
Miljøtilsynsplan 2020 - 2023 

Randers Kommune fører miljøtilsyn med ca. 800 virksomheder og husdyrbrug.

Som tilsynsmyndighed skal Randers Kommune hvert 4. år udarbejde en miljøtilsyns-
plan og offentliggøre den. Det følger af Bekendtgørelse om miljøtilsyn1.  

Planen omfatter miljøtilsyn hos alle de typer industrivirksomheder og husdyrbrug, 
der efter bekendtgørelsens regler skal føres miljøtilsyn med.

Udkast til miljøtilsynsplanen har været i høring i 4 uger. I høringsperioden kom der in-
gen bemærkninger.  

Geografisk område

Tilsynsplanen gælder for Randers Kommune. Tilsynene gælder dog ikke for de virk-
somheder i Randers Kommune, hvor Miljøstyrelsen foretager tilsyn.

En oversigt over de virksomheder og husdyrbrug, som Randers Kommune fører tilsyn 
med kan ses på hjemmesiden Digital MiljøAdministration: https://dma.mst.dk/

30 af de ca. 800 virksomheder og husdyrbrug er underlagt reglerne i IE-direktivet om 
industrielle emissioner. Disse virksomheder og husdyrbrug kan ses på bilag 1.

Generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder Miljøbeskyt-
telsesloven2, Husdyrbrugloven3 og Jordforureningsloven4 samt de regler, der er fast-
sat med hjemmel i lovene. Kommunen vurderer samtidigt, om der er behov for yder-
ligere regulering. 

Kommunen fører et aktivt miljøtilsyn med virksomheder, som er omfattet af bruger-
betalingsbekendtgørelsen5. Ved øvrige virksomheder føres der tilsyn efter behov. 
Dvs. når kommunen bliver opmærksom på miljømæssige forhold, der er i uoverens-
stemmelse med miljølovgivningen, eller ved nyetablering gennem dialog med kom-

1 Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019 om miljøtilsyn.
2 Lov om miljøbeskyttelse jf. Lovbekendtgørelse 2018-09-03 nr. 1121 om miljøbeskyttelse.
3 Lovbekendtgørelse 2018-07-06 nr. 1020 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
4 Lov om forurenet jord jf. Lovbekendtgørelse 2017-03-27 nr. 282 om forurenet jord.
5 Bekendtgørelse 2017-12-12 nr. 1475 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om 
miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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munens byggesagsafdeling til sigte mod en hensigsmæssig indretning og drift af nye 
virksomheder. 

I kommunen lægger vi vægt på, at tilsynsarbejdet som udgangspunkt er dialogbase-
ret, så virksomhederne og husdyrbrugene ser tilsynet som en hjælp til at overholde 
lovgivning samt en vejledning om miljøforbedringer. Såfremt der på virksomhederne 
og husdyrbrugene forekommer ulovlige forhold, vil disse blive håndhævet, med min-
dre det vurderes, at forholdet er af underordnet miljømæssig betydning.

Miljøtilsynene tager udgangspunkt i beskyttelse af det omgivne miljø. Dette gøres 
ved at have fokus på forebyggelse af jordforurening, drikkevandsforurening, luftforu-
rening herunder støj-, vibrations- og lugtgener samt forurening af overfladevand og 
natur. Vi kigger desuden på anvendelse og håndtering af ressourcerne dvs. råvarer 
samt affald.

Ved et samlet miljøtilsyn vil virksomhedens / husdyrbrugets produktion blive gen-
nemgået. På det konkrete tilsyn vil miljøtilsynsmyndigheden typisk forholde sig til føl-
gende:

 Produktionsstørrelse.
 Støjende aktiviteter.
 Udledninger til luften og eventuelle renseforanstaltninger.
 Håndtering af restprodukter (f.eks. opbevaring og udbringning af husdyrgød-

ning, genanvendelse af virksomhedens affald).
 Beskyttelse af overfladevand og grundvand ved opbevaring af olier og flyden-

de kemikalier (f.eks. sprøjtemidler, rengøringsmidler og brændstof) og afled-
ning af processpildevand herunder renseforanstaltninger (f.eks. mælkerums-
vand og tømning af olieudskillere).

 Opbevaring og bortskaffelse af affald. 
 Andre miljømæssige forhold af betydning (f.eks vibrationer, støv og lugt).

