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Indledning
Hedensted Kommune fører generelt tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven  
og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. En række virksomhedstyper 
samt husdyrbrug er omfattet af kommunens pligt til at føre regelmæssigt miljøtilsyn. 

Kommunen skal offentliggøre en tilsynsplan gældende for de potentielt mest forurenende virk-
somheder og husdyrbrug. Listen over virksomheder og husdyrbrug, der skal fremgå af tilsyns-
planen er omfattet af et særligt EU-direktiv – IE-Direktivet -, som handler om forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening.

Det er virksomheder og husdyrbrug med stor miljøpåvirkning, og de skal alle miljøgodkendes.  
IE-virksomheder, herunder husdyrbrug, er beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, 
og husdyrbrug, der er omfattet af IE-reglerne, reguleres bl.a. efter husdyrbrugloven. 

Miljøtilsynsplanen, der er udarbejdet efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen, offentliggø-
res på kommunens hjemmeside. 

Mindst en gang hvert 4. år skal miljøtilsynsplanen opdateres og sendes i offentlig høring.

Geografisk område
Hedensted Kommune har tilsynspligten på de virksomheder og husdyrbrug, der ligger i kom-
munen med undtagelse af nogle få virksomheder, hvor det er Miljøstyrelsen, der har tilsyns-
kompetencen.

Væsentligste miljøproblemer
I Kommuneplanen er det fastlagt, hvilke områder, der er udlagt til industri, store husdyrbrug  
mv. så virksomheder og husdyrbrug kan etableres, drives og udvides uden at være til væsent-
lig gene for mennesker og miljø.

På virksomhedsområdet er det vanskeligt at udpege, hvilke generelle miljøproblemer, der er 
de væsentligste, idet det afhænger meget af de enkelte virksomhedstyper i forhold til det loka-
lområde, de ligger i. Dog har kommunen gennem tilsynsindsatsen fokus på beskyttelse af 
grundvandet, da der ligger store områder med særlige drikkevandsinteresser inden for kom-
munegrænsen. 

For landbrugserhvervet vurderer kommunen, at udledning til det omkringliggende miljø i form 
af ammoniakfordampning, udledning af næringsstoffer og kemikalier til vandmiljøet, herunder 
beskyttede naturområder samt nedsivning af næringsstoffer og kemikalier til grundvandet, må 
anses for væsentlige miljømæssige risici. Desuden kan lugt være en væsentlig gene i forhold 
mennesker. 
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Planlægning af tilsyn
Miljøtilsyn kan være både fysisk besøg på husdyrbruget eller på virksomheden og administra-
tivt tilsyn, som foregår ”ved skrivebordet”. Ved et administrativt tilsyn kontrolleres forskellige 
data f.eks. egenkontroller på kontoret, eller der følges op på tidligere miljøtilsyn.

Der føres ikke tilsyn med alle virksomheder og husdyrbrug lige ofte. På de virksomheder og 
husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet, er der brug for flest tilsyn. Tilsynsfrekven-
sen fastsættes ud fra en bedømmelse af virksomhedernes og husdyrbrugenes miljøforhold ved 
en såkaldt miljørisikovurdering. 

Heri indgår virksomhedens eller husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet og regelefterlevelse. 
For virksomheder indgår desuden håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt 
emissioner til luft, jord eller vandmiljø. For husdyrbrug indgår brugets størrelse og opbeva-
ringsforhold for husdyrgødning.

Endelig indgår en vurdering af områdets sårbarhed i forhold til placering af både virksomheder 
og husdyrbrug.

Miljørisikovurderingen foretages ved hjælp af et værktøj, som er lavet af Miljøstyrelsen.

Ved hjælp af værktøjet udvælges de virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden for 
en uacceptabel miljøpåvirkning, og hvor alvoren ved miljøpåvirkningen er størst. På disse virk-
somheder og husdyrbrug bliver der ført tilsyn oftere end hos virksomheder og husdyrbrug, 
hvor sandsynligheden og/eller alvoren er lille.

Tilsynets udførelse
Miljøtilsyn udføres enten varslet på et tidspunkt, der er aftalt med virksomheden/husdyr-bru-
get, eller uvarslet, hvor tilsynsmyndigheden kommer uden at have en aftale.

