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1. Lovgrundlag
Gribskov Kommune skal minimum hvert fjerde år udarbejde en miljøtilsynsplan. Tilsynsplanen er 
ikke en egentlig plan, men en beskrivelse af de områder Gribskov Kommune fører miljøtilsyn med. 
Planen udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek.nr. 1519 af 07/12-2016).

Et udkast til tilsynsplanen skal i følge bekendtgørelsen offentliggøres digitalt. Tilsynsplanen er 
derfor i fire ugers offentlig høring fra 28. juni 2017 til 26. juli 2017.  Efter høringsfristens udløb 
gennemgår kommunen de indkomne bemærkninger og retter eventuelt tilsynsplanen til. Herefter 
stilles tilsynsplanen digitalt til rådighed for offentligheden. 

2. Virksomheder og husdyrbrug omfattet af tilsynsplanen 
Gribskov Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med følgende virksomheder og landbrug: 
1) Virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed, 
2) Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, 
3) Husdyrbrug over 3 DE, der ikke er omfattet af nr. 2, 
4) Arealer, der er godkendt i henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 
5) Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse 
og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, 
6) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og 
drift af autoværksteder m.v., og 
7) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.
8) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder der forarbejder emner af jern,
stål eller andre metaller

3. Generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på
tilsynsmyndighedens område 
Gribskov Kommune fører regelmæssigt tilsyn med ca. 143 virksomheder og 177 husdyrbrug.

Husdyrbrug Antal

Husdyrbrug over 75 DE 9

Pelsdyrbrug over 3 DE og under 75 DE 0

Husdyrbrug over 3 DE og under 75 DE eller 
arealer som er godkendt efter husdyrlovens 
§ 16

168

Ialt 177
Skema 1

Virksomhedskategori Antal

Listevirksomheder 28

”Bilag 1”-virksomheder 45

Branchevirksomheder 70

Ialt 143
Skema 2

Det er et mål i Gribskov Kommune at føre et aktivt forebyggende tilsyn, der bygger på dialog med 
virksomheden/landbruget, samt at introducere virksomheden/landbruget for renere teknologi og 
miljøstyring i forbindelse med tilsynet.

Det er også et mål kontinuerligt at forbedre tilsynene baseret på en god dialog med 
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virksomhederne/landbrugene.

Hestehold
Der vil også de næste par år være fokus på hestehold i kommunen. Der er i Gribskov Kommune 
en del ejendomme med mange heste, som kommer over grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold. 
Det kniber med at få anmeldt og registreret hesteholdene, da ejerne ofte ikke er bekendte med 
anmeldepligten efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. For tilsynsmyndigheden er der ingen hjælp 
at hente, idet hesteholdene ikke er registreret i det centrale husdyrregister. Der ønskes et bedre 
overblik over hesteholdene i kommunen samt at få udbredt viden om regler på området om 
hestehold. 

Miljøtilsyn
I forbindelse med miljøtilsyn vurderer kommunen om de generelle bestemmelser i 
Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven samt underliggende bekendtgørelser og regulativer eller 
forskrifter vedtaget med hjemmel i lovgivningen er overholdt. Derudover vurderes om den konkrete
regulering af virksomheden og landbruget i form af tilladelser/godkendelser er overholdt. 
Reguleringen i form af vilkår vil ofte være tilpasset virksomhedens eller landbruget placering i 
forhold til f.eks. natur, grundvand eller vandløb, hvorfor det er vigtigt at føre tilsyn med, at vilkårene 
overholdes.
De væsentlige lokale miljøproblemer som virksomheder og husdyrbrug kan være årsag til er:

•Jord- og grundvandsforurening
•Uhensigtigtsmæssig påvirkning af kloaksystem og renseanlæg
•Forurening af vandløb, søer og havet
•Lugt og støjgener
•Luftforurening
•Uhensigtsmæssigt affaldshåndtering

Jord- og grundvandsforurening 
Ved uforsvarlig opbevaring af affald, kemikalier, husdyrgødning og ensilage kan der være risiko for 
nedsivning til jorden og grundvandet. Under tilsynet kontrolleres det, at farligt affald, kemikalier og 
gylle opbevares forsvarligt og uden risiko for nedsivning til grundvandet. Ligeledes kontrolles det 
om større olietanke og gyllebeholdere jævnligt bliver inspiceret for utætheder. 

Uhensigtsmæssig påvirkning af kloaksystem og renseanlæg 
Ved afledning af processpildevand til det offentlige kloaksystem kan utilsigtede stoffer i 
spildevandet gøre skade på kloaksystemet ved f.eks. korrosion eller tilstopning af kloaksystemet. 
Ligeledes kan de uønskede stoffer påvirke mikrobiologien på renseanlægget, så en optimal 
rensning af spildevandet ikke kan finde sted. Konsekvensen heraf kan være, at dårligt renset 
spildevand og miljøfremmede stoffer ledes videre ud i vores vandmiljø. 

