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Indledning 

Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og landbrug overholder miljølove og regler. 
Vores tilsynsindsats skal medvirke til at værne om naturen og miljøet, så samfundsudviklingen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt af menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- 
og plantelivet. 

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert 4. år udarbejde en tilsynsplan som inde-
holder: 

• En afgrænsning af det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn 
• En beskrivelse af tilsynsindsatsen med tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn 
• Generel vurdering af de relevante, væsentlige miljøproblemer på området 
• Samarbejdsrelationer med andre myndigheder 
• Liste med navn, adresse, CVR-nummer og listepunkt på IED-virksomheder  

Tilsynsplanen udarbejdes for at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et 
indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.  

Tilsynsplanen er godkendt på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 31. august 2020. 
Planen har været i 4 uger høring på slagelse.dk og på Miljøstyrelsens DMA dma.mst.dk. 

Afgrænsning af geografisk område 

Slagelse Kommunes geografiske afgrænsning fremgår af figur 1. De 3 største byer i kommunen 
er Slagelse, Korsør og Skælskør. Desuden er der øerne Agersø, Omø, og Sprogø. 
 

 

Figur 1. Den geografiske afgrænsning af Slagelse Kommune.  
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Miljøtilsyn 

Slagelse Kommune foretager regelmæssige tilsynsbesøg på ca. 300 virksomheder og ca. 200 
landbrug med husdyr. For de resterende virksomheder, plantebrug og hobbybrug er der ikke krav 
om regelmæssige miljøtilsyn.  

Basis- og prioriteret tilsyn 
I miljøtilsynsbekendtgørelsen er der fastsat minimumsfrekvenser for tilsyn. Vi skal udføre basistil-
syn med store godkendelsespligtige virksomheder og landbrug mindst hver 3. år og de øvrige 
virksomheder og landbrug mindst hvert 6. år. 

Et basistilsyn er et samlet miljøtilsyn, som omfatter en gennemgang af virksomhedens eller land-
brugets samlede miljøforhold. Et samlet miljøtilsyn består af det fysiske tilsynsbesøg, evt. med 
gennemgang af vilkår i miljøgodkendelse, virksomhedens eller landbrugets egenkontrol og evt. 
fremsendte analyser, rapporter og kontroller. 

I miljøtilsynsbekendtgørelsen er der desuden fastsat mål for tilsynsaktiviteten. Det betyder, at 
mindst 40 % af de store godkendelsespligtige virksomheder og landbrug og 25 % af de øvrige 
virksomheder og landbrug skal have et fysisk tilsyn hver år. De tilsyn, som supplerer basistilsy-
nene, er de prioriterede tilsyn. 
 
Et prioriteret tilsyn er et målrettet tilsyn, der fastlægges ud fra en miljørisikovurdering, og som 
har fokus på de særlige miljøforhold eller aktiviteter, som ligger til grund for scoren i risikovurde-
ringen. 

Virksomhedstype 
 

 
Antal tilsynspligtige 
virksomheder og 
landbrug  
 

Tilsynsfrekvens  
Basistilsyn 

Årlige mål for tilsyns-
frekvensen 

 
Listevirksomheder og an-
dre godkendelsespligtige 
virksomheder og landbrug. 
 

 
Ca. 140 stk. 

 
1-3 år 

 
Fysisk tilsyn på mindst 
40 % pr. år 

 
Øvrige tilsynspligtige virk-
somheder og landbrug. 
 

 
Ca. 350 stk. 

 
1-6 år 

 
Fysisk tilsyn på mindst 
25 % pr. år 

 

Tilsynskampagner 
Vi planlægger og udfører 2 tilsynskampagner årligt. Kampagnerne kan være rettet mod en be-
stemt branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område, og giver mulighed for at udføre 
tilsyn med en særlig afgrænset, målrettet og koordineret indsats.  
 
I 2020-2024 har vi særlig fokus på tilsynskampagner målrettet virksomheder og landbrug belig-
gende i områder med særlige grundvandsinteresser. Det er særligt virksomheder og landbrug, 
der oplagrer eller håndterer stoffer og produkter, der er mobile i jord. Disse stoffer er fx olie, 
benzin, organiske opløsningsmidler og pesticider. 

