09.2017 Kommnunikation

Dette bør du have på plads:

• Gennemgå seneste tilsynsbrev og eventuelle tilladelser
og/eller godkendelser.
• Kontroller, at alle forhold fra sidste tilsyn er bragt i
orden.
• Kontroller, at dit dyrehold de sidste tre år stemmer
overens med din tilladelse.

Miljøet på husdyrbrug

• Vær opmærksom på dyreholdet, både hvad angår antal
og vægt-/alderintervaller.
• Have relevante papirer klar fx gødningsregnskab,
affaldskvitteringer mv.
• Sørg for at logbogen til gyllebeholderen er korrekt
udfyldt.
• Tjek at din gødningsopbevaring lever op til lovkrav
fx mht. flydelag, kapacitet, alarm.

Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

• Fjern foderspild med det samme.
• Sorter affald i alle relevante fraktioner.
• Genanvendeligt affald, fx pap, papir, plast, metal og
træ m.v. må ikke komme i containeren med brændbart.
• Opbevar farligt affald, som spildolie og batterier, på en
rist i en spildbakke.
• Sløjf gamle olietanke og husk at afmelde dem ved
kommunen samt anmelde nye tanke.
• Have driftsjournaler og nøgletal klar, hvis ejendommen
er miljøgodkendt.
• Sørg for, at alle ansatte kender de relevante vilkår i
tilladelser og godkendelser.
• Overvej at udarbejde beredskabsplan for bedriften.
• Udpeg gerne én medarbejder, der følger op på rutiner
og miljøforholdene herover.

Grundlaget for informationerne i denne folder er følgende
Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Husdyrgodkendelsesloven
Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier
Regulativ for erhvervsaffald
Olietankbekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 2006
Brugerbetalingsbekendtgørelsen
Yderligere oplysninger
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
T 88 72 40 83
erhverv-affald@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Tilsynet

Brugerbetaling

Når du skal rette noget

Afdeling Erhverv & Affald fører tilsyn med husdyrbrug i
Sønderborg Kommune.

Miljøstyrelsen har bestemt, at husdyrbruget skal betale
for de timer, kommunen bruger i forbindelse med
miljøtilsynet.

Henstilling
Henstilling gives ved mindre og uhensigtsmæssige
miljøforhold, der ikke er reguleret direkte i lovgivningen.
Følges henstillingen ikke, kan den blive fulgt op af et
påbud.

Formålet er at sikre, at husdyrbruget overholder
miljølovgivningen og andre regler, fx påbud, forbud og
vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser.
Normalt varsler vi tilsyn mindst 14 dage før. Men vi
kan også foretage uanmeldte tilsyn, når vi ønsker et
øjebliksbillede af driften.

Brugerbetalingen dækker kommunens tid til
• Tilsyn på landbruget
• Forberedelse af tilsyn
• Udarbejdelse af tilsynsrapport og tilsynsbrev

Tilsynet forløber bedst, hvis du er forberedt. Du kan fx
gennemgå listen på bagsiden af denne folder.

• Opfølgende tilsyn på landbruget

Udgangspunktet for et godt tilsyn er dialog.

• Efterfølgende uddybning af afgørelser

På tilsynet går vi en runde på ejendommen sammen med
dig. Herefter gennemgår vi de forskellige dokumenter
sammen for at tjekke din egenkontrol og produktionstal.

• Vejledning om regler

Vi oplyser straks, hvis der er forhold, som vi vurderer
ikke er i orden, eller forhold, som kræver nærmere
undersøgelse.

• Evt. udarbejdelse af politianmeldelser
Brugerbetaling opkræves for husdyrbrug med mere end
tre dyreenheder.

Efter tilsynet sender vi et tilsynsbrev og en tilsynsrapport.
I tilsynsbrevet er der en opsummering af tilsynet og
beskrivelser af forhold, du skal rette.

Timeprisen for brugerbetalingen oplyses i varslingsbrevet
og opkræves hvert år i november. Der opgøres fra
1. november til den 31. oktober.

• Evt. udarbejdelse af påbud

Du kan spare på udgifterne til brugerbetalingen ved at:
• Have aktuelle papirer klar
• Vær opmærksom på de punkter, der er nævnt under
”dette bør du have på plads”
• Undgå opfølgende tilsyn ved at indsende
dokumentation, der ikke var tilgængeligt ved tilsynet.

Indskærpelse
En indskærpelse er en advarsel om, at landbruget
skal stoppe et ulovligt forhold. Det kan fx være, hvis
gældende miljøregler eller vilkår i miljøgodkendelser,
påbud eller tilladelser ikke bliver overholdt.
Påbud
Et påbud er en ændring og/eller udvidelse af reglerne,
hvor landbruget får nye vilkår for, hvordan det fremover
skal sikre miljøet.
Påbud bruges, hvis landbruget har en driftsform, der
medfører forurening eller risiko for forurening, som ikke
er reguleret direkte i lovgivningen. Det kan fx være røg-,
lugt- eller støjgener.
Politianmeldelse
Sagen bliver meldt til politiet, hvis der ikke bliver rettet
op på ulovlige forhold, som vi har indskærpet.
Sagen bliver umiddelbart meldt til politiet uden
indskærpelse, hvis husdyrbruget har ulovlige miljøforhold
af meget grov karakter.
Tilladelser og godkendelser
Ønsker du at etablere eller ændre dit dyrehold, kræver
det en tilladelse eller godkendelse fra kommunen inden
ændringen udføres.

