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Introduktion
Miljøtilsynsplanen henvender sig til borgere og virksomheder i Billund Kommune. Formålet med planen er at beskrive, hvordan kommunens tilsynsindsats på miljøområdet for den kommende 4-årige
periode påtænkes gennemført samt at give en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer og endelig at liste potentielt særligt forurenende virksomheder (IE-virksomheder og –husdyrbrug).
Miljøtilsynsplanen er udarbejdet efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen1. Planen omfatter de
virksomheder og husdyrbrug i Billund Kommune, der er omfattet af bekendtgørelsens regler. Det er
hovedsageligt industrivirksomheder og husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.
Udkast til miljøtilsynsplanen har været i offentlig høring på Miljøstyrelsens portal Digital Miljø Administration (DMA2) samt kommunens hjemmeside med oplysning om, at alle har ret til at kommentere
udkastet, i perioden fra 10. juni til 8. juli 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen i høringsperioden. Den endelige plan er offentliggjort på DMA og på Billund Kommunes hjemmeside.
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BEK nr. 1536 af 09/12/2019. Bekendtgørelse om miljøtilsyn.
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Digital MiljøAdministration. Miljøstyrelsens hjemmeside kan tilgås via linket: https://dma.mst.dk/

2

Indhold
Geografisk område .................................................................................................4
De væsentligste miljøproblemer for virksomheder og husdyrbrug..........................4
Liste over IE-virksomheder og –husdyrbrug ...........................................................5
Tilsynsindsatsen .....................................................................................................5
Tilsynsmål ...............................................................................................................6
Tilsynsbesøgene .....................................................................................................6
Beskrivelse af samarbejde med andre afdelinger og myndigheder ........................7
Bilag 1: Kort over Billund Kommune .......................................................................8
Bilag 2: Liste over IE-husdyrbrug og -virksomheder ...............................................9

3

Geografisk område
Tilsynsplanen omfatter virksomheder og husdyrbrug i Billund Kommune.
Billund Kommune fører tilsyn med ca. 200 virksomheder og ca. 217 husdyrbrug indenfor kommunegrænsen. Miljøstyrelsen fører tilsyn med de to (s)-mærkede virksomheder, IFF og Grindsted Deponi
Den geografiske udbredelse af Billund Kommune fremgår af bilag 1.

De væsentligste miljøproblemer for virksomheder og husdyrbrug
Virksomhederne i Billund Kommune er meget forskellige med hensyn til størrelse, art og forureningspotentiale. De kan derfor potentielt give anledning til forskellige miljøproblemer. Generelt er de væsentligste potentielle miljøproblemer:


udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer til luften, jorden, grundvandet og
vandmiljøet



forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald



gener

for

omkringboende

for

eksempel

i

form

af

støj,

støv

m.v.

Husdyrbrug kan primært give anledning til følgende miljøproblemer:


forurening af grundvand, søer, vandløb og hav med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler under
dyrkning af markerne eller ved uheld



belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygninger og fra husdyrgødning
på lager eller udspredt på markerne



forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald



CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof



gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.
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Liste over IE-virksomheder og –husdyrbrug
Billund Kommune har 11 IE-husdyrbrug og 1 IE-virksomhed, der er omfattet af EU´s direktiv om industrielle emissioner, dvs. særligt forurenende virksomheder og husdyrbrug.
Den samlede liste over IE-husdyrbrug og -virksomheder fremgår af bilag 2.

