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Indledning
Driften af virksomheder og husdyrbrug må ikke medføre en uacceptabel påvirkning af miljøet. 
Nordfyns Kommune, Natur & Miljøafdelingen fører tilsyn med, at kommunens virksomheder og husdyrbrug overhol-
der miljølovgivningen. Dette gøres ved at hjælpe landbrug og industrivirksomheder til at virke inden for lovgivnin-
gens rammer og dermed sikre det omgivende miljø mod væsentlige gener. 
Miljølovgivningen angiver, at driften af virksomheder og husdyrbrug ikke må medføre en uacceptabel påvirkning 
af miljøet.

Miljøtilsynsplanen 2018-2021 for Nordfyns kommune indeholder blandt andet:
- En beskrivelse af, hvordan miljøtilsyn planlægges og udføres.
- En beskrivelse af, hvordan der samarbejdes med andre myndigheder.
- En vurdering af de væsentligste miljøproblemer på tilsynsområdet.
- En oversigt over de potentielt set mest forurenende store virksomheder og husdyrbrug (IED-virksomheder).

Miljøtilsynsplanen, der er udarbejdet efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen, offentliggøres på kommunens 
hjemmeside og Miljøstyrelsens portal DMA.
Dette giver borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. 
Miljøtilsynsplanen skal i offentlig høring i 4 uger, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer. Mindst en 
gang hvert 4. år skal miljøtilsynsplanen opdateres og sendes i fornyet offentlig høring. 

Virksomheder og husdyrbrug opdeles i to grupper:
- Virksomheder og husdyrbrug med stor miljøpåvirkning, som derfor skal have en miljøgodkendelse.
- Virksomheder og husdyrbrug med en mindre miljøpåvirkning, der ikke skal miljøgodkendes. 

De af virksomhederne og husdyrbrugene, der potentielt set har de største udledninger af miljøfremmede stoffer, er 
omfattet af IE-Direktivet, som handler om forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Miljøstyrelsen skal én gang 
om året indberette oplysninger om IED-virksomhederne og husdyrbrugene til EU. 

I Danmark er der delt myndighedskompetence, så miljøtilsynet med cirka 200 af de mest forurenende virksomhe-
der foretages af staten, dvs. Miljøstyrelsen, mens kommunerne fører tilsyn med resten. Nordfyns Kommunes Miljøtil-
synsplan 2018-2021 omfatter kun de virksomheder, som kommunen fører miljøtilsyn med. Miljøstyrelsen udarbejder 
en miljøtilsynsplan for de virksomheder, som styrelsen fører miljøtilsyn med.  

I Nordfyns Kommune er der 4 IED-virksomheder og 20 IED-husdyrbrug. Se den fulde liste i Bilag 1. Nordfyns Kom-
mune har ansvaret for at føre miljøtilsyn med dem alle, med undtagelse af Emmelev A/S, hvor det kun er spilde-
vandsudledning og affaldsbortskaffelse, der er kommunens myndighedsområde.
Reglerne for miljøtilsyn findes i tilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om tilsyn 
efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og lov om forurenet jord). 
Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation www.retsinfo.dk. 

Geografisk område og væsentligste miljøproblemer
Nordfyns Kommune afgrænses mod nord og vest af Kattegat og Lillebælt, mod sydøst af Odense Kommune, mod 
sydvest af Middelfart Kommune og Assens Kommune, samt mod øst af Odense Fjord. Der bor godt og vel 29.000 
mennesker i Nordfyns Kommune. 

Gennem planlægning af anvendelsen af kommunens områder og miljøregulering arbejder kommunen for, at 
virksomheder og landbrug bliver placeret, så de kan etableres, drives og udvides uden at være til væsentlig gene 
for mennesker og miljø. 

I Kommuneplan 2013-2021 er det fastlagt, hvilke områder, der er udlagt til industri, landbrug mv. Kommuneplanen 
kan findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside. 

