Miljøtilsynsplan 2013
For Slagelse Kommune
Indledning
Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler.
Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse Kommune fører miljøtilsyn med. Planen
omfatter de særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug, der er omfattet af EU’s direktiv
om industrielle emissioner. En liste over disse virksomheder og husdyrbrug kan ses i bilag 1.

Kort 1. I Slagelse Kommune er 6
virksomheder og 11 landbrug omfattet af
EU’s direktiv om industrielle emissioner.
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Nye krav til kommunens tilsynsarbejde
I maj 2013 trådte en miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft. Formålet med bekendtgørelsen er at
målrette miljøtilsynet mod de virksomheder og husdyrbrug, hvor der er mest miljø at forbedre.
Bekendtgørelsen stiller en række nye krav til vores tilsynsarbejde, herunder at:






Udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug
Risikovurdere virksomheder og husdyrbrug ud fra deres potentielle miljøbelastning og
konsekvensen ved en miljøbelastning (beliggenhedsforhold)
Fastsætte tilsynsfrekvenser ud fra risikovurderingen, efter princippet jo højere risiko jo
oftere tilsyn.
Sende udkast til tilsynsrapport til virksomhed og husdyrbrug inden 2 måneder efter
tilsynsbesøg og offentliggøre tilsynsrapporten senest 4 måneder efter tilsynsbesøget
Gennemføre to tilsynskampagner årligt fra 2014

Væsentlige miljøproblemer på landbrug og virksomheder
Når vi tager på tilsyn, har vi særligt fokus på virksomhedernes miljøforhold (støj, luft, lugt,
spildevand, jord og affald).
På husdyrbrug vurderer vi dyreholdet, indretninger af stalde, opbevaring af husdyrgødning mv.
Andre væsentlige miljøproblemer er lugt og støjgener fra husdyrbrug.
Det varierer fra virksomhed til virksomhed, og husdyrbrug til husdyrbrug, hvilke miljøproblemer der
er mest væsentlige. Vi forventer, at vi gennem vores miljøtilsyn medvirker til at stoppe og undgå
miljøforurening.
Vores miljøtilsyn - Hvad og hvordan
Langt de fleste krav og grænseværdier, som virksomheder og husdyrbrug skal overholde er fastlagt
fra centralt hold. De fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven,
Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven m.fl. og af alle de bekendtgørelser, der er lavet i
forlængelse af disse love. Mange af kravene indføjes af kommunen som vilkår i den
miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, som de store og mellemstore virksomheder og husdyrbrug
skal have, når de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.
Kravene og grænseværdierne har som mål at undgå eller begrænse de miljøproblemer, der er
nævnt ovenfor. Kommunen kontrollerer, at miljøkravene og grænseværdierne er overholdt. I nogle
tilfælde, må kommunen anlægge en vurdering. F.eks. hvis der ikke er centrale krav eller
grænseværdier – eller disse er “blødt” formulerede.
På nogle få områder kan/skal kommunen udarbejde et regulativ eller en forskrift, som nærmere
præciserer, hvilke miljøkrav, der skal overholdes. I Slagelse Kommune er der p.t. følgende
regulativer/forskrifter:
 Regulativ for erhvervsaffald
 Regulativ for privat affald
 Regulativ for visse ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune (høns, kaniner mv.)
 Forskrift for indretning og drift af restauranter og lign.
Regulativer og forskrifter kan findes på vores hjemmeside.
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Teknik og Miljø i Slagelse Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så
virksomheder/husdyrbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning
om miljøforbedringer.
En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at
virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning. Dette kan
eksempelvis være initiativer til energibesparelser, indførsel af miljøstyring, naturpleje m.v.
Tilsynstyper - basis, prioriterede, kampagne og straks
Kommunen gennemfører regelmæssigt et basistilsyn med alle store og mellemstore virksomheder
og landbrug – minimum hvert 3. eller hvert 6. år. Et basistilsyn er et totalt tilsyn, hvor alle
miljøforhold gennemgås. Derudover skal kommunen gennemføre prioriterede tilsyn, med de
virksomheder/husdyrbrug, der udgør en særlig miljørisiko. Ved disse tilsyn, kan man nøjes med at
koncentrere sig om det miljøproblem, der er særligt vigtigt på stedet.
Meningen med de prioriterede tilsyn er, at fokusere noget af kommunens miljøindsats der, hvor der
er noget at komme efter. Kommunen skal foretage en risikovurdering af
virksomhederne/landbrugene ud fra fastlagte kriterier. Disse kriterier omhandler miljøledelse,
regelefterlevelse, kemikalier, emissioner og afstand til følsomme områder. Derudfra laves der hvert
år en oversigt over, hvilke der skal have prioriterede tilsyn. Risikovurderingen gennemføres gradvis
i de kommende år.

