhedernes og husdyrbrugenes oplevelse af retsbevidsthed.
Produktionerne indenfor virksomheds- og husdyrbrugsområdet i Odsherred Kommune har enkelte
fælles afledte miljømæssige problemstillinger. Produktionerne er dog forskellige og en stor del
af de miljømæs-sige problemstillinger er derfor også forskellige.
Virksomhed
Generelt er driften af virksomhederne er indbyrdes mere forskellige end husdyrbrugene er. Det
er derfor forskelligt, hvilke miljøproblemer en virksomhed kan give anledning til. Helt generelt
kan der være tale om:

-

Forurening af luft, vand, jord, grundvand og undergrund i forbindelse med emission og
udledning.
Håndtering og opbevaring af kemikalier og olieprodukter.
Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald.
CO2-udledning grundet forbrug af fossilt brændstof.

-

Nabogener i form af støj, støv, lugt, m.v.

-

3

Husdyrbrug
Formålet med miljøtilsynene er at vejlede landmanden om miljøforhold og kontrollere om
husdyrbrugene overholder de bestemmelser, der er fastsat i husdyrloven og
miljøbeskyttelsesloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen og i godkendelser, tilladelser
og påbud for de enkelte husdyrbrug.
Generelle miljøproblemer, der kan være forbundet med husdyrbrugsdriften:
-

Forurening af luft, vand, jord, grundvand og undergrund i forbindelse med håndtering og
opbevaring af husdyrgødning.
Håndtering og opbevaring af sprøjtemidler og olieprodukter.
Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald, herunder farligt affald.
Nabogener i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.

4. Liste med IED-virksomheder og IED-husdyrbrug Odsherred Kommune fører
tilsyn med.
Virksomheder
Alcoat A/S Gl. Nykøbingsvej 33, 4560 Vig.
CVR. nr.: 43853112 Listepunkt 2.6
Produktion of forarbejdning af metaller: Behandling af overflader på metaller eller
plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvor behandlingskarrenes volumen er
på mere end 30 m3.
Husdyrbrug
Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18A, 4500 Nykøbing Sj.
CVR. nr.: 13666601 Listepunkt 6.6.1
Anlæg til husdyrproduktion for mere end 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne
stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg., eller 750 stipladser til søer.
Rasmus Poulsen Høvevej 36 A, 4550 Asnæs
CVR 35937552 Listepunkt 6.6.1
Anlæg til husdyrproduktion for mere end 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne
stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg., eller 750 stipladser til søer.
Henrik Bøje Nielsen Strandvej 23, 4573 Højby
CVR 14197001 Listepunkt 6.6.2

Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin
(over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
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5. Beskrivelse af tilsynsindsatsen og hvordan et tilsyn forberedes og
gennemføres.
For virksomheder (herunder husdyrbrug) i Odsherred Kommune, der er omfattet af reglerne for
miljøtilsyn, varsler kommunen i henhold til tilsynsfrekvensen og virksomhedens risikoscore et
miljøtilsyn på virksomheden. På miljøtilsynet gennemgås virksomhedens miljøforhold.
Formålet med tilsynene er at vejlede virksomheden ansvarlige om miljøforhold og kontrollere
om de bestemmelser, der er fastsat i gældende lovgivning på miljøområdet, i godkendelser,
tilladelser og påbud overholdes. Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så
høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomhederne får gennem dialogen i miljøtilsynet
mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af
gældende love og regler.
Ved årets start inviteres de virksomhedsejere, hvor virksomheden skal have miljøtilsyn det
pågældende år, til et informations- og dialogmøde med kommunens miljøsagsbehandlere. På
mødet informeres virksomhedsejerne om baggrunden for årets planlagte tilsynskampagner mv.
Møderne giver desuden virksomhedsejerne og kommunens sagsbehandlere mulighed for løbende
at drøfte mulige forbedringer ift. planlægningen og udførelsen af miljøtilsynene.
Varsling af tilsyn sker som hovedregel 14 dage før tilsynet, men kan også aftales med den
enkelte virksomhed med kortere varsel. Odsherred Kommune har dog fortsat mulighed for at
føre tilsyn uanmeldt jf. til-synsbekendtgørelsens § 7, fx ved akut miljøforurening og hvis det er
væsentligt med et øjebliksbillede af virksomhedens drift og miljøforhold. Før et tilsyn vil den
tilsynsførende forberede sig ved at gennemgå virksomhedens historik på miljøområdet.
I forbindelse med varsling af et miljøtilsyn gøres virksomheden opmærksom på hvilke emner, der
vil blive gennemgået under tilsynet og bliver samtidig anmodet om at have nødvendig
dokumentation parat ved tilsynet.
Når miljøtilsynet forløber godt, kan det være med til at sætte fokus på ressourceoptimering i
virksomheden og på den måde være værdiskabende. Hos nogle virksomheder er miljøtilsynet
med til at skærpe fokus på miljø, mens det for andre virksomheder bl.a. er muligheden for
gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er centrale emner.
Under og efter tilsynet udarbejdes et tilsynsnotat. På baggrund af notatet og dialogen med
virksomheden udarbejdes et tilsynsbrev, der beskriver hvorvidt der er krav til virksomheden om
opfølgende handling som en reaktion på miljøtilsynet. Sagsbehandlingen kvalitetssikres internt i
miljøteamet iht. Odsherred Kommunes interne procedure for kvalitetssikring på miljøområdet,
inden Tilsynsbrevet og –notatet sendes til virksomheden.
Tidspunktet for hvornår miljøtilsynene udføres, bliver planlagt i sidste kvartal i det foregående
kalenderår. Miljøtilsynene bliver planlagt sådan, at de vil blive udført i 2 – 4 afgrænsede
perioder i kalenderåret, så der sideløbende er tid til at varetage andre opgaver med relation til
virksomheds- og husdyrbrugs-området.
Virksomhedernes og husdyrbrugenes tilsynsfrekvenser fastlægges ud fra en risikovurdering for
hver enkelt virksomhed og husdyrbrug jf. tilsynsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Risikovurderingen
tager udgangspunkt i tidligere udførte miljøtilsyn og det er således hensigten, at
risikovurderingen baseres på tilsynsmyndighedernes aktuelle viden og kvalificerede skøn.
Risikovurderingen forstås som en funktion af konsekvensen af en potentiel hændelses påvirkning
af miljø og mennesker koblet med sandsynligheden for, at hændelsen sker.
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Ud over risikovurderingen fastsættes tilsynsfrekvensen ud fra minimumfrekvenser hvor der
udføres et fysisk miljøtilsyn hos mindst 40 % af virksomhederne og husdyrbrugene i kategorierne
1a og 1b og mindst 25 % af virksomhederne i kategori 2, hvert år.
Det er centerets opfattelse, at en opjustering af frekvensen for nogle typer af virksomheder er
en fordel for både virksomheder og kommune. Det er en øget prioritering af tilsynene i forhold
til tidligere, hvor den ekstra indsats vil blive en fordel ved kortere forberedelse og
sagsbehandling, samt færre påbud og indskærpelser.
Ved at øge frekvensen for tilsyn, forventer Odsherred Kommune at fremme dialog og samarbejde
mellem kommune og virksomhed, fordi kommunen oftere vil få mulighed for, at oplyse og indgå i
dialog med virksomhederne om ny lovgivning og vejledninger. Der kan præsenteres
støtteordninger indenfor energi, affald, symbiose mv., mens de fortsat er aktuelle.
Den øgede frekvens vil betyde, at virksomheder med en miljøgodkendelse vil få et miljøtilsyn
hvert 2. år, hvor der tidligere har været udført miljøtilsyn hvert 2. til 3. år. Autoværksteder vil
fremover få et miljøtilsyn hvert 2. år, hvor der tidligere har været udført miljøtilsyn hvert. 4.
år.

6. Beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder mv.
Emnerne i miljøtilsynets indhold og myndighedsbehandlingen af miljøtilsynene kan vedrøre flere
afdelinger i Odsherred Kommunes interne administration. For at fremme en positiv dialog
mellem kommunen og erhvervene, udfører kommunens Miljøteam tilsynsarbejdet
hensigtsmæssigt i samarbejde med øvrige fag-teams i Natur, Miljø og Trafik samt andre centre i
kommunen.
Andre myndigheder inddrages i relevant omfang. Eksempelvis er Region Sjælland en vigtig
sparringspartner i sager om jord og grundvandsforurening eller Beredskabet ved en akut
forurening. Såfremt Odsherred Kommune konstaterer overtrædelser indenfor andre
myndigheders ressortområder har kommunen desuden pligt til at underrette den korrekte
myndighed.
Dette er typisk Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.
Både på virksomheds- og husdyrbrugsområdet deltager Odsherred Kommune i en række faglige
netværk både lokalt i Nordvest Sjælland, regionalt på Sjælland og i regi af Kommunernes
Landsforening, herunder:
-

SHORKS virksomhedsnetværk.
KTC – Kommunal Teknisk Chefforening
Kommunernes Husdyrbrugsnetværk.
Husdyrbrugsnetværk for miljøchefer.
ENVINA – Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige.
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