Der er mange forskellige typer industrivirksomheder på Nordfyn. En del af disse virksomheder har en miljøgodken-
delse, der indeholder nogle vilkår for, hvordan virksomheden skal håndtere parametre som fx affald, kemikalier, 
spildevand, støj og lugt. De miljøgodkendte virksomheder skal – i henhold til lovgivningen – have miljøtilsyn af 
kommunen mindst en gang hvert 3. år. 
Metalforarbejdende virksomheder på mere end 1000 m3 reguleres efter egen bekendtgørelse og skal også have 
miljøtilsyn mindst hvert 3. år.
Virksomheder uden miljøgodkendelse, der er omfattet af bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen, skal have 
tilsyn mindst hvert 6 år, hvor virksomhedernes samlede miljøforhold gennemgås. Denne kategori omfatter i Nord-
fyns kommune primært mindre maskinfabrikker, entreprenører/vognmænd, autoværksteder, Træforarbejdning, 
mindre slagterier og fødevareproduktion.
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Husdyrbrugene i Nordfyns Kommune repræsenterer alle typer produktioner (kvæg, svin, fjerkræ, mink, heste- og 
hundehold). De væsentligste miljøpåvirkninger fra husdyrproduktionen er udvaskning af næringsstoffer til overfla-
devand og grundvand, lugtgener samt emission af ammoniak fra anlæg, gødningsoplag og udbringning af hus-
dyrgødning, herunder ammoniakpåvirkning af natur. Husdyrbrugenes påvirkning af omgivelserne forsøges minime-
ret ved på tilsyn at gennemgå bedrifternes miljøforhold og sikre, at forholdene er i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning, men i lige så høj grad ved vejledning og forebyggelse. 

En del af disse husdyrbrug har en miljøgodkendelse med vilkår til f. eks. produktionsstørrelse, affaldshåndtering, støj 
og lugt, samt vilkår til begrænsning af ammoniakfordampning. 
De store miljøgodkendte husdyrbrug får miljøtilsyn af kommunen minimum en gang hvert tredje år. De øvrige hus-
dyrbrug får tilsyn minimum hvert sjette år.
  

Gennemførelse af et miljøtilsyn 
Nordfyns Kommune fører regelmæssige miljøtilsyn med en lang række virksomheder og husdyrbrug. 

Kommunen har hhv. en landbrugsgruppe og en industrigruppe til drøftelse af principielle spørgsmål. Grupperne 
arbejder også løbende med optimering af arbejdsgange forbundet med tilsyn samt vores interne arbejdsgange. 
Der er desuden udarbejdet procedure for gennemførelse af tilsyn.

Tilsynsarbejdet består af overvejende fysiske tilsyn, men dog også en del administrative tilsyn. 
Ved et fysisk tilsyn besøger kommunens miljøsagsbehandler virksomheden eller husdyrbruget. 
Ved et administrativt tilsyn kontrolleres forskellige data på kontoret, eller der følges op på tidligere fysiske miljøtil-
syn. 

Miljøtilsyn udføres enten varslet med minimum 14 dage, på et forud aftalt tidspunkt, eller uvarslet, hvor tilsynsmyn-
digheden kommer uden at have en aftale.

Ved et miljøtilsyn på en virksomhed gennemgås virksomhedens udledninger af miljøfremmede stoffer til luft, jord, 
overfladevand og kloak. Derudover gennemgås opbevaring og håndtering af kemikalier og affald samt virksom-
hedens støjende aktiviteter. For miljøgodkendte virksomheder kontrolleres desuden om vilkårene i miljøgodkendel-
sen overholdes.

Ved et miljøtilsyn på et husdyrbrug gennemgås forholdene omkring ejendommens husdyrproduktion, håndtering, 
opbevaring og bortskaffelse af husdyrgødning, affald, olie og kemikalier samt spildevandsforhold.  For miljøgod-
kendte husdyrbrug kontrolleres desuden om vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Nordfyns Kommune lægger stor vægt på vejledning om miljøspørgsmål. Et miljøtilsyn er derfor meget mere end 
bare en kontrol af virksomheden. Det er også en dialog mellem myndighed og virksomheden eller husdyrbruget. 
Miljøsagsbehandleren vejleder om miljølovgivningen og om forebyggelse af miljøgener, herunder minimering af 
affald og ressourceforbrug, brug af renere teknologi og ikke mindst miljøstyring. 

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en tilsynsrapport over observationerne på tilsynet. I overensstemmelse med reg-
lerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen bliver tilsynsrapporterne for IED-virksomhederne og husdyrbrugene offentliggjort 
på DMA som er Miljøstyrelsens portal.

En gang om året samles alle kommunens tilsyn på DMA til en tilsynsindberetning.
Det fremgår heraf hvor mange tilsyn der er udført, samt hvor mange håndhævelser der er foretaget i det foregå-
ende år. Det vil derudover fremgå hvor meget der er opkrævet i brugerbetaling til henholdsvis tilsyn og udarbej-
delse af miljøgodkendelser. Opgørelsen vil kunne ses hvert år fra den 1. april på DMA.

