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Indledning 
I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for 

miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen skal som minimum indeholde: 

 en afgrænsning af det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn. 

 en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/landbrug 

giver anledning til. 

 en beskrivelse af tilsynsindsatsen og hvordan tilsyn forberedes og gennemføres. 

 en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder. 

 en liste med angivelse af navn, adresse og CVR-nummer på IED-virksomheder og 

– landbrug. 

IED-virksomheder er virksomheder med et særligt potentiale for udledning af luftformige 

eller flydende stoffer. De er dermed opfattet af EU’s direktiv om industrielle emissioner. 

Tilsynsplanen offentliggøres og giver borgere, virksomheder og andre interesserede et 

indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats på miljøområdet. Udkastet til tilsyns-

planen bliver sendt i høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer.  

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år. 

Aabenraa Kommune har på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen1 opdateret miljøtil-

synsplanen for virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen gælder for henholdsvis 

virksomheder og husdyrbrug inden for Aabenraa Kommunes ressortområde.    

Planen er gældende fra 5. maj 2021 – 4. maj 2025. 

Har du spørgsmål til miljøtilsynsplanen er du velkommen til at kontakte: 

Aabenraa Kommune 

Plan, Teknik & Miljø 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Tlf. 73 76 76 76 

Team Miljø 

miljoe@aabenraa.dk  

 

 

Aabenraa Kommune den 5. maj 2021 

  

                                           

1 Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. 

mailto:miljoe@aabenraa.dk


 

Geografisk område 
Miljøtilsynsplanen gælder for hele Aabenraa Kommune som vist på Figur 1 og dækker et 

areal på ca. 940,63 km2. Kommunen grænser op til Sønderborg Kommune og Lillebælt 

mod øst, Tyskland mod syd, Tønder Kommune mod vest og Haderslev Kommune mod 

nord.  

 

 

 

Figur 1: Aabenraa Kommune 

 

  



 

Vurdering af væsentlige miljøproblemer på virksomheder 
og husdyrbrug 
Langt hovedparten af de industrivirksomheder der er i Aabenraa Kommune er relativt 

små og miljømæssigt ukomplicerede sammenlignet med den industri, der er i andre dele 

af landet. 

Miljøpåvirkningen fra industrivirksomhederne er derfor relativt lille. Kommunens IE virk-

somheder, som kan give anledning til miljømæssige udfordringer, er underlagt strenge 

krav til udledning og egenkontrol. 

Aabenraa Kommune er karakteriseret ved at have mange autoværksteder, garagean-

læg/vognmandsvirksomheder og maskinværksteder. De største miljøpåvirkninger fra 

denne type og øvrige virksomheder i kommunen er udledning af miljøskadelige stoffer til 

luft, vandmiljø og jord, samt genevirkninger i form af støj, støv og lugt. 

På husdyrbrugsområdet har vi mange forskellige typer af husdyrbrug. Det er Aabenraa 

Kommunes vurdering, at det overvejende er opbevaring og håndtering af husdyrgødning, 

der er den største kilde til forurening. Herudover er der ofte risiko for forureninger fra 

oplag af ensilage. 

Ved henvendelser fra borgere omkring miljøforhold på virksomheder eller husdyrbrug fo-

retages der ved normale omstændigheder et fysisk tilsyn, med mindre henvendelsen vur-

deres at være af underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelsesloven. Ved akutte forurenin-

ger er kommunen tilknyttet en miljøvagt, der har til formål at opspore forureningskilder, 

hvor den ikke er kendt i forvejen, rådgive indsatslederen, samt sikre dokumentation for 

forureningen. 

Tilsynsindsats 
Kravet om miljøtilsyn omfatter virksomheder og husdyrbrug der fremgår af miljøtilsyns-

bekendtgørelsens § 1 stk. 2.  

Tilsynspligtige IED-virksomheder 

En oversigt over tilsynspligtige IED-virksomheder og husdyrbrug i Aabenraa Kommune 

fremgår af bilag 1. 

