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Kortet på forsiden er fra DMA-portalen, og giver et overblik over placeringen af de virksomheder og 

husdyrbrug i Fredericia Kommune, der får regelmæssige miljøtilsyn. Alle risikovirksomheder, virksomheder 

og husdyrbrug fremgår ikke af kortet.     

 

Udarbejdet den 22. februar 2018 
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1. Indledning 

Driften af virksomheder og husdyrbrug må ikke medføre en uacceptabel påvirkning af miljøet. Fredericia 

Kommune, Natur & Miljø fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølovgivningen.  

 

Miljøtilsyn fungerer primært som stikprøvekontrol og en her-og-nu vurdering af miljøbelastningen på 

tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Gennem dialog og egenkontrolvilkår sikres det, at virksomhederne 

og husdyrbrugene er opmærksomme på deres miljøbelastninger, og at de er bevidste om, at det er deres 

ansvar, at leve op til miljølovgivningen og de vilkår, der er stillet i godkendelser og tilladelser.   

   
Fredericia Kommunes indsats på milsynsområdet beskrives i denne miljøtilsynsplan.  

 

Fredericia Kommunes Miljøtilsynsplan 2018-2022 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 miljømæssige udfordringer i Fredericia Kommune. 

- En oversigt over de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet.  

 

Miljøtilsynsplanen, der er udarbejdet efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen, offentliggøres på 

kommunens hjemmeside. Dette giver borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens 

prioriteringer og tilsynsindsats. Tilsynsplanen sendes desuden i offentlig høring, hvor enhver har ret til at 

komme med kommentarer. Mindst en gang hvert 4. år skal miljøtilsynsplanen opdateres og sendes i offentlig 

høring påny.  

 

Virksomheder og husdyrbrug opdeles i to grupper: 

- Virksomheder og husdyrbrug med stor miljøpåvirkning, som derfor skal have en miljøgodkendelse. 

- Virksomheder og husdyrbrug, der ikke skal miljøgodkendes.  

 

De virksomhederne og husdyrbrug, der 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.  

 

Der findes ca. 55.000 virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af reglerne for miljøtilsyn i Danmark.  

Myndighedskompetencen er delt, så miljøtilsynet med cirka 400 af de mest forurenende virksomheder 

foretages af staten, dvs. Miljøstyrelsen, mens kommunerne fører tilsyn med resten. Fredericia Kommune 

fører pr. 1. januar 2018 regelmæssige miljøtilsyn med 283 virksomheder og husdyrbrug.  

 

Fredericia Kommunes Miljøtilsynsplan 2018-2022 omfatter kun de virksomheder og husdyrbrug, som 

kommunen fører miljøtilsyn med. Miljøstyrelsen udarbejder en miljøtilsynsplan for de virksomheder og 

husdyrbrug, som de fører miljøtilsyn med.   
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Fredericia Kommune fører pr. 1. januar 2018 tilsyn med følgende IED- virksomheder og husdyrbrug: 

 

CVR-nr. P-nr. Navn Adresse Listepunkt 

31096839 1013882807 Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 5.5 

36066296 1020084487 Carlsberg Supply Company 

Danmark A/S 

Vestre Ringvej 111 6.4b(ii)6 

30917839 1013705891 Ball Beverage Packaging 

Fredericia A/S 

Vejlbyvej 29 6.7 

32659365 1015727493 Biogasanlæg, Fredericia 

Spildevand og Energi A/S 

Røde Banke 16 5.3b(i) 

70727528 1009386714 Fortum Waste Solutions OW A/S Vejlbyvej 9a 5.1j 

12445040 1003181000 Samtank Vesthavnsvej 31 C201+5.5 

13157782 1000510978 Niels Ladegaard Jensen Fiskebækvej 5 6.6 (2) 

26154375 

 

Krings Trading A/S Follerupvej 42 6.6 (2) 

12320906  Johannes Møller Jensen Torpvej 18 6.6 (3) 

34364826 

 

Avlcenter Trekanten I/S Gl. Ribevej 92 6.6 (1) 

 

 

Reglerne for miljøtilsyn findes i miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 

om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet 

jord).  

 

Bekendtgørelsen kan findes på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk eller på retsinformation 

www.retsinfo.dk.  