Ved et miljøtilsyn på en miljøgodkendt virksomhed gennemgås det, om godkendelsens vilkår 
er overholdt, herunder virksomhedens udledninger af miljøfremmede stoffer til luft, jord, over-
fladevand og kloak. Derudover gennemgås opbevaring og håndtering af kemikalier og affald 
samt virksomhedens støjende aktiviteter.

Ved et miljøtilsyn på landbrugsbedrifter gennemgås forholdene omkring ejendommens husdyr-
produktion, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af husdyrgødning, affald, olie og kemikali-
er.

I Hedensted Kommune er dialog vigtig.  Et miljøtilsyn er derfor mere end bare en kontrol af 
virksomheden. Det er også en dialog mellem myndighed og virksomhed/husdyrbrug. Mil-
jøsagsbehandleren vejleder om miljølovgivningen og om forebyggelse af miljøgener, herunder 
minimering af affald og ressourceforbrug

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en rapport over tilsynet. I overensstemmelse med reglerne i
miljøtilsynsbekendtgørelsen bliver tilsynsrapporterne offentliggjort på Miljøstyrelsens side for 
Digital Miljø Administration (DMA, www.mst.dma.dk). 

En gang om året skal kommunen lave indberetning til Miljøstyrelsen over det foregående års 
miljøtilsyn mv. Indberetningen skal blandt andet omfatte en oversigt over de virksomhe-
der/husdyrbrug, der skal føres regelmæssige tilsyn med i kommunen, en opgørelse over hvor 
mange tilsyn, der er gennemført, og hvor mange lovovertrædelser, der er påpeget over for 
virksomhederne og husdyrbrugene. Tilsynsindberetningen bliver offentliggjort på kommunens 
hjemmeside hvert år i april.

http://www.mst.dma.dk/
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Tilsynskampagner
Kommunen skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Kampagnerne kan være målrettet 
en branche eller et bestemt miljøtema. Kampagnerne kan udføres i samarbejde med andre, 
f.eks. andre kommuner, beredskabet, brancheorganisationer eller arbejdstilsynet.
Kampagnerne kan også være landsdækkende og planlagt af f.eks. Miljøstyrelsen. 

Hedensted Kommune planlægger hvert år ved årets begyndelse, hvilke kampagner, der skal 
gennemføres de pågældende år. Når de er fastlagt bliver målgruppen for kampagnen oriente-
ret.

Der skal udarbejdes en redegørelse for de gennemførte kampagner, herunder formål med 
kampagnerne, forventninger til kampagnen samt en vurdering af, om forventningerne blev 
indfriet.

Redegørelsen offentliggøres i forbindelse med kommunens årlige tilsynsindberetning til Mil-
jøstyrelsen. 

Brugerbetaling
Tilsynet er omfattet af brugerbetaling. I hovedtræk skal kommunen opkræve brugerbetaling 
for timer brugt i forbindelse med forberedelse af tilsyn, gennemførelse og afrapportering af 
tilsyn, opfølgning på tilsyn og behandling af berettigede klagesager. 

Andre myndigheder
Det forekommer, at indsatsen på virksomheder og landbrug involverer andre myndigheder. I 
de tilfælde er det vigtigt, at der sker en hensigtsmæssig koordinering myndighederne imellem. 
Den måde, det sikres på, er beskrevet i en intern procedure. 

Som miljømyndighed har kommunen en generel pligt til at informere andre myndigheder om 
mulige lovovertrædelser på deres lovområde, som vi bliver opmærksom på i forbindelse med 
udførelsen af vores tilsynsarbejde. Det kan være f.eks. Arbejdstilsynet, Skat, Miljøstyrelsen 
eller Fødevarestyrelsen. Derudover deltager kommunen i årlige kontaktmøder med Sydøstjyl-
lands Politi og andre kommuner i politikredsen om håndhævelse af miljølovgivningen. 

