
 
 

Miljøtilsynsplan 2018-2021 

Hvad er en tilsynsplan  

Som tilsynsmyndighed skal Halsnæs Kommune hvert 4. år udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn 
med virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan, men snarere en strategi. 

Tilsynsplanen skal blandt andet indeholde en angivelse af det geografiske område, som planen 
omfatter, en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer, en fortegnelse over visse større 
virksomheder og husdyrbrug, en beskrivelse af tilsynsindsatsen samt en beskrivelse af 
samarbejdsrelationer med andre myndigheder. 

Miljøtilsynsplan 2018-2021 er en opdatering af Halsnæs Kommunes tilsynsplan 2013-2017. 
Tilsynsplanen skal offentliggøres, så borgere, virksomheder og andre interesserede kan få et indblik 
i Halsnæs Kommunes prioriteringer på miljøtilsynsområdet. Udkast til tilsynsplanen har været i 
høring frem til den 5. juli 2018. Der er ikke indkommet kommentarer til udkastet.  

Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med 

 

Oversigt over tilsynspligtige virksomheder i Halsnæs Kommune  

I tilsynsbekendtgørelsen er fastlagt hvilke typer virksomheder og landbrug, som kommunen skal 
føre regelmæssigt fysisk tilsyn med. Det drejer sig om godkendelsespligtige virksomheder og 
landbrug, virksomheder, der er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, bilag 1 i 
brugerbetalingsbekendtgørelsen, autobranchebekendtgørelsen og renseribekendtgørelsen samt 
landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold. Virksomheder i Halsnæs Kommune, der er omfattet af 



 
 

bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, har Miljøstyrelsen som miljømyndighed. Det drejer sig bl.a. 
om stålværkerne.  

Der er i Halsnæs Kommune p.t. 24 godkendespligtige virksomheder, 4 maskinværksteder omfattet 
af maskinværkstedsbekendtgørelsen samt 2 godkendelsespligtige husdyrbrug; i alt 30 
virksomheder, der skal have tilsyn mindst hvert 3. år. Heraf skal mindst 40 % svarende til 12 
virksomheder have et fysisk tilsyn hvert år. 

Der er p.t. 49 virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, 31 
autoværksteder samt 45 husdyrbrug, i alt 125 virksomheder, der skal have tilsyn mindst hvert 6. 
år. Heraf skal mindst 25 % svarende til 32 virksomheder have et fysisk tilsyn hvert år. 

Der er således p.t. 155 tilsynspligtige virksomheder og landbrug i Halsnæs Kommune. Halsnæs 
Kommune skal som minimum være på fysisk tilsyn på 44 af disse hvert år. Antallet kan ændres i 
tilsynsperioden, idet eksisterende virksomheder kan ophøre og nye kan komme til. 

Nye regler på husdyrområdet har ændret på kravene om regelmæssigt tilsyn med opbevaring af 
fast gødning. Det vil sandsynligvis øge antallet af tilsynspligtige landbrug og dermed antallet af 
årlige tilsyn. Halsnæs Kommune vil opspore og registrere de tilsynspligtige landbrug, efterhånden 
som vi får kendskab til dem. 

For øvrige virksomheder og landbrug er der ikke krav om regelmæssige miljøtilsyn. Her vil 
kommunen kun føre tilsyn, hvis vi bliver opmærksom på formodede lovovertrædelser eller gener i 
form at støj, lugt, fluer m.v. 
 

Tilsynsindsats 

Alle tilsynspligtige virksomheder og landbrug skal miljørisikovurderes ud fra parametre om 
miljøledelse og systematik, lovoverholdelse, forekomst af farlige stoffer og oplag af mængder samt 
beliggenhed i forhold til sårbarhed over for forureningsfølsomme områder.  

Risikovurderingen skal bidrage til at fastsætte tilsynsfrekvensen. 

Tilsynene udføres som varslet tilsyn eller uvarslet afhængigt af virksomheden/landbruget og det 
kendskab, vi har til virksomheden samt hvad det aktuelle tilsyn omfatter. Tilsynsarbejdet består af: 

• fysisk tilsyn på virksomheden, hvor miljøforhold gennemgås og kontrolleres 
• administrative tilsyn, hvor forskellige data fra virksomheden kontrolleres ved skrivebordet 

Tilsynet udføres dialogbaseret, så tilsynet bliver en hjælp til virksomhederne til at overholde 
lovgivning samt en vejledning om, hvilke muligheder der er for miljøforbedringer. 