Planlægning af miljøtilsyn
Nordfyns Kommune fører ikke tilsyn med alle virksomheder og husdyrbrug lige ofte. På de virksomheder og husdyr-
brug, der udgør en særlig risiko for miljøet, føres der flest tilsyn. Derfor skal kommunen kortlægge hvilke virksomhe-
der og husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet. Kortlægningen laves på baggrund af Miljøstyrelsens miljø-
risikovurderingsværktøj. Dette værktøj bruges af alle landets kommuner samt af Miljøstyrelsen til fastlæggelse af 
tilsynsfrekvenser. 
  
Ved hjælp af værktøjet udvælges de virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden for en større miljøpåvirk-
ning og alvoren ved denne miljøpåvirkning er størst. På disse virksomheder og husdyrbrug bliver der ført tilsyn of-
tere end hos virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden og/eller alvoren er lille. 
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Hver virksomhed og hvert husdyrbrug vurderes individuelt. Ud fra en beregnet scoringsværdi på en række para-
metre, fastlægges tilsynsfrekvensen, der angiver hvor ofte der skal føres miljøtilsyn med den enkelte virksomhed 
eller husdyrbrug. 

På virksomheder og husdyrbrug beregnes en score ud fra følgende parametre:
Alle:

 Systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer. 
Hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj systematik, vurderes sandsynligheden for et uheld at 
være lav. 

 Overholdelse af miljøreglerne. 
Jo færre overskridelser af miljølovgivningen, jo lavere vurderes sandsynligheden for et uheld at være, lige-
som sandsynligheden for en uacceptabel miljøpåvirkning ved daglig drift vurderes at være lav. 

 Afstanden til følsomme områder, både boligområder og rekreative områder, men også til naturområder 
og områder med drikkevandsinteresser, mv. 
Beliggenheden har stor betydning for, hvordan daglig drift af en virksomhed eller et husdyrbrug, eller et 
uheld med farlige stoffer kan påvirke vandindvindingsinteresser, vandløb, søer og hav samt mennesker. 
Ved påvirkninger som støj og lugt har afstanden til eventuelle naboer stor betydning. 

For virksomheder:
 Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Uhensigtsmæssig håndtering og opbevaring af kemikalier og affald kan påvirke mennesker og miljø. 
 Mængden af udledninger til luft, jord- og/eller grundvand.

Jo større udledninger, jo højere score. Der er tale om godkendte, miljøregulerede udledninger. 

For husdyrbrug:
 Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplag af husdyrgødning.

Fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholdere, fast overdækning på beholdere til flydende husdyr-
gødning, oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads samt oplag af kompost i markstak 
kan øge risikoen for uheld eller overtrædelse af reglerne for opbevaring af husdyrgødning.  

 Udledninger, der vurderes på baggrund af husdyrbrugets størrelse.
Jo flere dyreenheder, jo højere score.

Tilsynsfrekvensen kan også fastsættes ud fra enkelte af parametrene, ligesom der kan inddrages andre forhold, 
f.eks. et specielt geografisk område. 

Der skal som minimum føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug en gang inden for en 3-
årig periode. Øvrige virksomheder og husdyrbrug skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode. 
Der skal samtidigt føres tilsyn med minimum 40 % af kommunens mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug 
årligt. For de øvrige virksomheder og husdyrbrug i kommunen skal minimum 25 % have tilsyn på samme år.
Derudover føres der også tilsyn på virksomheder og husdyrbrug ved væsentlige miljøklager og miljøuheld. 

Tilsynskampagner og samarbejdspartnere
Jf. tilsynsbekendtgørelsen skal der gennemføres minimum to årlige tilsynskampagner. 
Kampagnerne kan være målrettet en branche eller et bestemt miljøtema. 
Kampagnerne kan udføres i samarbejde med andre, f.eks. andre kommuner, beredskabet, brancheorganisatio-
ner eller arbejdstilsynet.  Kampagnerne kan også være landsdækkende og planlagt af f.eks. Miljøstyrelsen. 

Nordfyns Kommune offentliggør årligt en redegørelse for de gennemførte miljøtilsynskampagner, herunder formål, 
forventninger til, samt en vurdering af, om forventningerne blev indfriet. Redegørelsen offentliggøres på kommu-
nens hjemmeside i forbindelse med kommunens årlige tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen. 

