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1

Baggrund

Morsø Kommune skal udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og
husdyrbrug, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens1 § 3. Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst
hvert 4. år, og dette er således en opdatering af Morsø Kommunes forrige miljøtilsynsplan,
der var gældende for 2014-2017.
Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en generel vurdering af de væsentligste
miljøproblemer, en beskrivelse af tilsynsindsatsen, en beskrivelse af samarbejdsrelationer
med andre myndigheder samt en fortegnelse over kommunens særligt forurenende
virksomheder (IED-virksomheder).
Denne miljøtilsynsplans geografiske udstrækning er Morsø Kommune.

1.1. Offentliggørelse og høring
Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres, så borgere og erhvervsvirksomheder kan få et indblik i
Morsø Kommunes prioritering på miljøtilsynsområdet. Ligeledes kan alle komme med
bemærkninger til udkast til miljøtilsynsplanen, idet udkastet skal sendes i 4 ugers høring.
Udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021 er godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø på møde
den 17. januar 2018. Udkastet er herefter offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside den
23. januar 2018 og i Morsø Folkeblad den 26. januar 2018. Høringsperioden udløb den 20.
februar 2018.
Morsø Kommune har ikke modtaget bemærkninger til udkastet i høringsperioden.
Den endelige plan vil være tilgængelig på Morsø Kommunes hjemmeside og på
2
Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA) .
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Vurdering af de væsentligste miljøproblemer

På miljøtilsynet gennemgås alle relevante miljøforhold på den enkelte virksomhed eller
husdyrbrug. Der er områder, hvor beliggenheden, typen af virksomhed eller husdyrbrug giver
særlige udfordringer. De væsentligste relevante miljøproblemer, som der er særligt fokus på i
Morsø Kommune, er angivet herunder. Forholdene er ikke nødvendigvis aktuelle på alle
virksomheder, ligesom der kan være andre problemstillinger, der skal medtages ved det
enkelte miljøtilsyn.
1. Oplag og håndtering af farligt affald og kemikalier for at minimere forurening af jord,
overfladevand og grundvand herfra
Forkert opbevaring af farligt affald og kemikalier giver risiko for forurening af jorden

1
2

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 866 af 23. juni 2017
Digital MiljøAdministration; https://dma.mst.dk/
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eller vandmiljøet ved spild eller uheld.
Kommunen har ved miljøtilsyn fokus på, at farligt affald og kemikalier opbevares
forsvarligt, dvs. under tag og på tæt belægning uden afløb med mulighed for
opsamling af eventuelt spild.
2. Kildesortering af affald for bedre ressourceudnyttelse
Virksomhederne/husdyrbrugene skal kildesortere mest muligt affald til genanvendelse
samt sikre, at kvaliteten af kildesorteringen er så høj som muligt.
I den danske affaldspolitik bliver spildprodukter, som før blev betragtet som affald, nu
betragtet som en ressource. Det vil sige, at der skal produceres mindre affald, end der
gør i dag, og det affald, der produceres, skal udnyttes bedre. Affald er en ressource
som skal genbruges og genanvendes.
For at hjælpe virksomhederne/husdyrbrugene til øget kildesortering er der ved
kommunens miljøtilsyn fokus på at vejlede om kildesortering og ressourceudnyttelse.
3. Nabogener i form af lugt, luft og støj med fokus på dialog og frivillig indsats
Lugt og støj er ofte kilde til nabogener, og fører jævnligt til klager. Naboklager er ofte
tidskrævende og svære at løse, og naboer kan føle sig generet af lugt, støj eller andre
gener, selv om virksomheden/landbruget overholder det, de skal.
Morsø Kommune har fokus på dialog med både borgere og virksomheder/husdyrbrug
omkring disse problematikker. En bredere forståelse og frivillig indsats fra
virksomhederne/husdyrbrugene kan ofte bidrage positivt til at mindske nabogenerne.
4. Olietanke mht. lovlighed og ajourføring i BBR
Erfaringen viser, at der findes en del forældede eller fejlregistrerede olietanke, med
deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
Etablering og sløjfning af olietanke skal anmeldes til kommunen, således at der i BBR
kan være korrekte data om ejendommens olietanke. Desuden skal det sikres, at olietankbekendtgørelsens regler om tankes alder og placering overholdes med henblik på
at mindske risikoen for olieforureninger.
Morsø Kommune har på miljøtilsyn fokus på at kontrollere, at olietanke opfylder de
gældende regler, og at oplysningerne ajourføres i BBR.