Kort 2. Én af kriterierne i risikovurderingen er
virksomhedens/husdyrbrugets afstand til natura
2000, åbne vandløb og områder med særlige
drikkevandsinteresser.
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Fra 2014 vil vi gennemføre to tilsynskampagner om året rettet mod en branche eller et miljøtema.
Ved henvendelser om miljøuheld eller klager over miljøforhold på virksomheder og husdyrbrug
gennemfører vi, hvis det er muligt, et straks tilsyn samme dag.
Efter hvert tilsyn får virksomhederne og husdyrbrug tilsynsrapporten i udkast. Senest 4 måneder
efter tilsyn skal tilsynsrapporten offentliggøres.
Samarbejde med andre myndigheder
I forbindelse med vores tilsyn samarbejder vi internt med mange afdelinger. Herunder særligt
Byggeri, Beredskabet, Vej og Park og Jobcenteret.
I forhold til eksterne samarbejdsparter vil det typisk kunne dreje sig om SK Forsyning om
spildevand- og kloakforhold, Politi ved grovere overtrædelser af miljøreglerne,
NaturErhvervstyrelsen ved gennemførsel af krydsoverensstemmelseskontrol, Miljøstyrelsen ved
vejledning og bidrag til arbejdsgrupper ol. Ved tilsyn og inspektion på risikovirksomheder
samarbejder vi med Arbejdstilsynet.
Slagelse Kommune har et udstrakt samarbejde med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Her
foregår der erfaringsudveksling, og vi forsøger at opnå samme praksis på de områder, hvor der et
kommunalt, politisk råderum.
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Bilag 1
Store landbrug
Navn

Adresse

Listepunkt

CVR nr.

Benny Jensen

Ørslevvej 182, 4230 Skælskør

§ 12

18238381

APM Danmark A/S

Gimlingevej 22L, 4200 Slagelse

§ 12

27397018

APM Danmark A/S

Visbjergvej 30, 4230 Skælskør

§ 12

27397018

Michael Lundgård

§ 12

14277587

Mikael Andersen

Skælskør Landevej 52,4200
Slagelse
Marbæksvej 24, 4261 Dalmose

§ 12

17676008

Peter Hansen

Ellekærvej 5, 4261 Dalmose

§ 12

20795573

Jeppe Nyvang Andersen

6.6.4

11305806

Finn Christensen

Boeslunde Byvej 70, 4242
Boeslunde
Rødkildevej 1, 4200 Slagelse

6.6.4

13140871

Steen Rytter

Vollerupvej 26, 4200 Slagelse

§ 12

15171545

Benny Pedersen

Lorupvej 17, 4180 Sorø

(% i brug)

12879180

Christian Larsen

Hallelevvej 20, 4200 Slagelse

(% i brug)

19391485

Adresse

Listepunkt

CVR nr.

K102

11347835

Danapak Flexibel

Industrimærsken 2, 4241
Vemmelev
Strudsbjergvej 3, 4200 Slagelse

J104

67388917

Aluscan A/S

Møllevangen 37, 4220 Korsør

A109

80131011

Vandrens - Stignæs
Industripark A/S
RGS 90 A/SD Stigsnæs

Askelunden 24, 4230 Skælskør

K102

30349369

Askelunden 24, 4230 skælskør

K101

15084790

Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør

E106

43910515

IED-virksomheder
Navn
RGS 90 A/S, Vemmelev
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