IED-virksomheder og husdyrbrug er dem der er omfattet af EU-direktiv for industrielle 

emissioner (IE-direktivet). Med andre ord er det en række virksomheder og husdyrbrug, 

hvor der en øget risiko for forurening. Af husdyrbrug er det alle de store svinebesætnin-

ger og fjerkræbrug. Kommunen er tilsynsmyndighed på de IED-virksomheder der frem-

går af oversigten. Der ligger endnu en IED-virksomhed, i Aabenraa Kommune, som mil-

jøstyrelsen er tilsynsmyndighed for (Arla Foods amba, Kruså Mejeri).  

Af oversigten fremgår kun de virksomheder og husdyrbrug som kommunen skal føre re-

gelmæssig tilsyn med, jf. IE-direktivet. Herudover findes der en lang række andre virk-

somheder og landbrug som kommunen fører tilsyn med i forbindelse med lovpligtige ba-

sis tilsyn, kampagner og klager.  

Aabenraa Kommune har foretaget en risikoscoring af alle tilsynspligtige virksomheder og 

husdyrbrug i overensstemmelse med bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Risi-

koscoringen indeholder en række vægtede parametre dels om sandsynligheden for, at 

der sker en forurening, dels om alvoren af en potentiel miljøforurening.  



 

Kommunen gennemfører regelmæssige basistilsyn på alle tilsynspligtige virksomheder og 

husdyrbrug henholdsvis hver 3. eller hvert 6. år. Ved basistilsyn gennemgås alle virk-

somhedens/husdyrbrugets miljøforhold.  

Ud over basistilsyn skal kommunen gennemføre prioriterede tilsyn med de virksomhe-

der/husdyrbrug, der ud fra risikoscoringen udgør en særlig miljørisiko. Formålet med de 

prioriterede tilsyn er at der rettes fokus mod nogle af de indsatser, der giver ”mest miljø 

for pengene”.  Et prioriteret tilsyn skal som minimum fokusere på det miljøforhold, der er 

særligt vigtigt på stedet, men det kan også være et samlet tilsyn.  

Hvis du vil vide mere om de parametre der ligger til grund for risikoscoringen kan du 

læse i miljøtilsynsbekendtgørelsen eller gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside 

(www.mst.dk). 

Tilsynskampagner 

Kommunen skal gennemføre mindst to tilsynskampagner hvert år. Kampagnerne kan ret-

tes mod en branche, et miljøtema eller et geografisk område. Der skal én gang årligt of-

fentliggøres en samlet konklusion på indsatsen ved kampagnetilsynene.  

Udførelse af tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med at reglerne på miljøområdet overholdes. Det gælder såvel 

den overordnede nationale lovgivning, som regler fastsat i regulativer og forskrifter, samt 

vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser. 

Fremgangsmåden for gennemførelse af et miljøtilsyn er generelt den samme, hvad enten 

det drejer sig om et tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug. Generelt udføres tilsyn 

som et fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget og varsles, i overensstemmelse 

med retssikkerhedsloven2. Dog kan der forekomme uvarslede tilsyn, hvor kommunen 

skønner det nødvendigt, jf. samme lov.   

Efter varslingen gennemføres tilsynet sammen med ejeren eller dennes repræsentant. På 

tilsynet gennemgås virksomhedens eller husdyrbrugets miljømæssige forhold. Det pri-

mære mål med tilsynene er at forebygge forurening. Derfor er der særlig fokus på over-

holdelse af miljølovgivningen. Er der uhensigtsmæssige eller direkte ulovlige forhold ori-

enteres der om dette ved selve tilsynet. Efter tilsynet udarbejder kommunen et tilsyns-

brev, som sendes til virksomheden eller husdyrbruget. Tilsynsbrevet indeholder oplysnin-

ger om de forhold der er blevet gennemgået på tilsynet. Sammen med tilsynsbrevet 

fremsendes eventuelle håndhævelser til virksomheden/husdyrbruget. Det oplyses, hvad 

der agtes offentliggjort. Herefter offentliggøres konklusionen af tilsynet på Danmarks Mil-

jøadministration (www.dma.mst.dk). 