3

Morsø Kommunes tilsynsindsats

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven3 og husdyrgodkendelsesloven4 samt de regler, der er fastsat med hjemmel heri, og
vurderer, om der er behov for yderligere regulering.
3
4

Lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017
Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbek. nr. 256 af 21. marts 2017
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Et fysisk tilsyn på en virksomhed/et husdyrbrug vil altid blive efterfulgt af et skriftligt
tilsynsnotat, der offentliggøres på DMA.
Ud over selve besøget på virksomheden består tilsynsarbejdet af planlægning af og
opfølgning på tilsynet, meddelelse af og opfølgning på håndhævelser, løbende kontrol af
indberetninger og egenkontroller, håndtering af klager og uheld samt regelmæssig revurdering
af miljøgodkendelser.
Tilsynsindsatsen målrettes mod de virksomheder/husdyrbrug, som udgør den største
miljørisiko, hvor fokus er på de væsentlige miljøforhold, og hvor der tages hensyn til
virksomhedernes egen miljøindsats.
Tilsynsfrekvensen fastlægges i henhold til den til enhver tid gældende
miljøtilsynsbekendtgørelse. De konkrete tilsyn planlægges hvert år ved årets start.
Hvert år gennemføres to tilsynskampagner. Kampagnetemaer vælges fra år til år, og
kampagnetilsyn tilrettelægges som udgangspunkt, så de føres sammen med basistilsynene og
de prioriterede tilsyn.
Et basistilsyn består typisk af følgende 4 faser, som er beskrevet nærmere i de efterfølgende
afsnit:
1. Forberedelse
2. Gennemførelse
3. Tilbagemelding og offentliggørelse
4. Opfølgning

3.1. Forberedelse
Miljøtilsyn skal varsles 14 dage i forvejen, jf. retssikkerhedslovens5 § 5. Forudgående
varsling kan dog udelades, hvis det vurderes, at det er nødvendigt at få et umiddelbart indtryk
af virksomhedens drift, eller hensynet til virksomheden eller andre parter taler for det, eller
hvis øjeblikkelig indgriben er nødvendigt.
Inden miljøtilsynet udføres fremfindes godkendelser, tilladelser, tidligere miljøtilsynsrapporter med videre. Materialet gennemlæses og eventuelle fokusområder fastlægges.

3.2. Gennemførelse
Tilsynet gennemføres i dialog mellem virksomhedens repræsentant og kommunens
tilsynsmedarbejder.
Tilsynet består af en fysisk gennemgang af virksomheden samt en samtale, hvor kommunens
tilsynsmedarbejder får yderligere oplysninger om virksomhedens drift samt fremvist eventuel
dokumentation.

5

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, lov nr. 442 af 9.
juni 2004
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I tilknytning til miljøtilsynet vil tilsynsmedarbejderen ud over gennemgangen af de
miljømæssige forhold også søge at afdække, om kommunen i øvrigt kan være behjælpelig
med at støtte op omkring virksomhedens behov og udviklingsmuligheder. Dette proaktive
tiltag ligger udenfor miljøtilsynets lovgivningsmæssige krav.
I forbindelse med miljøtilsynet præsenteres industrivirksomhederne desuden for Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), hvis det vurderes relevant. NBE er et
forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er
at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retning af
miljø- og energimæssig bæredygtighed.

3.3. Tilbagemelding og offentliggørelse
Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes der som udgangspunkt et opsamlende tilbagemeldingsbrev
og en miljøtilsynsrapport med oplysning om de forhold, der er gennemgået på tilsynet. For
enkelte virksomheder kan det dog være mest hensigtsmæssigt at samle hovedparten af
oplysningerne i selve tilbagemeldingsbrevet til virksomheden.
Af miljøtilsynsrapporten og/eller tilbagemeldingsbrevet fremgår de eventuelle bemærkninger,
som kommunen har til virksomhedens miljøforhold. Af bemærkningerne fremgår det, om der
er forhold, som skal bringes i orden, og der vil i så fald blive fastsat en tidsfrist for, hvornår
det skal være gennemført.
Miljøtilsynsbekendtgørelsen angiver, hvad en miljøtilsynsrapport som minimum skal
indeholde, samt at miljøtilsynsrapporterne skal være offentligt tilgængelige. Kommunen
offentliggør derfor minimumsoplysningerne på DMA.

3.4. Opfølgning
Hvis miljøtilsynet har givet anledning til, at der er forhold, der skal bringes i orden, skal
kommunen kontrollere, om dette er sket indenfor den fastsatte tidsfrist. Dette kræver nogle
gange et nyt besøg på virksomheden, andre gange kan virksomheden fremsende
dokumentation til kommunen i form af for eksempel kvitteringer, fotos eller lignende.

