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Tilsynsplan for Sønderborg Kommune 2017- 2020.

1. Indledning
I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på
virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan, men snarere en strategi.
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 – landbrug
IED-virksomheder er virksomheder med særligt potentiale for udledning af luftformige eller flydende stoffer.
De er dermed opfattet af EU’s direktiv om industrielle emissioner (udledninger).
Tilsynsplanen offentliggøres og giver borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens
prioriteringer og tilsynsindsats på miljøområdet. Udkastet til tilsynsplanen bliver sendt i høring, hvor enhver
har ret til at komme med kommentarer. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år.
Tilsynsbekendtgørelsen indeholder desuden krav om, at kommunen hvert år gennemfører to
tilsynskampagner samt krav om, at tilsynsrapporter bliver offentliggjort digitalt.
2. Geografi
Sønderborg kommune dækker over knap 500 km2 og er stort set omgivet af vand hele vejen rundt.

Der er flere naturområder af lokal, regional og international interesse i Sønderborg Kommune. Der er for
eksempel tre Natura 2000-områder på landjorden: Gråsten-skovene, Augustenborg Skov og Nørreskoven på
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den østlige side af Als. Se kort herover. Naturområderne kan blive påvirket af for eksempel afsætning af
kvælstof fra industrien og landbrug.
Der er også flere indsatsområder med hensyn til nitrat beliggende i den nordlige halvdel af Als. Det er
områder, hvor der er et dokumenteret behov for en indsats med henblik på at begrænse nitratudvaskningen.
Formålet er at sikre en fremtidig drikkevandsforsyning. Se kort herunder.
Den vestlige del af Sønderborg Kommune har flere nitratfølsomme indvindingsområder. Det er områder,
hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD-områder) eller indenfor almene vandforsyningers indvindingsoplande. Se kort
herunder. I indvindingsoplandene er det særligt vigtigt, at der ikke opstår forurening af jord og grundvand
fra punktkilder på virksomheder eller landbrug.
Kommunen har også forholdsvis store grundvandsinteresser. Store områder af Als og Sundeved er udlagt til
OSD-områder. Se kort herunder.
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3. Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer som landbrug og virksomheder giver
anledning til
Landbrugsdrift kan i hovedtræk medføre følgende miljøproblemer:
 Risiko for forurening med kvælstof af grundvand, søer, vandløb, fjorde og hav
 Risiko for forurening med fosfor og sprøjtemidler under dyrkning af markerne eller ved uheld
 Risiko for belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygninger og
husdyrgødning på lager eller udspredt på markerne
 Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald
 CO2 udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof
 Methan-udledning fra drøvtyggere
 Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.
Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at det er opbevaring og håndtering af husdyrgødning generelt, som
er den største kilde til miljøproblemer. Vurderingen er baseret på iagttagelser på tilsyn og ved uheld.
Husdyrgødning dækker dels over flydende gødning i form af gylle og dels fast gødning primært som
dybstrøelse. Der kan ske miljøpåvirkninger fra opbevaring fra gyllebeholdere, møddingspladser og
ensilagepladser, som ikke er tætte, og fra markstakke med dybstrøelse.
Det er derfor Sønderborg Kommunes hensigt, at have særligt fokus på opbevaring og håndtering af
husdyrgødning i de kommende tilsynskampagner.
Virksomhederne i kommunen er mere forskellige end landbrugene. Det er derfor forskelligt, hvilke
miljøproblemer en virksomhed kan give anledning til. Helt generelt kan der være tale om:






Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer til luften
Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer via kloak til
rensningsanlægget eller vandmiljøet
Risiko for forurening til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof
Risiko for jordforurening
Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, støv, lys m.v.