Omfattede virksomheder og husdyrbrug 

Virksomhed/husdyrbrug Adresse Postnr. By CVR-nr. Listetype

Pri-Dana Elektronik A/S Odinsvej 2 8722 Hedensted 11543677 2.6

Metalservice ApS Lundagervej 39 8723 Løsning 25655230 2.6

Chem-Tec Plating A/S Kærvejen 13 7171 Uldum 26991668 2.6

Daka Danmark A/S Dakavej 6 8723 Løsning 33776039 5.1c

Daka A.m.b.A. (STATEN) Dakavej 10 8723 Løsning 45613410 6.4b(i)1

Sole Minkfoder A/S Kærvej 45, Gl. Sole 8722 Hedensted 78577517 6.4b(i)2

POLYPRINT A/S Reprovej 5 8722 Hedensted 10080991 6.7

Flemming Jespersen Hovedvejen 120 8723 Løsning 27884857 H § 12 nr. 1

Lundbechlund Smågriseproduktion I/S Langbjergvej 8 7140 Stouby 35504532 H § 12 nr. 1

Daypork Aps Bråvej 20 8781 Stenderup 38381547 H § 12 nr. 1
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Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum 13701245 H § 12 nr. 1

Nørdal I/S Annasmindevej 26 8700 Horsens 17653199 H § 12 nr. 2

Borchsminde v/Thomas C. Ryder, Hornumvej 27 Bækkeskovvej 12 8722 Hedensted 21058173 H § 12 nr. 2

Bovbjerg Genetik Bråskovvej 2B 8783 Hornsyld 38381547 H § 12 nr. 2

ANNEXGAARDEN ApS Dalvej 1 8783 Hornsyld 29773408 H § 12 nr. 2
Pilegaard Slagtesvinep. Jens Henrik Lund Pil-
egaard Lundbovej 10 7140 Stouby 32631177 H § 12 nr. 2

Tværsig Olesen A/S Nørregade 53 8783 Hornsyld 26118190 H § 12 nr. 2

Borchsminde v/Thomas C. Ryder Hornumvej 27 8783 Hornsyld 21058173 H § 12 nr. 2

Henrik Nielsen Ørnsvigvej 5 7130 Juelsminde 18969475 H § 12 nr. 2

Jeppe Vestergård Christensen,Havnene 7, 10. th. Overvej 10 7140 Stouby 16168998 H § 12 nr. 2

Vrigstedlund ved Anders Lage Jørgensen Overvej 20 7140 Stouby 15804106 H § 12 nr. 2

Jørgen Lund Pilegaard Grundvej 6 7140 Stouby 32631177 H § 12 nr. 2

Pilegaard Slagtesvineproduktion Bobækvej 4 7140 Stouby 32631177 H § 12 nr. 2

Pilegaard Slagtesvineproduktion Ferdinandsvej 2 7140 Stouby 32631177 H § 12 nr. 2

Peter Bech Bråskovvej 90 7140 Stouby 25901444 H § 12 nr. 2

Harald Gammel Skov Ildvedvej 6 7160 Tørring 18705141 H § 12 nr. 2

Peter Juul Eggersgaard, Nyborgvej 10 Stenagervej 16 7160 Tørring 68869714 H § 12 nr. 2

Østergaard Agro I/S, Tørringvej 76 Kandborgvej 13 7160 Tørring 30951689 H § 12 nr. 2

Henriette Toftager, Ulkærvej 11 Engelgårdsvej 3 7100 Vejle 26583667 H § 12 nr. 2

Hammerlund v/Michael Vestergaard Hammervej 18 7160 Tørring 37692492 H § 12 nr. 2

Jacob Dalsgaard Justesen Flemmingvej 16 8762 Flemming 14361073 H § 12 nr. 2

Søren Chr Jensen Bavnbjergvej 27 7100 Vejle 30062868 H § 12 nr. 2

Skærbækgård I/S, Kærvej 26 Kærvej 26 8722 Hedensted 25841603 H § 12 nr. 3

Jørgen G Jensen Skovvej 20 8723 Løsning 59934317 H § 12 nr. 3

Martin Jakobsen Bøgballevej 99 7171 Uldum 34022445 H § 12 nr. 3

Williamsborg v/Niels Jacobsen Søkærvej 33 8722 Hedensted 30644980 H § 12 nr. 3

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted 25501926 H § 12 nr. 3

Falkenberg Æg ApS Båstrupvej 63a 8722 Hedensted 34592012 H § 12 nr. 3

Gunnar Duus Hedelundvej 15 8762 Flemming 10637244 H § 12 nr. 3

Gunnar Duus Kodallundvej 3 8763 Rask Mølle 10637244 H § 12 nr. 3

Tilsynsplanen er vedtaget den xx. xxxx 2018. Planen revideres senest fire år herefter. 