Ved gennemgangen af ovennævnte tilskyndes virksomheden / husdyrbruget at over-
holde gældende lovgivning, miljøstyrelsens vejledende grænseværdier samt vilkår i 
miljøgodkendelser, spildevandstilladelser mv., der er udstedt for den konkrete pro-
duktion.

Beskrivelse af Randers Kommunes tilsynsindsats

Kommunens miljøtilsyn bliver tilrettelagt efter Miljøtilsynsbekendtgørelsen1. 

Der foretages en miljørisikovurdering af samtlige viksomheder og husdyrbrug, som er  
omfattet af Bekendtgørelse om brugerbetaling for miljøtilsyn. 
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Målet er, at tilsynene målrettes de virksomheder og husdyrbrug, der udgør en særlig 
risiko for miljøet. Miljørisikovurderingen baseres på kommunens aktuelle viden om 
virksomhederne, og anvendes som et administrativt prioiteringsværktøj.

I miljørisikovurderingen opereres der med 5 vurderingsparametre:

1. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
2. Regelefterlevelse
3. Oplag (farlighed, mængde og tilstandsform samt risiko for uheld med  

husdyrgødning,)
4. Aktuel emission (farlighed, mængde og spredning samt husdyrbrugs stør-

relse)
5. Sårbarhed (opgjort som afstand til følsomme områder)

Tilsynet med virksomheder og husdybrug tilrettelægges således, at det tilstræbes, at 
tilsynsfrekvenserne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen bliver overholdt. Det betyder, at 
miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn, der omfatter 
hele virksomheden mindst hvert 3. år samtidigt med at mindst 40 % af disse skal have 
et fysisk tilsyn hvert år. Øvrige tilsynsvirksomheder og husdyrbrug skal have et tilsva-
rende basistilsyn mindst hvert 6. år, og mindst 25 % af disse skal have et fysisk tilsyn 
hvert år. Tilsynsrapporter for udførte tilsyn miljøtilsyn offentliggøres på hjemmesiden 
https://dma.mst.dk/

Basistilsyn er et samlet miljøtilsyn. Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra miljøtilsyn, 
og behovet for disse fastlægges med udgangspunkt i miljørisikovurderingerne.  

Desuden foretages der to årlige tilsynskampagner, som er tilsyn med et overordnet 
specifikt formål. Tilsynskampagner kan omfatte alle typer af virksomheder og land-
brug.

De samlede konklusioner for tilsynskampagnerne vil blive offentliggjort samtidig med 
offentliggørelse af miljøtilsynsberetning, som er hvert år senest den 1. april.

Som eksempel på tilsynskampagne er der i 2020 planlagt kampagne på min. 10 små- 
og mellemstore virksomhed om, at styrke deres bæredygdighed og grønne profil. 
Kampagnen er en del af EU-regionalfondsprojektet ”Energieffektivitet og CO2-bespa-
relser i virksomheder i Region Midtjylland” (ECSMV), som administrerer en tilskuds-
ordning rettet mod små og mellemstore virksomheder.

I 2020 er der også planlagt kampagne med tilsyn på 10 husdyrbrug, hvor der ikke tid-
ligere er foretaget miljøtilsyn, da de er etableret uden anmeldelse til kommunen.
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Samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Tilsynsarbejdet udføres i samarbejde med andre afdelinger i kommunen, når det er 
relevant. Det er eksempelvis Byggesagsafdelingen, Affaldskontoret, Jordgruppen og 
Planafdelingen.

Vi samarbejder også med andre myndigheder i forbindelse med tilsynsopgaverne, 
herunder Arbejdstilsyn, Beredsskab, Politi og evt. Skat. NaturErhvervsstyrelsen, Mil-
jøstyrelsen og Embedslægen inddrages også i nogle type sager.

Randers Kommunes virksomheds- og landbrugsgruppe indgår i formaliserede 
tværkommunale samarbejder med de omkringliggende kommuner. Samarbejdet bi-
drager til at højne kvaliteten og ensartetheden af miljøtilsynet i kommunerne ved at 
være forum for erfaringsudveksling mellem sagsbehandlere på tværs af kommuner-
ne. I forummet tilrettelægges endvidere faglige temamøder og fælles efteruddannel-
se og gennem møderne opnås fælles forståelse og praksis f.eks. som følge af nye love 
og regler.