4. Beskrivelse af tilsynsarbejdet
Vi lægger vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret. Hensigten er, at virksomhederne ser tilsynet som en
hjælp til at overholde lovgivning, og samtidig vil vi gerne vejlede virksomhederne omkring miljøforhold.
Langt de fleste krav og grænseværdier, som virksomheder og landbrug skal overholde, er fastlagt fra centralt
hold. De fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven, Naturbeskyttelsesloven,
Miljømålsloven med flere og de bekendtgørelser, som er lavet i forlængelse af de ovennævnte love.
Derudover fastsætter kommunen vilkår (betingelser) til virksomheder eller landbrug, når de søger om
miljøgodkendelse eller miljøtilladelse. Målet er at undgå eller begrænse de miljøproblemer, som er nævnt i
afsnittet om væsentlige miljøproblemer. Kommunen skal kontrollere, at vilkårene bliver overholdt. Det sker i
forbindelse med tilsyn.
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Sønderborg Kommune er tilsynsmyndighed for de fleste virksomheder og landbrug i kommunen. Der er ca.
400 tilsynspligtige virksomheder og knap 400 landbrug med mere end 3 dyreenheder i kommunen.
Kommunen skal hvert år føre tilsyn med 40 % af de store virksomheder og landbrug, samt 25 % af de øvrige
tilsynspligtige virksomheder og landbrug.
Tilsynene deles op i basistilsyn og prioriterede tilsyn. Basistilsyn er samlet gennemgang af virksomhedens
eller landbrugets miljøforhold. Det kan bestå af et eller flere tilsyn. Frekvensen for de fysiske basistilsyn
afhænger af virksomhedens eller landbrugets størrelse. Den varierer mellem hver 3. og hver 6. år.
Derudover skal kommunen gennemføre en række prioriterede tilsyn. Prioriterede tilsyn er tilsyn udover
basistilsynet, som er målrettet virksomheder og husdyrbrug, hvor kommunen på baggrund af risikoscoren
vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Prioriterede tilsyn kan også blive udført i forbindelse med
tilsynskampagner. Formålet med de prioriterede tilsyn er at fokusere noget af kommunens miljøindsats der,
hvor det forventes at have den største effekt.
Ved risikovurderingen får hver virksomhed og husdyrbrug tildelt en risikoscore. Risikovurderingen er
baseret på parametrene; systematik, regelefterlevelse, håndtering og opbevaring af farlige stoffer, emissioner
og sårbarhed. Kommunen skal risikovurdere alle tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug.
Sønderborg Kommune har pt. 6 virksomheder og 41 landbrug, som er omfattet af IED. Se en oversigt med
angivelse af navn, adresse og CVR-nummer i bilag 1. Listen opdateres årligt.
Læs mere om tilsyn på virksomheder og husdyrbrug ved at klikke på linket herunder:
Link til folder om tilsyn på virksomheder
Link til folder om tilsyn på husdyrbrug
Kampagner
En del af tilsynsarbejdet bliver fremover udført som to årlige kampagner rettet mod en branche, et specifikt
miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for med en målrettet indsat at sætte
ekstra fokus på et afgrænset emne med betydning for miljøet.
Effekten af tilsynskampagnerne bliver vurderet. Resultaterne af tilsynskampagnerne indgår i de fremtidige
overvejelser omkring tilsynsindsatsen.

5. Samarbejde med andre afdelinger og myndigheder
Tilsynsarbejdet udføres, når det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre afdelinger i kommunen f.eks.
By & Landskab og Vand & Natur i forhold til planloven, naturbeskyttelse, jord- og spildevandsmæssige
forhold, og eventuelt andre afdelinger.
Andre myndigheder inddrages i det omfang, det er nødvendigt. Det kan for eksempel være Arbejdstilsynet,
Politi eller Beredskabet i forbindelse med virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen pga. oplag
af farlige stoffer.
Sønderborg Kommunes Erhverv & Affaldsafdeling deltager i et tværkommunalt samarbejde med Tønder,
Haderslev, Aabenraa, Kolding og Vejen kommune.
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Sønderborg Kommunes landbrugsafdeling deltager i et tværkommunalt samarbejde mellem de fire
sønderjyske kommuner. Landbrugsafdelingen indgår også i Vadehavsnetværket, som opfatter ni kommuner.
Samarbejdet bidrager til at højne kvaliteten af miljøtilsynet ved at skabe et forum for erfaringsudveksling
mellem sagsbehandlere i kommunerne, tilrettelæggelse af temamøder som efteruddannelse samt en fælles
forståelse for miljøproblemer og forebyggende handlinger i forbindelse med miljøtilsyn.

