
Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2014, for 
perioden 1. januar – 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3  

Kommunenavn 

Aabenraa 

Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn) 

Tilsynsberetningen for 2014 er en ny type indberetning, idet en del af tilsynsområderne for industri er lagt sammen med landbrug. Af indberetningen ses det, 
at kommunen har ført 14 % flere tilsyn end kravet for kategori 1a og 1b virksomheder og landbrug, men 4 % færre end kravet for kategori 2 virksomheder og 
landbrug. Dette skyldes, at kommunen inden tilsynsarbejdet i 2014 endnu ikke havde fået Geoenviron helt opdateret, så programmet kunne benyttes fuldt ud 
i forbindelse med planlægningen af tilsyn. Kommunen har derfor benyttet de gamle oversigter over virksomheder, og derfor fået planlagt for mange tilsyn i 
den første kategori og for lidt i den sidste kategori. Vi har i begyndelsen af 2015 fået Geoenviron opdateret og benytter derfor programmet fuldt ud til 
planlægning af tilsyn for 2015. Ligesom de foregående år, stemmer antallet af virksomheder ikke helt overens, ved sammenligning med tilsynsårets start og 
slutning, og antallet det foregående år. Dette skyldes, at nogle af virksomhederne er lukket i løbet af 2014. Af opgørelsen ses, at antallet af landbrug har 
været mere stabilt siden 2013. Af oversigten over IED - landbrug har vi tilføjet 4 nye landbrug.  

Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet 

Virksomheder: Lene Lyster Hansen, telefonnummer 7376 7044, e-mail: lha@aabenraa.dk Landbrug: Jørn Nissen Petersen, telefonnummer 7376 7283, e-
mail: jnp@aabenraa.dk  

 

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 3-4. 

Kategorier Antal godkendte 
virksomheder ved 
tilsynsårets begyndelse 
(pr. 1. januar)  

Antal godkendelser, 
tilladelser eller 
anmeldelser i 
tilsynsåret 

Opkrævet 
brugerbetaling i 
kr. 

Opkrævet 
brugerbetaling, som 
fremmede tjeneste 
ydelser i kr. 

Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomheder (IED) 

2 0 0.00 0.00 

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomheder (ekskl. dambrug I202) 

71 4 30537.00 0.00 

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomheder, (kun liste pkt. I202) 

3 0 0.00 0.00 

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (IED) 

41 4 85647.00 4794.00 



Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af 
lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)  

41 0 0.00 0.00 

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som 
er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)  

0 4 8603.00 7888.00 

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om 
miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 
1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke 
IED)  

4 0 0.00 0.00 

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af 
lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)  

61 3 21932.00 15741.00 

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der 
ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)  

18 17 238842.00 0.00 

Godkendelse efter § 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug  

24 2 65366.00 0.00 

Tillægsgodkendelse efter § 11, stk. 3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug  

6 2 6907.00 15487.00 

Tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug  

34 1 0.00 0.00 

Godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug  

31 3 10784.00 0.00 

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 
15  

2 0 0.00 0.00 

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
kapitel 7  

0 0 0.00 0.00 

 

Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1-2., Del 2/3 



Årlige mål 
for 
tilsynsind-
satsen 

Tilsyn Antal 
virksomhe
der i alt 
ved 
tilsynsårets 
afslutning 
(31. dec.) 

Antal 
virksomhed
er som har 
fået 
minimum ét 
fysisk tilsyn 
(antal 
besøgte 
virksomhed
er) 

Er tilsyns 
målet 
opfyldt 
(summen 
af antal 
besøgte 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g i hhv. 
kategori 1 
og kat 2) / 
sum af 
antal 
virksomhe
der skal 
være ≥ 
hhv. 40 % 
eller 25 
%)(1) 

Antal 
basistils
yn 

Antal 
prioritere
de tilsyn 
ekskl. 
kampagn
e- tilsyn 

Antal 
kampagne 
tilsyn 

Antal tilsyn 
efter § 7 

Opkrævet 
brugerbetali
ng i kr. 