Ud over den løbende offentliggørelse af tilsynsrapporter, skal kommunen hvert år indbe-

rette oplysninger vedrørende miljøtilsyn til Miljøstyrelsen, som for eksempel antal hånd-

hævelser på henholdsvis virksomheder og landbrug i det forgangne tilsyns år. Aabenraa 

Kommunes tilsynsindberetninger ligger tilgængelig på Digital Miljøadministration. 

 

                                           

2 Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 
tvangsindgreb og oplysningspligter.  

http://www.mst.dk/
http://www.dma.mst.dk/


 

Samarbejde med andre myndigheder 
Hovedparten af tilsynene uføres af en eller to sagsbehandlere fra Miljøteamet. I særlige 

komplicerede sager kan inddrages flere sagsbehandlere fra andre teams. En kompliceret 

sag, som eksempelvis en forureningssag, hvor forureningen har bredt sig til overflade-

vand, grundvand eller naturarealer kræver ofte flere forskellige kompetencer.  

Hvis kommunen i forbindelse med det daglige arbejde bliver bekendt med ulovlige for-

hold, der ikke hører under kommunens ressortområde, vil kommunen underrette den 

rette myndighed.  

Dette gør sig særligt gældende på naturbeskyttelsesområdet og planområdet, hvor kom-

munen har pligt til at indberette ulovlige forhold. Ligeledes har kommunen pligt til at vi-

derebringe en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører deres sagsområde til rette myn-

dighed, jf. forvaltningsloven3. 

Erfa-samarbejde 

Aabenraa Kommune har sammen med en række andre kommuner nedsat et ERFA–

samarbejde på virksomheds – og landbrugsområdet. Her udveksles erfaringer fra det 

daglige arbejde. 

Høring og offentliggørelse 
Udkast til tilsynsplanen har været offentliggjort i 4 uger på Aabenraa Kommunes hjem-

meside fra den 23. marts 2021 til den 20. april 2021. Her har borgene i Aabenraa Kom-

mune haft mulighed for at kommentere planen.  

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i planen. Den endelige miljøtilsynsplan 

offentliggøres på Digital Miljøadministration (www.dma.mst.dk).  

                                           

3 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven. 

http://www.dma.mst.dk/


Bilag 1. Liste over IED virksomheder og landbrug 
Navn Adresse Postnummer CVR P-nummer Hovedtype/ 

Listepunkt* 

CHR 

Landbrug 
      

Anders Frost Hansen Perbølvej 5A 6200 37452661 1021157305 6.6(2) 48239 

Anders Frost Hansen Perbølvej 2 6200 37452661 - H § 16 a 2,2 48237 

Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 10645549 - 6.6(2) 21572 

Christian Lorenzen & Lorens Lorenzen Eskær 19 6200 26695473 - H § 12 nr. 3 47947 

Christian Peter O. Nissen & Henriette 

Kristensen 

Frestrupskov 2 6360 31150272 - H § 16 a 2,2 120383 

Claus Bruun Jørgensen Gårdebymarkvej 6 6360 18062909 1001422624 H § 16 a 2,1 61164 

Claus P Hissel Hellinghøjvej 5 6200 25919742 1008306121 6.6(2) 95102 

Dynagro Sohold P/S Årup Skovvej 60 6200 34709572 - 6.6(1) 84268 

Dynagro Svineproduktion I/S Kielsbjergvej 12 6200 35071407 1018580299 6.6(2) 18734 

Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 26951135 1003969681 H § 16 a 2,2 48645 

Finn Erik Andersen Blåkrogvej 7 6200 17922742 1001390055 H § 12 nr. 2 73248 

Flemming Rasmussen Blansvej 24 6200 18439697 1003439279 H § 12 nr. 2 95089 

Frijs ApS Rugbjergvej 32 6230 25576438 1020102825 H § 16 a 2,3 17719 

Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 25176642 1007388191 6.6(2) 95088 

Hans Kristian Rahn Visgårdvej 10 6200 28190883 - 6.6(2) 48234 

Hans Peter Staugaard Bertram Bygbjergvej 10 6200 37794597 1021509511 6.6(1) 93710 