Forurening af vandløb, søer og havet 
Vandmiljøet kan ligeledes påvirkes mere direkte fra virksomheder og landbrug ved utilsigtede 
udledninger fra f.eks. vaskepladser, spild af kemikalier på udendørs pladser samt gyllebeholdere. 
Derudover kan der ske udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer. 

Lugt- og støjgener 
Der er flere aktiviteter, som kan give anledning til lugt- og støjgener på virksomheder og 
husdyrbrug, som f.eks. ventilationssystemer, intern trafik og stærkt støjende arbejdsredskaber. 
Lugtgener kan forekomme fra udsugningssystemer fra stærkt lugtende processer. Ligeledes 
forekommer der lugtgener fra stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Luftforurening 
Luftforurening kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og træ. Derudover kommer der en del 
forurening fra produktionsprocesser. Produktionsprocesserne kan f.eks. tilføre luften organiske 
opløsningsmidler, olietåge, metal- og malestøv og mange andre stoffer. Husdyrbruget kan ligeledes
bidrage til luftforureningen via ammoniakfordampning fra stalde, møddingspladser, gyllebeholdere 
og markstakke.
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Uhensigtsmæssig affaldshåndtering 
Stort set alle virksomheder og husdyrbrug, som Gribskov Kommune fører regelmæssigt tilsyn med,
producerer affald i større eller mindre grad. Ved tilsynet sikres det, at affald bliver sorteret og 
bortskaffet således, at alt genanvendeligt affald bliver genanvendt og der hermed spares på de 
fælles ressourcer. Ligeledes sikres det, at farligt affald bliver bortskaffet korrekt, således det ikke 
havner uhensigtsmæssigt i miljøet. 

Ved miljøtilsyn på den enkelte virksomhed foretages et tilsyn med alle miljøforhold (støj, lugt, luft, 
affald, spildevand etc.). Det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvilke miljøproblemer der er 
mest væsentlige. Det forventes, at miljøtilsyn er medvirkende til at forebygge og stoppe forurening 
af det eksterne miljø. 
Ved miljøtilsyn på husdyrbrug vurderes dyreholdet, indretninger af stalde, 
gødningsopbevaringsanlæg mv. i forhold til krav i evt. godkendelse og 
husdyrgødningsbekendtgørelsen med henblik på at forebygge miljøproblemer som forurening af 
jord, vand og luft. Væsentlige miljøproblemer kan endvidere være lugt- og støjgener fra 
husdyrbruget/driften. 
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4. Tilsynsplanens geografiske område 
Tilsynsplanen omfatter virksomheder og husdyrbrug i Gribskov Kommune. 

Kort over Gribskov Kommune -se figur 1

Figur 1 -Kort over Gribskov Kommune
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5. Liste over Gribskov Kommunes IED1-virksomheder og 
-landbrug
Listen skal indeholde navn, adresse, CVR nr. og listepunkt på de enkelte virksomheder og 
husdyrbrug. 

Fortegnelse over virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om 
listevirksomhed.
Virksomhedsnavn Adresse CVR nr. Liste
Wienerberger A/S Rørmosevej 85, 3200 

Helsinge
10502306

3.5. Fremstilling af keramiske 
produkter ved brænding, navnlig 
tagsten, mursten, ildfaste sten, 
fliser, stentøj og porcelæn med en 
produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og med en 

ovnkapacitet på mere end 4 m3 og
med en sættetæthed pr. ovn på 

mere end 300 kg/m3.

6. Beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, 
herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og 
gennemføres 
Kommunens tilsynsindsats i forhold til virksomheder og landbrug kan opdeles i planlagte, 
regelmæssige miljøtilsyn, samt i ikke-planlagte miljøtilsyn. De ikke planlagte tilsyn foretages på 
baggrund af henvendelser fra borgere, akutte miljøproblemer på virksomhederne og landbrugene 
eller som led i en tilsynskampagne. I tilsynskampagner er der fokus på udvalgte påvirkninger fra en
branche eller konkrete geografiske områder 

Frekvensen for det regelmæssige miljøtilsyn varierer på baggrund af virksomhedens eller 
landbrugets karakter, størrelse, beliggenhed, potentielle påvirkning af miljøet, arbejdet med 
kvalitets- eller miljøstyring samt evnen til at overholde lovgivning og anden regulering. 