Tilsynsindsatsen
I Billund Kommune er tilsynsarbejdet dialogbaseret. Tilsynet skal ud over at være en kontrol af miljøforholdene på den enkelte virksomhed/det enkelte husdyrbrug, også gerne ses som en hjælp til at
overholde lovgivningen og som en vejledning om miljøforbedringer. Målet er at forebygge og afhjælpe
førnævnte miljøproblemer.
For visse typer af virksomheder og husdyrbrug er der fastlagt minimumsfrekvenser for antal tilsyn,
samt formkrav til tilsynsomfang og rapportering.
De fleste tilsyn gennemføres enten som basistilsyn, prioriterede tilsyn eller kampagnetilsyn. Tilsynene
består enten af fysiske eller administrative tilsyn. Ved de fysiske tilsyn besøger kommunens miljømedarbejdere virksomhederne/husdyrbrugene og gennemgår deres miljøforhold, mens kommunen ved
de administrative tilsyn kontrollerer forskellige data på kontoret.
Et basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere både fysiske og administrative tilsyn, dog minimum et fysisk
tilsyn.
Et prioriteret tilsyn er et tilsyn, der er målrettet mod virksomheder eller husdyrbrug, hvor risikoscoren
viser, at der skal føres flere tilsyn. Et prioriteret tilsyn skal som minimum omhandle de faktorer, der er
årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en kampagne, regnes som prioriterede tilsyn.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, som er et afgrænset tilsyn rettet mod en bestemt branche eller et
konkret miljøtema. Der er opstillet mål for indsatsen og effekten vurderes efter afholdelse af kampagnen.
Udover ovenstående laver Billund Kommune opstartstilsyn og aktive tilsyn.
Et opstartstilsyn laves i forbindelse med opstart af nye miljøgodkendte virksomheder, samt visse
anmeldepligtige virksomheder senest 3 måneder efter virksomheden har igangsat driften. I opstartstilsynet gennemgås virksomhedens miljøforhold og de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet identificeres.
Et aktivt tilsyn er tilsyn som foretages på baggrund af væsentlige miljøklager eller miljøuheld, når
det er relevant før der skal meddeles en miljøgodkendelse eller miljøgodkendelsen skal revurderes,
samt senest 6 måneder efter der er konstateret væsentlige overtrædelser af miljølovgivningen i forbindelse med tilsyn. Et aktivt tilsyn vil som regel være fysisk, især i forbindelse med miljøklager eller
-uheld, men det kan også være administrativt.
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Tilsynsmål
Der er i Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsat mål for tilsynsaktiviteten i form af antal virksomheder/husdyrbrug, der skal have et fysisk tilsyn hvert år. Det betyder, at Billund Kommune hvert år skal udføre
et fysisk tilsyn på mindst 40 % af de særligt forurenende virksomheder og husdyrbrug og på mindst
25 % af de øvrige virksomheder/husdyrbrug. Det følger desuden af bekendtgørelsen, at der skal føres
tilsyn med de særligt forurenende virksomheder og husdyrbrug 1-3 gange inden for en 3-årig periode.
Øvrige virksomheder/husdyrbrug skal som minimum have et basistilsyn hvert 3. eller hvert 6. år.
Kommunen beregner en miljørisikoscore for hver enkelt virksomhed og hvert husdyrbrug ud fra fastlagte parametre i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Miljørisikoscoren afgør, om virksomheden/husdyrbruget skal have tilsyn oftere, end de nævnte minimumsfrekvenser. Virksomheder/husdyrbrug som scorer højt, får således miljøtilsyn oftere, end de som scorer lavt.
Kommunen gennemfører hvert år to tilsynskampagner. Kampagnerne kan være rettet mod en branche, et miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for med en målrettet indsats at forebygge forurening. Der udføres typisk en kampagne på virksomhedsområdet og en på
husdyrbrugene.