 

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer 

Fredericia Kommune dækker et areal på ca, 135 km2. Komunen afgrænses mod nord og nordvest af Vejle 

Kommune, mod vest og syd af Kolding Kommune og mod øst af Lillebælt. Der bor ca. 50.000 mennesker i 

kommunen. Fredericia Kommune er et trafikalt knudepunkt, og kommunen gennemskæres af 

motorvejsstrækninger, hovedveje og jernbanenettet. Fredericia Havn er et knudepunkt for godstransporten til 

og fra Region Syddanmark, og et af fokusområderne i erhvervsudviklingen i kommunen er at 

skabesammenhæng mellem havneaktiviteter og transport- lager og logistikfaciliteter i de øvrige 

erhvervsområder.     

 

Gennem planlægning af anvendelsen af kommunens områder og miljøregulering arbejder kommunen for, at 

virksomheder og husdyrbrug bliver placeret, så de kan etableres, drives og udvides uden at være til gene for 

mennesker og miljø. Når der skal findes en egnet placering til nye, eller eksisterende virksomheder sker det i 

tæt samarbejde med virksomhederne og Business Fredericia.  

 

I Kommuneplan 2013-2025 er det fastlagt, hvilke områder, der er udlagt til industri, landbrug mv. 

Kommuneplanen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside.  

 

Selv om Fredericia Kommune geografisk set er lille, rummer kommunen en del virksomheder, som påvirker 

omgivelserne med miljøfremmede stoffer i luften eller har støjende aktiviteter i store dele af døgnet. Disse 

virksomheders påvirkning af omgivelserne reguleres ved fastlæggelse af vilkår for drift og egenkontrol, 

ligesom virksomhederne vejledes i miljøforbedrende tiltag. Der føres som udgangspunkt ofte tilsyn med 

disse virksomheder.  
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Kommunen er også meget opmærksom på, at der ikke tilledes Fredericia Centralrenseanlæg spildevand, der 

kan skade driften af anlægget, og som derved kan medføre en uacceptabel udledning af miljøfremmede 

stoffer til Lillebælt.  

 

Fredericia Kommune har et forholdsvist lille landbrugsareal og få husdyrbrug. Der er enkelte store 

husdyrbrug med svin og malkekvæg, og en del små husdyrbrug med heste eller kødkvæg, der drives som 

hobby. Kommunen sikrer gennem miljøtilsyn og miljøgodkendelser, at husdyrbrugene drives, så de ikke 

afgiver for meget lugt, ammoniak, fluegener m.v. Det er oftest håndtering af husdyrgødning (gylle, 

møddinger og markstakke) der giver anledning til gener og forurening. I Fredericia Kommune er det en 

særlig udfordring, at landzonen er relativt tæt bebygget, der er mange små landsbyer og en stor kontaktflade 

mellem land og by. Husdyrbrugene har derfor mange nærliggende naboer, som kan blive generet, f.eks. af 

lugt eller trafik. 

   

3. Gennemførelse af et miljøtilsyn  

Fredericia Kommune fører regelmæssige miljøtilsyn med en lang række virksomheder og husdyrbrug.  

 

Tilsynsarbejdet består af fysiske tilsyn og administrative tilsyn. Ved et fysisk tilsyn besøger kommunens 

miljømedarbejder virksomheden/husdyrbruget. Ved et administrativt tilsyn kontrolleres forskellige data på 

kontoret, eller der følges op på tidligere miljøtilsyn.  

 

Miljøtilsyn udføres enten varslet på et tidspunkt, der er aftalt med virksomheden/husdyrbruget, eller uvarslet, 

hvor tilsynsmyndigheden 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 virksomhedens støjende aktiviteter.  

 

Ved et miljøtilsyn på et husdyrbrug gennemgås ejendommens husdyrproduktion, håndtering, opbevaring og 

bortskaffelse af husdyrgødning, affald, olie og kemikalier samt spildevandsforhold.   

 

Fredericia Kommune lægger stor vægt på vejledning om miljøspørgsmål. Et miljøtilsyn er derfor mere end 

bare en kontrol af virksomheden. Det er også en dialog mellem myndighed og virksomhed/husdyrbrug. 