Opkrævet 
brugerbetali
ng, til 
fremmed 
tjenesteydels
er i kr. 

Anta
l 
mark
-
stak
ke 

Mindst 40 
% af 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g får et 
tilsyn hvert 
år. 
(kategori 1 
(1a+1b 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g) 

Virksomheder 
anlæg eller 
indretninger 
omfattet af 
bilag 1 til 
bekendtgørels
e om 
godkendelse af 
listevirksomhe
der 

2 1 

 

1 0 0 0 1211.00 0.00 

 

Virksomheder 
anlæg eller 
indretninger 
omfattet af 
bilag 2 til 

69 27 

 

27 0 0 0 27000.00 0.00 

 



bekendtgørels
e om 
godkendelse af 
listevirksomhe
der (ekskl. 
dambrug I202) 

Husdyrbrug, 
som er 
omfattet af § 
12, stk. 1, nr. 
1-3, i lov om 
miljøgodkende
lse m.v. af 
husdyrbrug. 
(IED) 

47 19 

 

19 0 0 0 43648.00 0.00 0 

Husdyrbrug, 
som er 
godkendt efter 
§ 33 i lov om 
miljøbeskyttel
se, og som ikke 
er omfattet af 
§ 12, stk. 1, nr. 
1-3, i lov om 
miljøgodkende
lse mv. af 
husdyrbrug 
(Ikke IED) 

0 0 

 

0 0 0 0 0.00 0.00 0 

Husdyrbrug, 
som er 
godkendt efter 
§ 12, stk. 2 
eller 3, i lov 
om 
miljøgodkende

64 51 

 

51 0 1 0 51832.00 0.00 2 



lse m.v. af 
husdyrbrug 
(Ikke IED) 

Husdyrbrug, 
som er 
godkendt efter 
§ 11, stk. 2 
eller 3, i lov 
om 
miljøgodkende
lse m.v. af 
husdyrbrug 

26 16 

 

16 0 10 0 21824.00 0.00 3 

Samlet indsats 
(automatisk) 

208 114 54 
       

Mindst 25 
% af 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g får et 
tilsyn hvert 
år. 
(kategori 2 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g) 

Virksomheder 
der er optaget 
på bilag 1 til 
bekendtgørels
e om 
brugerbetaling 
for 
godkendelse 
og tilsyn efter 
lov om 
miljøbeskyttel
se og lov om 
godkendelse 
mv. af 
husdyrbrug. 

632 152 

 

152 0 0 0 187672.00 0.00 

 

Virksomheder 
omfattet af 
branchebeken
dt- gørelsen 
om 
autoværkstede

106 12 

 

12 0 0 0 14410.00 0.00 

 



r 

Virksomheder 
omfattet af 
branchebeken
dt- gørelsen 
om renserier 

1 1 

 

1 0 0 0 700.00 0.00 

 

Husdyrbrug, 
som har en 
tilladelse efter 
§ 10 i lov om 
miljøgodkende
lse m.v. af 
husdyrbrug 

35 2 

 

2 0 1 0 3728.00 0.00 0 

Virksomheder, 
som er 
omfattet af 
bekendtgørels
e om 
pelsdyrfarme, 
og som har 
mere end 3 DE 
og højst 25 DE 

0 0 

 

0 0 0 0 0.00 0.00 0 

Virksomheder, 
som er 
omfattet af 
bekendtgørels
e om 
pelsdyrfarme, 
og som har 
mere end 25 
DE og højst 
250 DE 

9 3 

 

3 0 1 0 3092.00 0.00 0 

Øvrige 
husdyrbrug, 

0 0 
 

0 0 0 0 0.00 0.00 0 



som har mere 
end 3 DE 

Samlet indsats 
(automatisk) 

783 170 21 
       

Landbrug, som er 
godkendt efter § 16 i lov 
om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 

34 2 

 

2 

 

0 0 2728.00 0.00 0 

Virksomheder omfattet af 
bilag 2 til bekendtgørelse 
om godkendelse af 
listevirksomheder, kun 
liste pkt. Dambrug I202. 
(4) 

3 3 

 

3 0 0 0 0.00 0.00 

 

  

 Antal 
virksomhe
der ved 
tilsynsårets 
afslutning 
(31/12) 

Antal 
kampagne 
tilsyn 

Antal 
øvrige 
tilsyn 

Antal 
tilsyn 
udført 
på 
baggrun
d af 
klager 

Antal 
markstak
ke 

Opkrævet 
brugerbetali
ng i kr. 