6
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Virksomheder/husdyrbrug med skærpede krav

Nedenfor er listet de virksomheder og husdyrbrug, som miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller
krav om, og som har skærpede krav til tilsynsfrekvens.
IED-listevirksomheder (industri) - Morsø Kommune
Navn
Adresse
CVR
Limfjordens Bioenergi ApS
Næssundvej 234,
35378979
7970 Redsted M
Minkfodercentralen Vildsund A.M.B.A.
Sundbyvej 214,
55929017
7950 Erslev
Mollerup Mølle A/S
Østervang 51,
51658817
7900 Nykøbing
M
IED-listevirksomheder (husdyrbrug) - Morsø Kommune
Navn
Adresse
CVR
Anders Bovbjerg
Arne Balle Kristensen
Brdr. Haaning I/S
Dennis Vind
Henrik Nielsen
Herluf Hensberg
HE-VA Landbrug ApS
I/S Frøslevgård
I/S Kjærsminde
I/S Lindholm
Ivar Søndergaard
Jens Vigh Riis
Jesper Clausen
Jørgen Gade Nielsen
Jørgen Gade Nielsen
Kirsten Dal og Erling Krog
Kjærgaard v/Kjeld Kudsk
Klausen I/S
Labækgård I/S
Martin Hosbond
Mogens Balle Kristensen
Per Overgaard
Susanne Møller
Svend Erik Villadsen
Thomas Bennedsgaard
Thomas Bennedsgaard
Vibeke Hensberg
I/S Østergaard

Grydhøjvej 17, 7950 Erslev
Staghøjmøllevej 8, 7990 Øster Assels
Kridtvej 20, 7980 Vils
Kronborgvej 4, 7950 Erslev
Ejerslevvej 26, 7900 Nykøbing M
Asselsvej 90, 7900 Nykøbing M
Hanstholmvej 3, 7900 Nykøbing M
Elsøvej 262, 7900 Nykøbing M
Lyngvej 5, 7950 Erslev
Skærhøj 6, 7900 Nykøbing M
Jørsbyvej 2, 7900 Nykøbing M
Sø Møllevej 3, 7900 Nykøbing M
Nørre Dråbyvej 5, 7900 Nykøbing M
Søndenom 13, 7990 Øster Assels
Åshøj 14, Øster Assels
Strandvænget 30, 7900 Nykøbing M
Rolighedsvej 14, 7990 Øster Assels
Fjallerslevvej 11, 7900 Nykøbing M
Ørndrupvej 123, 7960 Karby
Præstbrovej 6, 7900 Nykøbing M
Hesterøroddevej 104, 7990 Øster
Assels
Madsvej 21, 7900 Nykøbing M
Hanstholmvej 2, 7900 Nykøbing M
Kalundborgvej 15, 7980 Vils
Elsøvej 115, 7900 Nykøbing M
Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M
Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels
Ulleruphusevej 53, 7950 Erslev

Listepunkt
5.3 b) i)
6.4 b) iii)
6.4 b) ii)
pkt. 9

Listepunkt

69407528
86061368
31233011
34752591
30328523
20145536
33369662
17119702
31840260
19478874
75890311
16691089
21331244
79408328
79408328
18619199
78355018
35492267
30047508
33852592
29256209

12,1
L12,2
L12,1
L12,1
L12,1
L12,2
L12,1
L12,2
L12,1
L12,1
L12,2
L12,1
L12,3
L12,1
L12,2
L12,2
L12,2
L12,1
L12,2
L12,1
L12,1

16159239
29292035
17904604
21059234
21059234
30144279
27077412

L12,2
L12,2
L12,2
L12,2
L12,2
L12,1
L12,1
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Samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Morsø Kommune samarbejder med en række andre myndigheder i forbindelse med
tilsynsindsatsen.
Visse virksomheder har Miljøstyrelsen som godkendelses- og/eller tilsynsmyndighed. I Morsø
Kommune er der for tidspunktet for udarbejdelse af denne miljøtilsynsplan kun en enkelt
virksomhed, Sindbjerg Muslingedepot og fyldplads, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.
Kommunen samarbejder desuden med Miljøstyrelsen i forbindelse med sparring og tolkning
af lovgivningen på tilsynsområdet.
I tilfælde af miljøuheld samarbejder kommunen med Nordjylland Beredskab,
Miljømyndigheden (stat eller kommune) og Politiet.
Region Nordjylland er samarbejdspart indenfor jordforureningsområdet, hvor både region og
kommune er myndighed. Desuden samarbejdes der med regionen i forhold til iværksatte
erhvervstilbud, såsom NBE.
På landbrugsområdet samarbejdes med NaturErhvervsstyrelsen, der foretager kontrol i
forbindelse med krydsoverensstemmelse på landbrugsområdet.
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