Dette betyder, at der også vil blive foretaget miljøtilsyn på virksomheder og landbrug, der ikke er 
underlagt krav om miljøtilsyn, fx plantebrug med pesticidoplag, vaske-/fyldplads, gartnerier, ben-
zinstationer uden vaskehal eller maskinstationer. 
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Væsentlige miljøklager og miljøuheld 
På baggrund af henvendelser om klager over miljøforhold eller om miljøuheld foretager Slagelse 
Kommune hvert år en række akutte tilsyn. Tilsynene udføres på baggrund af henvendelser fra 
borgere, der oplever gener ved røg, støj eller lugt. Ved risiko for miljøuheld kommer henvendelse 
fra Slagelse Brand og Redning. 

Det administrative tilsynsarbejde 
Slagelse Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhe-
der/landbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljø-
forbedringer.  

Hovedparten af de fysiske miljøtilsyn bliver varslet på forhånd, men min. 25 % af tilsynene fore-
tages uden forudgående varsel. Formålet med dette er at få et øjebliksbillede af den normale, 
daglige drift på virksomheden. Vi vil ligeledes have fokus på at udnytte de digitale løsninger i vo-
res tilsyn, således vil nogle tilsyn gennemføres digitalt og overvågning vil foregå med droner. 

Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som offentliggøres efter høring hos virksomhe-
den/landbruget på Miljøstyrelsens digitale miljøadministration senest efter 4 måneder.  

Efter tilsynet opdateres virksomhedens miljørisikovurdering og miljørisikoscoren udregnes. Risiko-
vurderingen foretages ud fra fastlagte kriterier, der omhandler miljøledelse, regelefterlevelse, ke-
mikalier, emissioner og afstand til naboer og følsom natur. Miljørisikoscoren bruges til at fast-
sætte tilsynsfrekvensen på virksomheden udover basistilsynet.  

Politik for miljøregulering 
Slagelse Kommune har i 2019 vedtaget en politik for miljøregulering af virksomheder og land-
brug. Det betyder, at vi vil prioritere vores indsats, herunder miljøtilsyn på de virksomheder og 
landbrug, hvor sandsynligheden og konsekvensen for forurening er størst. Virksomheder og land-
brug med høj miljørisikoscore (> 3,6) vil få flere tilsyn end tilsynsbekendtgørelsen foreskriver, og 
tilsynet vil være målrettet de processer, som udgør en miljørisiko. 
 
Mister Slagelse Kommune tilliden til, at virksomheden eller landbruget viser velvilje til at løse pro-
blemer, så de kan overholde miljølovgivningen, vil Slagelse Kommune skærpe kontrollen og 
håndhævelsen, herunder anmode om ekstra prøvetagninger. 
 
Denne intensivering af tilsynene vil betyde, at mindre miljøsager, der kun berører få borgere, vil 
blive nedprioriteret. Det kan være sager om restaurationer, hanegal mv. 

Væsentlige miljøproblemer 
Slagelse Kommune vurderer, at der er mange miljømæssige problemstillinger, som kan løses, 
forebygges eller minimeres ved miljøtilsynene. 

På miljøtilsynet og i sagsbehandlingen er vi som myndighed særligt opmærksom på, at 
virksomhedens indretning og drift ikke udgør en risiko for: 

• Jord og grundvandsforurening 
• Udledning af uønkede stoffer til rensningsanlæg og vandmiljø  
• Forurening af vandløb, badevand og natur 
• Gener for omboende i form af støj, vibrationer, lugt, røg, fluer, støv mv. 
• Utilstrækkelig affaldshåndtering 
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Beskyttelse af jord og grundvand 
Det meste af kommunens areal er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. 
Området er sårbart overfor forurening fra virksomheder og landbrug. 
 
Kloaksystem og renseanlæg 
Flere virksomheder udleder direkte til recipient eller indirekte via kloaksystem og rensanlæg. 
Derfor er det vigtigt, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer er lavt i 
virksomhedernes spildevand. For at sikre dette udarbejder kommunen tilslutningstilladelser med 
krav til drift, begrænsning af forurenende stoffer og analysekontrol af spildevandet. 