Vi deltager endvidere i netværk med KL og landets øvrige kommuner.

Bilag

1. IE virksomhedernes og husdyrbrugenes CVR-nr., navn, adresse og listepunkt. 
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CVR-nr Navn Adresse Post-nr. By Listepunkt
Virksomheder
69951716 M. Lange Galvano A/S Alsvej 27 8940 Randers SV A109 Overfladebehandling
75867018 Midtjydsk fornikling og forkromning Tinvej 5 8940 Randers SV A109 Overfladebehandling
59983016 Saint-Gobain Weber A/S Ølstvej 6 8940 Randers SV B103 Keramiske produkter
11909272 Bayer Material Science A/S Alsvej 29 8940 Randers SV D107 Skumplast / andre polymere materialer
18936674 Robdrup Flyveaskedepot Rud Kirkevej 8960 Randers SØ K105 Deponeringsanlæg
 Husdyrbrug
27614264 Overgaard Gods A/S Overgårdsvej 28 8970 Havndal > 270 DE, søer
19321096 Gårdejer Niels Åge Virenfeldt Nørager Bruuns Plantage Vej 1 8970 Havndal > 210 DE, slagtesvin
19321096 Gårdejer Niels Åge Virenfeldt Nørager Tuerne 5 8970 Havndal > 210 DE, slagtesvin
31398657 Jan og Johanne Jacobsen  Overgårdsvej 2, Udbyneder 8970 Havndal > 270 DE, søer
36024003 Demstrup Svineproduktion ApS Demstrupvej 42A 8970 Havndal > 210 DE, slagtesvin
36234881 Tørring Nygaard I/S Hvilhusevej 31 8970 Havndal > 210 DE, slagtesvin
16753939 Ashøjgård v/Lars Thomsen  Sparrehusevej 17 8981 Spentrup > 210 DE, slagtesvin
17243047 Landmand Lars Vincents Fisker Mosedraget 4 8920 Randers NV > 210 DE, slagtesvin
38749277 Grelsminde ApS Mariagervej 499A 8981 Spentrup > 100 DE, slagtekyllinger
32334601 Haslund Kær P/S Haslundkærvej 31 8940 Randers SV > 210 DE, slagtesvin
18625784 Svineavler Martin Søby Grundvej 19b 8960 Randers SØ > 210 DE, slagtesvin
27257534 Gårdejer Peter Nygaard Nielsen Ørrildvej 7 8990 Fårup > 270 DE, søer
26125871 Gårdejer Niels Martin Vestergaard Lindegårdsvej 67 8930 Randers NØ > 210 DE, slagtesvin
36939680 B-G Agro Group A/S Splitad 2 8970 Havndal > 210 DE, slagtesvin
17992481 Gårdejer Jørn Munk Andersen Stoubyvej 60, Stouby 8983 Gjerlev J > 100 DE, slagtekyllinger
29438064 Arne Hvidkær Lehner Udbyhøjvej 595 8970 Havndal > 270 DE, søer
30494911 Langager ApS - Einer Svane Nielsen Langagervej 4 8870 Langå > 270 DE, søer
30435478 I/S Værum Vestergaard Hammelvej 133 8940 Randers SV > 210 DE, slagtesvin
25142578 Nordvestgård I/S Østrupvej 59 8930 Randers NØ > 210 DE, slagtesvin
25503937 Gårdejer Finn Bay-Smidt Ørrildvej 18 - 20 8990 Fårup > 210 DE, slagtesvin
19403637 Gårdejer Knud Toftegaard Jensen Elmegårdsvej 1 8990 Fårup > 210 DE, slagtesvin
26125871 Gårdejer Niels Martin Vestergaard Lindegårdsvej 62 8930 Randers NØ > 210 DE, slagtesvin
38837397 Hesselbakken ApS Østervangsvej 11 8970 Havndal > 210 DE, slagtesvin
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19623580 Vestervang Landbrug A/S Søndergårdsvej 14 - 15 8983 Gjerlev J > 210 DE, slagtesvin
26125871 Gårdejer Niels Martin Vestergaard Thorsmarken 11 8930 Randers NØ > 210 DE, slagtesvin
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