Forberedelse af tilsynet 
Der foretages en forberedelse af tilsynet i de tilfælde, hvor tilsynet ikke er øjeblikkeligt påkrævet. 
Forberedelse af tilsynet indebærer, at sagsbehandleren orienterer sig om virksomheden ved som 
minimum at gennemgå de dokumenter, der foreligger fra sidste miljøtilsyn, oplysninger om 
byggetilladelser, olietanke, tilladelser/godkendelser, evt. håndhævelser samt om der er andre 
igangværende sager på virksomheden. Formålet er at sagsbehandleren er bekendt med 
virksomhedens forhold, når tilsynet udføres. 
Landbrugstilsynet forberedes ved at fremsøge oplysninger om f.eks. tilladelser/godkendelser, 
tidligere miljøtilsyn og evt. håndhævelser, andre sager på ejendommen om f.eks. affaldsprodukter 
til jordbrugsformål, markvandsindvinding, olietanke eller andet relevant. Der søges relevante 
oplysninger om husdyr i CHR og evt. gødningsregnskab/markkort m.v. 

Varsel af tilsyn 
Varsel af tilsyn sendes til virksomheden minimum 14 dage før planlagt tilsynsdato. 
Hvis virksomheden inviterer tilsynsmyndigheden på tilsyn, er varsel af tilsyn ikke nødvendigt. 
I forbindelse med varslingen gøres virksomheden/landbruget opmærksom på hvilke emner, der vil 

1 IED-virksomheder er virksomheder, som er omfattet af et EU direktiv om industrielle emissoner (Industrial 
Emissions Directive). De omfattende virksomheder er listet på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.
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blive drøftet. Hvis det vurderes, at det er mere hensigtsmæssigt at føre et uvarslet tilsyn på 
virksomheden/landbruget kan kommunen også vælge at gøre dette.

Ved tilsynet 
Virksomheder

•undersøges det, om virksomheden overholder vilkår i miljøgodkendelser, udledningstilladelser,
tilslutningstilladelser, påbudsbestemmelser, evt. miljøtekniske beskrivelser og 
miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.
•registreres, om de faktiske fysiske forhold og aktiviteter på virksomheden stemmer overens 
med de oplysninger, kommunen er i besiddelse af. 
•Hvis det er relevant tages fotos af virksomhedens aktiviteter og forhold, der er relevante for 
miljøbeskyttelse.
•meddeles eventuelle henstillinger, påbud eller indskærpelser mundtligt, idet der informeres 
om, at tilsynsbrevet vil indeholde samme håndhævelse(r). 

Landbruget
•landbrugstilsynet gennemføres ved gennemgang af ejendommens forhold vedrørende 
opbevaring og anvendelse af husdyrgødning, drift af møddingsplads, markstak, ajlebeholder 
og/eller gyllebeholder, ensilageplads m.v., dyreholdets størrelse og art, indretning af stalde og 
staldsystemer, oplag af spildolie, olie- og dieseltanke, spildevand og hvis det er relevant 
udbringning af slam, markvanding og opbevaring af foder. 
•hvis der foreligger en husdyrgodkendelse/-tilladelse kontrolleres det at vilkår i denne 
overholdes. 
•ved gennemgangen af ejendommen udfyldes tilsynsskemaets relevante punkter. Hvis der er 
beskyttet natur på ejendommen, så informeres landmanden om dette, og om hvad beskyttelsen
betyder for brugen af arealet. 

Evaluering af tilsynet og tilsynsrapport 
Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport med det der er registreret fra tilsynet, samt et 
tilsynsbrev,. Tilsynsbrevet kan indeholder frister for efterlevelse af henstillinger, påbud eller 
indskærpelser der er meddelt på baggrund af tilsynet. Derudover udarbejdes der en tilsynsrapport 
med oplysninger fra tilsynet der skal offentliggørelse jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn. 

Afslutning af tilsynet
Når tilsynsmyndigheden har fundet miljøforholdene i orden, eventuelt efter at alle påbud og 
indskærpelser er blevet efterlevet, kan tilsynet afsluttes. Det meddeles skriftligt til virksomheden, at
tilsynet betragtes som afsluttet. 

Tilsynsregistrering og timeforbrug 
Dato for tilsyn og timeforbrug brugt på tilsyn registreres. Øvrige dokumenter (tilsynsrapport, påbud 
og andre dokumenter der er indgået i sagsbehandlingen) registreres ligeledes i systemet. 

7. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder 
Gribskov Kommune indgår både på landbrugs- og virksomhedsområdet i erfa-grupper med de
omkringliggende kommuner. Vi forsøger gennem disse samarbejder at få en så ensartet tolkning af
reglerne som muligt

I forbindelse med gennemførsel af miljøtilsynet samarbejder vi med flere interne samarbejdsparter,
som alle har ekspertisen indenfor forskellige områder. Det kan være sagsbehandlere indenfor 
byggesager, natur og grundvand.
I forhold til eksterne samarbejdsparter vil det typisk kunne dreje sig om Beredskabet ved akutte 
miljøopgaver, politi i forbindelse med grovere overtrædelser af miljøreglerne, Miljøstyrelsen i 
forbindelse med vejledning og bidrag til arbejdsgrupper ol. under Miljøstyrelsen. 
Derudover samarbejder vi med andre kommuner – primært som erfaringsudveksling, men også 
hvor myndigheden er delt mellem flere kommuner. 
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