Af eksempler på allerede gennemførte tilsynskampagner kan nævnes fluebekæmpelse på minkfarme, tæthed af 
belægninger på kvægejendomme, miljøforhold på maskinstationer, sortering af affald på virksomheder osv. 

Brugerbetaling
Der opkræves lovpligtig brugerbetaling for kommunens miljøtilsyn på virksomhederne og husdyrbrugene. I hoved-
træk skal kommunen opkræve brugerbetaling for timer brugt i forbindelse med forberedelse af tilsyn, gennemfø-
relse og afrapportering af tilsyn, opfølgning på tilsyn og behandling af klagesager. I 2018 er timetaksten ca. 322 kr. 
Timetaksten reguleres og fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. 

Virksomheder og husdyrbrug skal ikke betale for dialog om frivilligt miljøarbejde mv., f.eks. indførelse af miljøstyring 
eller deltagelse i miljønetværk. 
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Reglerne for brugerbetaling fremgår af bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for 
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v..  
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Bilag 1 - IED-virksomheder og -husdyrbrug

Nordfyns Kommune fører tilsyn med følgende IED-virksomheder og -husdyrbrug:

CVR-nr. Navn Adresse Listepunkt
18211580 Nørskov Olsen ApS Bødkervej 8, 5471 Søndersø 2.6*
54449712 Emmelev A/S Emmelevgyden 25 4.1b**
34734666 NGF NATURE ENERGY NORD-

FYN A/S Odensevej 158
5.3b(i)***

59789317 Danish Agro A.M.B.A Ullerupvej 76 6.4b(ii)9****
22346814 Morten Andersen Smidstrupvej 19, 5400 Bogense § 12, stk. 1, nr. 1#

37255459 Enghavegaard ApS Jersorevej 47, 5400 Bogense § 12, stk. 1, nr. 2##                                           
84233919 Mogens Johansen Bogmose 32, 5400 Bogense § 12, stk. 1, nr. 2
76416710 Søren Andersen Hviid Lufthavnvej 99, 5270 Odense N § 12, stk. 1, nr. 2
25311884 Søren Carsten Lundegaard Lunde Bygade 35, 5450 Otterup § 12, stk. 1, nr. 2
18730790 Berit Lyth Lindvig Nielsen Lindøvej 5, 5450 Otterup § 12, stk. 1, nr. 1
19224244 Lars Langskov Nielsen Holemarken 24, 5450 Otterup § 12, stk. 1, nr. 1
19224244 Lars Langskov Nielsen Holemarken 29, 5450 Otterup § 12, stk. 1, nr. 2
36638311 Hans Flemming Hansen Søndersøvej 363, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 1
28209045 Peter Jacobsen Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge § 12, stk. 1, nr. 1
18332639 Lau Hvid Hansen Bogensevej 49, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 2
22392557 Kristian Lohmann Andersen Ejlskovvej 72, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 2
17123181 Nils Bendixen Ruevej 20, 5462 Morud § 12, stk. 1, nr. 2
11918581 Troels Clausen Kellebyvej 20, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 1
20260491 Zastrow A/S Langehede 71, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 2
16559040 Kristen Pilegård APS Vedbyvej 32, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 2
20260491 Zastrow A/S, slagtekyllingepro-

duktion Langehede 71, 5471 Søndersø
§ 12, stk. 1, nr.###

26407001 Jens Henrik Andersen Odensevej 156, 5400 Bogense § 12, stk. 1, nr. 2
20766786 Kristian Rue Jørgensen Pugholmvej 6, 5450 Otterup § 12, stk. 1, nr. 1
18625989 Anders Jørgen Bech Møllegyden 19, 5471 Søndersø § 12, stk. 1, nr. 1

* 2.6. Behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis be-
handlingskarrenes volumen er på mere end 30 m3

**4.1b Fremstilling af organiske kemikalier som f.eks.: b) Iltholdige kulbrinter som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, 
kulstofsyrer, estere og blandinger af estere, acetater, ethere, peroxider og epoxyharpikser. (s)
***5.3b(i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er 
større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter 
omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: i) Biologisk behandling.
****6.4b(ii) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om 
de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: ii) 
Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag 
eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks.: 9. Foderstofvirk-
somheder.
# 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise
##210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
###100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, 
eller 40.000 stipladser til fjerkræ
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