Opkrævet 
brugerbetali
ng, til 
fremmed 
tjenesteydels
er i kr. 

   

Andre virksomheder og 
anlæg omfatter § 42 – 
virksomheder, samt 
vindmøller (2) 

88 30 0 20 

 

0.00 0.00 

   

Øvrige Landbrug (3) 112 0 20 20 10 0.00 0.00    
 
(1) - For perioden 1. januar til 31. december 2014 er tilsynsmålet henholdsvis 40 og 25 %  
(2) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål  
(3) - Landbrug som er omfattet af kap 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål  
(4) - Tilsynshyppigheden for dambrug (I202) er reguleret efter dambrugsbekendtgørelsen. 



Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12 stk. 1 nr. 5 tilsynsbekendtgørelsen, Antallet af 
håndhævelser på de enkelte listepunkter  

      Henstillinger     
  

     Indskærpelser     
  

     Forbud     
  

     Påbud     
  

     Politianmeldelser     
  

     Selvhjælpshandlinger     
  

Virksomheder anlæg 
eller indretninger 
omfattet af bilag 1 til 
bekendtgørelse om 
godkendelse af 
listevirksomheder 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder anlæg 
eller indretninger 
omfattet af bilag 2 til 
bekendtgørelse om 
godkendelse af 
listevirksomheder ekskl. 
dambrug I202. 

9 0 0 0 0 0 

Virksomheder omfattet 
af bilag 2 til 
bekendtgørelse om 
godkendelse af 
listevirksomheder, kun 
liste pkt. dambrug I202 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder der er 
optaget på bilag 1 til 
bekendtgørelse om 
brugerbetaling for 
godkendelse og tilsyn 
efter lov om 
miljøbeskyttelse og lov 
om godkendelse mv. af 
husdyrbrug. 

97 13 0 0 2 0 



Husdyrbrug, som er 
omfattet af § 12, stk. 1, 
nr. 1-3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug. 

6 1 0 0 0 0 

Husdyrbrug, som er 
godkendt efter § 33 i lov 
om miljøbeskyttelse, og 
som ikke er omfattet af 
§ 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov 
om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug 

0 0 0 0 0 0 

Husdyrbrug, som er 
godkendt efter § 12, stk. 
2 eller 3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 

28 2 0 0 0 0 

Husdyrbrug, som er 
godkendt efter § 11, stk. 
2 eller 3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 

4 0 0 0 0 0 

Virksomheder omfattet 
af 
branchebekendtgørelse
n om autoværksteder 

3 0 0 0 0 0 

Virksomheder omfattet 
af 
branchebekendtgørelse
n om renserier 

0 0 0 0 0 0 

Andre virksomheder og 
anlæg omfattet § 42-
virksomheder samt 
vindmøller. 

24 0 1 0 0 0 



Husdyrbrug, som har 
en tilladelse efter § 10 i 
lov om 
miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 

0 0 0 0 0 0 

Landbrug, som er 
godkendt efter § 16 i lov 
om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder, som er 
omfattet af 
bekendtgørelse om 
pelsdyrfarme, og som 
har mere end 3 DE og 
højst 25 DE 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder, som er 
omfattet af 
bekendtgørelse om 
pelsdyrfarme, og som 
har mere end 25 DE og 
højst 250 DE 

2 1 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug, 
som har mere end 3 DE 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige landbrug 0 0 0 0 0 0 

 


