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Bilag vedrørende kampagne forslag til miljøtilsynsindsats 2020

1. Hestehold og markstakke

Hestefolkene har hestene som hobby, og mange hestefolk har ikke fået orienteret sig 
omkring hvilke miljøregler, der gælder for dem. Selvom der måske kun er få heste på en 
ejendom, kan der også være miljømæssige risici forbundet med hestehold. Det faste møg 
ligger ofte uoverdækket, og på samme placering i mange år. Det kan give problemer 
med punktkildeforurening, eventuelt udsivning af næringsstoffer til vandløb/sø, og 
opblomstring af fluer. Mange af hesteholdene er ikke så store, at de er omfattet af kom-
munernes regelmæssige tilsynsforpligtelse. Hestefolkene går dermed fri af tilsyn og infor-
mation fra Hedensted Kommune. Flere erhvervslandmænd har givet udtryk for, at de un-
drer sig over at landbrugserhvervet skal overdække deres markstakke, når hobbyfolket 
ikke gør.

Der gennemføres en informationskampagne via Facebook, kommunens hjemmeside og lo-
kalaviser, hvor der informeres om regler for anmeldelse af dyrehold og opbevaring af fast 
møg i markstak – primært rettet mod hestehold. Fysiske tilsyn vil kun være på de heste-
ejendomme, som allerede indgår i kommunens tilsynsplanlægning.

2. Benzinstationer

Der føres ikke rutinemæssigt tilsyn på tankstationer, der ikke er omfattet af autoværk-
stedsbekendtgørelsen og enten har eksempelvis en vaskehal eller et autoværksted. I for-
bindelse med basistilsyn på tankstationer omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, 
gennemgås hele tankstationen i forhold til blandt andet indretning, drift, egenkontrol og 
ekstern kontrol. Ofte konstateres på disse tilsyn forhold, der afstedkommer bemærknin-
ger, til tider indskærpelser. Der kan blandt andet være tale om manglende overholdelse 
af krav til egenkontrol og ekstern kontrol. Det er nærliggende at forvente, at det samme 
kan gøre sig gældende på tankstationer, der ikke er omfattet af autoværkstedsbekendt-
gørelsen. På baggrund heraf vurderes det, at der kan der være behov for at prioritere 
miljøtilsyn på alle tankstationer, da driften af disse medfører risiko for væsentlig forure-
ning fra store olieoplag og andre tekniske installationer. Det foreslås at gennemføre 
kampagnetilsyn på samtlige tankstationer i kommunen i 2020 for at kontrollere overhol-
delse af krav til egenkontrol og ekstern kontrol med de tekniske installationer. 

3. Højvandssikring på virksomheder beliggende i risikoområde.

Der er flere områder i Hedensted Kommune, som er ligger i et risikoområde for over-
svømmelse både i forbindelse med højvand og ved skybrud. Der udvælges et område, 
hvor der gennemføres en kampage for at sætte fokus på opbevaring af dels affald, dels 
råvarer- og færdigvarer, som ved oversvømmelse kan udgøre en risiko for enten jord, 
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grund- eller overfladevand. Formålet er at forebygge en mulig forurening ved hensigts-
mæssig adfærd og sikring mod oversvømmelse på den enkelte virksomhed.

4. Miljøledelse på IE-husdyrbrug

IE-husdyrbrug er husdyrbrug, der har mere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til 
slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ.

IE-husdyrbrug har krav om at indføre miljøledelse på husdyrbruget. Miljøledelse skal væ-
re gennemført på alle IE-husdyrbrug senest den 21. februar 2021. Miljøstyrelsen har ud-
arbejdet et vejledningsmateriale, som kan hjælpe husdyrbrugene i gang. 

Hedensted Kommune kontakter alle IE-husdyrbrug (ca. 30 stk.) og besøger dem eventu-
elt ved fysisk tilsyn, så det kan klarlægges, om der er behov for hjælp til at komme i 
gang med at lave miljøledelsessystemet. Hvis husdyrbruget har behov for hjælp, hjælper 
Hedensted Kommune dem i gang, ved brug af Miljøstyrelsens vejledningsmateriale.

5. Autoværksteder

Autoværksteder er omfattet af regelmæssigt tilsyn. Erfaringen er dog, at det er en virk-
somhedstype, som pludseligt starter op og ikke alle får anmeldt deres virksomhed i hen-
hold til reglerne. Der er omfattende krav til blandt andet egenkontrol på disse virksomhe-
der, ligesom opbevaring af flydende affald samt nye olieprodukter kan udgøre en risiko 
for jord- og grundvandsforurening. Kampagnen går ud på, ved blandt andet sammenlig-
ning af CVR-registreret og vores fagdatabase, at få registreret og ført tilsyn på de auto-
værksteder, der ikke i forvejen får regelmæssigt tilsyn.

6. Afhændelse af haveaffald, grenafklip m.v.
 
Hedensted kommune får jævnligt henvendelser om afbrænding af haveaffald eller af-
brænding af eksempelvis overflødig halm fra lader. Der findes oplysninger om regler på 
vores hjemmeside, men en kampagne om muligheder for afhændelse af afklippede grene 
og andet haveaffald, hvor afhændelses- og anvendelsesmuligheder forklares overfor bor-
gere og virksomheder på landet og i parcelhuskvarterer, kan gøre oplysningerne mere til-
gængelige end, de er i dag. Resultatet kan ende ud i mindre afbrænding af det genan-
vendelige haveaffald, øget kompostering, mere haveaffald på genbrugsstation, kvasdyn-
ger til bo for smådyr og insekter, som medfører øget biodiversitet, større genanvendel-
sesprocent for genanvendeligt affald m.v.

7. Beredskabsplan på husdyrbrug

I 2017 gennemførte Hedensted Kommune en tilsynskampagne med titlen ”Beredskabs-
plan”. Målgruppen for tilsynskampagnen var alle husdyrbrug over en vis størrelse. For-
målet var, at henlede landmændenes opmærksomhed på de mulige risici, der er på et hus-
dyrbrug og mulighederne for at forebygge og begrænse uheld samt hvordan der skal rea-
geres i forbindelse med et eventuelt uheld. 

Hedensted Kommune gentager kampagnen fra 2017 og udvider den, så informationsma-
teriale også udsendes til ejendomme med plantebrug. Disse kan også udgøre en miljøri-
siko, da der kan være oplag af kunstgødning, pesticider, dieselolie mm. Kampagnen vil 
forløbe ved udsendelse af informationsmateriale, og fysiske tilsyn vil kun være på de 
ejendomme med husdyrbrug, som allerede indgår i kommunens tilsynsplanlægning.