Vandløb, badevand og natur 
I Slagelse Kommune er der en lang kystlinje, hvor der flere steder er gode badestrande. Ca. 2/3 
af kystlinjen er deruden beskyttet natura 2000 område, hvor formålet er at bevare og beskytte 
sjældne og truede naturtyper og arter. Overalt i kommunen er der små søer, moser og enge (§3-
natur), der er beskyttet mod tilstandsændringer. Derfor har vi på tilsynene bl.a. fokus på 
ammoniakemissionen fra stalde. 

Forebyggelse af støj, luft- og lugtgener 
Flere erhvervsområder i kommunen ligger nær beboelsesområder. Det er derfor vigtigt, at der 
tages ekstra hensyn for at bevare et godt naboskab. Ved henvendelser om støj-, luft- eller 
lugtgener, vurderer vi, om genen er så stor, at virksomheden skal foretage ændringer på 
indretningen eller driften. 

Ressourcer og affald 
Ressorcespild kan undgås ved korrekt sortering af affald, så mest muligt kan genanvendes. 
Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomhederne kildesorterer affaldet, så farligt affald 
bortskaffes, og genanvendeligt affald bliver genbrugt. 

Samarbejdet med andre myndigheder 
I forbindelse med vores tilsyn samarbejder vi internt med mange afdelinger. Herunder særligt 
Plan, Byggeri, Beredskabet og Natur, Vej og Trafik. 

I forhold til eksterne samarbejdspartnere vil det typisk kunne dreje sig om SK Forsyning med 
spildevand- og kloakforhold, Politiet ved grovere overtrædelser af miljøreglerne, 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 – IED-virksomheder 
IED-virksomheder og -husdyrbrug er større virksomheder og husdyrbrug. De er omfattet af EU-
direktivet Industrial Emission Directive, der skal forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforu-
rening fra større industrielle kilder og større husdyrbrug. 
Slagelse Kommune har 9 IED-landbrug og 7 IED-virksomheder. 

IED-husdyrbrug 

Navn Adresse Listepunkt CVR-nr. 

APM Danmark A/S Visbjergvej 30, 4230 Skælskør 6.6.3 27397018 

Bakkegaard Svine-pro-
duktion ApS 

Skælskør Landevej 52b, 4200 Sla-
gelse 

6.6.2 14277587 

Bakkegaard Svine-pro-
duktion ApS 

Agervej 73, 4220 Korsør Hg16a2.1 14277587 

Benny Jensen Ørslevvej 182, 4230 Skælskør Hg16a2.2 18238381 

Krøllaus Marbæksvej 24, 4261 Dalmose Hg16a2.2 17676008 

Peter Aksel Hansen Ellekærvej 5, 4261 Dalmose Hg12.2 20795573 

Jeppe Nyvang 
Andersen 

Boeslunde Byvej 70, 4242 Boeslunde Hg12.2 11305806 

Rødkildegaarden A/S Rødkildevej 1, 4200 Slagelse Hg16a2.2 13140871 

Steen Rytter Vollerupvej 26, 4200 Slagelse Hg12.2 15171545 

IED-virksomheder 

Navn Adresse Listepunkt CVR-nr. 
Alunord ApS Bag Stadion 21, 4220 Korsør 2.6 40167978 

Danapak Flexibles A/S Strudsbergsvej 3, 4200 Slagelse 6.7 61725318 

RGS Nordic A/S - 
Stignæs  

Askelunden 24, 4230 Skælskør 5.3a (i) 15084790 

RGS Nordic A/S - In-
dustrispildevand 

Askelunden 24, 4230 Skælskør 5.1 og 5.3b 15084790 

RGS Nordic A/S - 
Vemmelev 

Industrimærsken 2, 4241 Vemmelev 5.1a 15084790 

Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør 6.4b (ii)6 43910515 



Slagelse Kommune
Miljø, Plan og Teknik
Dahlsvej 3
4220 Korsør

www.slagelse.dk
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