Hans Peter Staugaard Bertram Kidingvej 42 6200 37794597 - 6.6(2) 20836 

Hansen & Petersen I/S Østerbækvej 4 6330 37515205 - 6.6(3) 18641 

Jakob Jørgensen Pluskærvej 11 6330 19325806 1003767167 6.6(2) 47666 

Johannes Gerardus J. M. de Groot Nr Hostrup Bygade 15 6230 34947015 1018388614 6.6(2) 10733 

Jørgen Friedrichsen Nr Ønlevvej 19 6230 15390344 1000915451 H § 16 a 2,1 99001 

Kim Eschelsen Lille Knivsigvej 16 6372 20298634 - 6.6(2) 50611 

Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard Kirkebjerg 3 6200 25456009 - H § 16 a 2,1 95101 

Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard Kirkebjerg 9 6200 25456009 - H § 16 a 2,2 47934 

Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard Tornhøjvej 26 6200 25456009 - H § 16 a 2,2 123260 

Lars Jørgensen Lyngskovvej 1 6200 21588903 1005046582 6.6(2) 47909 

Mads Lauritzen Sofiedalvej 52 6330 40038841 1024153564 6.6(3) 50902 

Michael Hartmann W Feldstedt Vestergade 51 6330 64778013 1002195482 6.6(3) 80982 



Navn Adresse Postnummer CVR P-nummer Hovedtype/ 

Listepunkt* 

CHR 

Michael Torp Sangild Tågholmvej 2 6230 19258831 1001646994 6.6(2) 48084 

Mikael Peter Damm Warncke Blansvej 22 6200 19432890 1003815212 6.6(3) 47764 

Mikkel Emmertsen Hinderupvej 14 6230 92978168 - H § 16 a 2,2 11759 

Morten Clausen Gerrebækvej 15 6360 38998749 1022933813 6.6(1) 50914 

Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 67755413 1002257678 6.6(2) 50579 

Peter Fallesen Kjær Ravn Nørreskovvej 47 6230 18439670 - H § 16 a 2,2 48677 

Peter H. Feldstedt Gammel Bajstrupvej 

15 

6360 78002115 1002536224 6.6(3) 50903 

Preben Laasholdt Hesselbjergvej 3 6230 14310436 1000719300 6.6(1) 48587 

Randi Gaarde Hansen & Jan Jørgensen Gråstenvej 61 6200 25872827 1008251807 6.6(1) 95103 

Rasmus Skøtt Jessen Foldingbrovej 27 6230 34949530 1018441116 H § 16 a 2,1 23142 

Stig Wolfsgruber Sandholdt Ørslevvej 28 6230 25226690 1007441297 6.6(1) 22362 

Stokager A/S Varnæs Vestermark 3 6200 34709572 - 6.6(2) 95092 

Søndermarksgård Frøslev ApS Simondysvej 11 6330 18116731 - H § 16 a 2,2 47647 

Søren Winum Jessen Hellevadvej 92 6230 31980550 1015121773 6.6(1) 48053 

Theo de Vos Rebbølvej 41 6392 14287582 1011218586 6.6(3) 47587 

Tommy Madsen Søst Markvej 4 6230 32494668 1015637982 6.6(1) 81222 

Torben Heisel Kassøvej 54 6230 25240561 1007458319 6.6(1) 48077 

Virksomheder 
      

Frøslev Træ A/S Jens P. L. Petersens 

Vej 1 

6330 14248331 1000706812 6.10 - 

KOHBERG BAKERY GROUP A/S Kernesvinget 1 6392 11326943 1002908027 6.4b(ii)7 - 

Sustainable Bio Solutions Aabenraa 

K/S 

Hjerneshøjvej 10 6200 39682885 - 5.3b(i) - 

Tabel 1: Liste over IED-virksomheder og landbrug i Aabenraa Kommune som kommunen er tilsynsmyndighed for. * Hovedtype jf. 
husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v) og listepunkt jf. 
godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-12-29 nr. 2255 om godkendelse af listevirksomhed). 
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