På miljøtilsynet og i sagsbehandlingen er kommunen som myndighed særlig opmærksom på, at 
virksomhedernes indretning og drift ikke udgør en risiko for: 

• Jord- og grundvandsforurening 
• Driften af det kommunale renseanlæg og kloaksystem 
• Vandløb, søer og havet 
• Væsentlige luft, lugt- og støjgener for omkringboende 
• Affaldsbortskaffelse og ressourcespild 

I tilsynsbekendtgørelsen differentieres typen af tilsyn. Der anvendes disse begreber: 



 
 

• Basistilsyn – et samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold på virksomheden eller landbruget 
gennemgås. 
 

• Prioriteret tilsyn – et tilsyn udover basistilsyn målrettet virksomheder og landbrug, hvor vi 
ud fra miljørisikoscore vurderer, at der skal føres flere tilsyn, målrettet de aktiviteter, der er 
årsagen til det ekstra tilsyn. 
 

• Opstartstilsyn – et fysisk tilsyn, der foretages senest 3 måneder efter en virksomhed har 
etableret sig med en ny miljøgodkendelse. Tilsynet omfatter en gennemgang af 
virksomhedens miljøforhold og en identificering af de områder, hvor det vil være relevant 
for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene 
miljøet.  
 

• Kampagnetilsyn – en afgrænset, målrettet tilsynsindsats mod en branche eller et miljøtema. 
Kampagnernes tema kan tage udgangspunkt i de største miljømæssige udfordringer eller 
lokale problemer, som vi ser hos virksomhederne og landbrugene. 
 

Halsnæs Kommune skal hvert år udføre to tilsynskampagner. De hidtidige tilsynskampagner har 
været rettet mod opsporing af nye virksomheder og landbrug, kemikalieoplag i områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD), affaldshåndtering, fedtholdigt spildevand og olie- og 
benzinudskillere. Eksempler på nye kampagnetemaer kan være ressource- og energioptimering, 
olietanke, ny lovgivning, farligt affald, ligesom de tidligere kampagnetemaer vil kunne gentages. 

Udover de planlagte tilsyn foretager vi også tilsyn ved: 

• Opfølgende tilsyn på håndhævelse af miljøforhold. 
• Klager over miljøforhold 
• Akutte miljøuheld 
• Ved udarbejdelse af miljøgodkendelser eller revurdering af eksisterende godkendelser. 

Efter ethvert tilsyn udarbejdes et tilsynsnotat, fulgt af et tilsynsbrev, der opsummerer de forhold, 
virksomheden skal følge op på. Der skal endvidere offentliggøres en tilsynsrapport med angivelse af 
visse virksomhedsoplysninger, baggrund for og omfang af tilsynet, om der er konstateret 
jordforurening og om tilsynet eller virksomhedens egenkontrol har givet anledning til påbud, forbud 
eller indskærpelser. 

Alle indberetninger og offentliggørelse af tilsyn, håndhævelser og godkendelser sker digitalt på 
Digital MiljøAdministration, https://dma.mst.dk 

 

Samarbejdsrelationer 

Tilsynsarbejdet koordineres så vidt muligt med andre afdelinger i kommunen samt Halsnæs 
Forsyning. Vi inddrager også andre myndigheder i forbindelse med tilsynsopgaverne i det omfang, 
det er nødvendigt, f.eks. Miljøstyrelsen, Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, 
Politi eller Beredskab.  

Halsnæs Kommune deltager i Milsam, som er et tværkommunalt samarbejde mellem 11 kommuner. 
Samarbejdet bidrager til at højne kvaliteten af miljøtilsynet via erfaringsudveksling mellem sagsbe-
handlerne i kommunerne, temamøder og efteruddannelsesforløb. Kommunens miljøsagsbehandlere 
deltager desuden i møder i Envina, som er Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i den 
offentlige forvaltning. 

 