Miljøsagsbehandleren vejleder om miljølovgivningen og om forebyggelse af miljøgener, herunder 

minimering af affald og ressourceforbrug og brug af renere teknologi.  

 

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en rapport over tilsynet.  

 

Offentliggørelse 

DMA (Digital Miljø Administration, dma.mst.dk) er udviklet af Miljøstyrelsen som en del af den nationale 

digitaliseringsstrategi. DMA er en hjemmeside, hvor miljødata for bl.a. miljøtilsyn og godkendelser skal 

offentliggøres. Derudover har miljømyndighederne adgang til en række værktøjer til videndeling, 

indberetning og offentliggørelse.  

 

På DMA kan borgere mv. hente virksomheders / husdyrbrugs tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og 

tilladelser, og for nogle virksomheder kan man også se, hvad den har udledt af udvalgte miljøfremmede 

stoffer, de såkaldte PRTR-stoffer.    
 

Tilsynsindberetning 

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 virksomheder/husdyrbrug, der skal føres 

regelmæssige tilsyn med i kommunen, en opgørelse over hvor mange tilsyn, der er gennemført, og hvor 
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mange lovovertrædelser, der er påpeget over for virksomhederne og husdyrbrugene. Tilsynsindberetningen 

bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside hvert år i april.  

 

4. Planlægning af miljøtilsyn 

Fredericia Kommune fører 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. Derfor skal kommunen 

kortlægge, hvilke virksomheder og husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet. Kortlægningen laves 

ved brug af et miljørisikovurderingsværktøj, der er udarbejdet af Mijøstyrelsen, og som bruges både af alle 

kommuner i landet og 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 virksomheder og husdyrbrug 

bliver der ført tilsyn oftere end hos virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden og/eller alvoren er 

lille.  

 

Hver virksomhed og hvert husdyrbrug vurderes individuelt, og ud fra en scoring på en række parametre, 

beregnes en samlet score for hver virksomhed / husdyrbrug. Denne score bruges til at fastlægge 

tilsynsfrekvensen, det vil sige, hvor ofte der skal føres miljøtilsyn med den enkelte virksomhed eller det 

enkelte 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.  

 Overholdes miljøreglerne.  

Jo færre overskridelser af miljølovgivningen, jo lavere vurderes sandsynligheden for et uheld at være, 

ligesom sandsynligheden for en uacceptabel miljøpåvirkning ved daglig drift vurderes at være lav.  

 Afstanden til følsomme områder, dvs. både personfølsomme områder som boliger og rekreative 

områder, men også til naturområder og områder med drikkevandsinteresser.  

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: 

 Håndtering og opbevaring af husdyrgødning. 

Fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholdere, manglende fast overdækning på gyllebeholdere, 

opbevaring af husdyrgødning på møddingsplads eller i markstak kan øge risikoen for uheld eller 

overtrædelse af reglerne.   

 Husdyrbrugets størrelse. 

De største og miljøgodkendte husdyrbrug får højest score, og de mindste og ikke godkendte husdyrbrug får 

lavest score. 

 

Tilsynsfrekvensen kan også fastsættes ud fra enkelte af parametrene, ligesom der kan inddrages andre 

forhold, f.eks. et specielt geografisk område.  
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Der skal som minimum føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug 1-3 gange inden 

for en 3-årig periode. Øvrige virksomheder og husdyrbrug skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig 

periode.  

 

Derudover føres der også tilsyn på virksomheder og husdyrbrug ved væsentlige ændringer i driften, 

borgerhenvendelser og miljøuheld.  

 

5. Tilsynskampagner og samarbejdspartnere 

Fredericia Kommune 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 afdelinger i kommunen, andre kommuner, beredskabet, 

brancheorganisationer eller arbejdstilsynet.  Kampagnerne kan også være landsdækkende og planlagt af 

f.eks. Miljøstyrelsen. Fredericia Kommune offentliggør én gang om året 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 Miljøstyrelsen.   

 

6. Brugerbetaling 

Virksomhederne og husdyrbrugene skal betale for at kommunens miljøtilsyn. 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 klagesager. I 2018 er timetaksten ca. 322 kr.  

 

Virksomhederne og husdyrbrug skal ikke betale for dialog om frivilligt miljøarbejde, f.eks. indførelse af 

miljøstyring.  

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.  

 

 