Tilsynsbesøgene
Tilsynene gennemføres enten som varslet eller uvarslet afhængigt af det aktuelle tilsyns formål. Hovedparten af tilsynene gennemføres som varslede.
Forberedelsen af et tilsyn består af gennemgang af tidligere tilsynsrapporter, egenkontrol, evt. miljøgodkendelse og øvrige miljøtilladelser.
Ved tilsynet kontrollerer kommunen, at miljøkravene er overholdt. Miljøkravene er fastlagt fra centralt
hold i love og bekendtgørelser samt i eventuelle miljøgodkendelser og andre miljøtilladelser. På nogle områder har kommunen udarbejdet et regulativ, der nærmere præciserer, hvilke miljøkrav der skal
overholdes, f.eks. Regulativ for erhvervsaffald.
Efter tilsynet udarbejder Billund Kommune en tilsynsrapport, der indeholder en beskrivelse af, hvad
der er ført tilsyn med og hvor eventuelle håndhævelser (henstillinger, indskærpelser, påbud) meddeles. Dele af tilsynsrapporten skal offentliggøres på DMA.
Der følges op på evt. overtrædelser af miljølovgivningen i form af et aktivt tilsyn. Det kan enten være
fysisk eller administrativt ved kontrol af indsendt materiale som billeder, analyseresultater etc.
Kommunen foretager som nævnt et såkaldt aktivt tilsyn, når der modtages en klage over miljøforhold
på en virksomhed eller husdyrbrug. Fremgangsmåden vil normalt være, at kommunen kontakter den
virksomhed eller det husdyrbrug der er klaget over og informerer om hvad der er klaget over. Samtidig
aftales et tidspunkt for et aktivt miljøtilsyn.
I visse situationer kan det dog være nødvendigt at gennemføre tilsynet uden at varsle det først. I de
situationer medbringer kommunen et brev, som informerer virksomheden/husdyrbruget om regler og
rettigheder, og som udleveres straks ved tilsynets start.
Miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling. Det vil sige, at kommunen har pligt til at opkræve betaling for
den tid, der er brugt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynene. Taksten fastsættes og offentliggøres hvert år af Miljøstyrelsen.
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Beskrivelse af samarbejde med andre afdelinger og myndigheder
Billund Kommune deltager i Kommunernes Landsforenings netværk på landbrugs- og virksomhedsområdet. Vi deltager også i erfaringsudveksling med de omkringliggende kommuner.
Ved virksomheder, hvor der er delt miljømyndighed, samarbejder kommunen med Miljøstyrelsen.
Vi samarbejder desuden med politiet, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og TrekantBrand i forbindelse med konkrete sager, hvor koordinering mellem myndigheder er nødvendig.
Internt i kommunen samarbejder vi med mange andre fagområder i forbindelse med gennemførsel af
miljøtilsyn. Det sker for at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, så virksomheder og husdyrbrug
kan benytte miljøtilsynet som en indgang til sagsbehandling på andre områder. Det kan især dreje
sig om afdelingerne By & Plan, Teknik & Miljø, Kultur & Fritid samt Billund Erhvervsfremme.
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Bilag 1: Kort over Billund Kommune
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Bilag 2: Liste over IE-husdyrbrug og -virksomheder
Landbrug
Navn

Adresse

CVR-nr.

Listepkt.

Ny Endrupholm A/S

Annexvej 7, 7190 Billund

30502329

6.6.2

JOHN JØRGENSEN

Kolding Landevej 40, 7250 13864934
Hejnsvig

6.6.3

Morsbøl
Østergård
I/S Kærbækvej 4, 7200 Grind- 29994870
v/Hans Jørgen Tøstesen & sted
Knud Tøstesen

H § 16 a,
stk. 2 nr. 2

Ny Endrupholm Nord A/S

Lundhedevej 28, 7200 Grind- 39518619
sted

H § 16 a,
stk. 2 nr. 1

Frijs ApS

Skødebjergvej 8, 6623 Vor- 25576438
basse.

6.6.3

Søren Krogh Kristensen

Søgårdvej
Hejnsvig

6.6.2

Fugdal Toftegård ApS

Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

37414352

H § 16 a,
stk. 2 nr. 1

Ny Endrupholm A/S

Ølgodvej 63, 7200 Grindsted

30502329

H § 16 a,
stk. 2 nr. 2

SVEND ERIK THUESEN

Sønderhedevej
Vorbasse

6623 86634716

H § 16 a,
stk. 2 nr. 2

TRØLLUNDGAARD
ApS

1998 Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig 21223271

H § 16 a,
stk. 2 nr. 1

TRØLLUNDGAARD
ApS

1998 Trøllundvej
Hejnsvig

6.6.2

121,

22,

11,

7250 30621662

7250 21223271

Virksomheder
Navn

Adresse

CVR-nr.

Biogasanlæg, Billund Energi Grindsted Landevej 40, 7200 34731853
A/S
Grindsted

Listepkt.
5.3.b.i
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