6. Offentlighedsfasen
Jævnfør tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsplan opdateres mindst hvert 4. år. Denne tilsynsplan er en
opdatering af tilsynsplan for 2013 – 2016. Da tilsynsplanen indeholder mindre væsentlige ændringer har
udkast af tilsynsplanen ikke være i offentlig høring.
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Bilag 1: Liste over IED virksomheder og Landbrug
Virksomhedens navn

Adresse

CVR-nr.

Liste punkt

INDUSTRI
Vesterled Teglværk

Vandmøllevej 1, Nybøl 6400 Sønderborg

82753915

3.5

A/S Graasten Teglværk

Teglværksvej 14, 6300 Gråsten

40294619

3.5

A/S Carl Matzens Teglværk

Havnevej 44, 6320 Egernsund

42105210

3.5

Petersen Tegl A/S

Nybølnorvej 14, 6310 Broager

28672012

3.5

Sønderborg Fornikling 2011 A/S

Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg

34201633

2.6

Danfoss A/S

Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

20165715

5.1 og 2.6

Gunnar Wildenschild

Buskmosevej 39, 6300 Gråsten

16299480

6.6.4

Hans Michelsen

Vester Snogbæk 15, 6400 Sønderborg

80482213

6.6.4

Torsten Kistrup

Søndertoft 53, 6300 Gråsten

77305513

6.6.4

Thomas Jepsen

Færgevej 5, 6430 Nordborg

77878513

6.6.4

Hans Iversen

Nørremark 18, 6400 Sønderborg

68517311

6.6.4

Peter Thøysen Rasmussen

Nedervej 16, 6430 Nordborg

10347939

6.6.4

Hans Henrik Jensen

Kværsløkke 18, 6300 Gråsten

31898277

6.6.4

Dagny Bonefeld

Langager 2, 6430 Nordborg

24991091

6.6.4

Thomas Jacobsen

Frydenlund 3, 6310 Broager

31960274

6.6.4

Jan Paulsen Petersen

Kegnæsvej 78, 6470 Sydals

12897839

6.6.4

Jan Knarhøj Petersen

Blans Østermark 9, 6400 Sønderborg

25309928

6.6.4

H Jesper Hansen

Veesbækvej 24, 6430 Nordborg

21537241

6.6.4

Peter Bertram

Møllevej 5, 6400 Sønderborg

27151280

6.6.4

Hans Jørgen Kobbelgård Hansen

Bredsten 4, 6470 Sydals

15353503

6.6.4

Hans Peter Alnor

Aabenraavej 169, 6400 Sønderborg

20983574

6.6.4

LANDBRUG
Slagtesvin
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Niels Frederik Jensen

Gammelmark 12, 6310 Broager

10265886

6.6.4

Bent Clausen

Langbro 2A, 6400 Sønderborg

13555672

6.6.4

Jan P. Petersen

Svennesmølle 26, 6470 Sydals

15213744

6.6.4

Hans Rostgaard Clausen

Blans Nørremark 34, 6400 Sønderborg

13783071

6.6.4

Erik Krogh Sørensen

Solbækvej 2, 6430 Nordborg

26575338

6.6.4

Jørgen Bertram

Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg

29292019

6.6.4

Søren Andreasen Beck

Majbølløkke 2, 6470 Sydals

21985694

6.6.4

Asmus Johannsen Damm

Ladegårdsvej 6, 6300 Gråsten

84718068

6.6.2

Chresten Lorenzen

Vester Snogbæk 5, 6400 Sønderborg

26695473

6.6.2

Peter og Jørgen Jørgensen

Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg

30464265

6.6.2

Martin Rehhoff Madsen

Aabenraavej 168, 6400 Sønderborg

28239939

6.6.3

Robert Beck

Bygaden 42, 6440 Augustenborg

35431403

6.6.3

Martin Rehhoff Madsen

Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg

28239939

6.6.3

Jens Peter Christansen

Brandsbølvej 2, 6430 Nordborg

11435092

6.6.1

Henrik Jessen Enderlein

Osmark 5-10, 6400 Sønderborg

59321110

6.6.1

Peter Christensen Lei

Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg

25919130

6.6.1

Per Løper

Gl Kirkevej 21, 6300 Gråsten

84024651

6.6.1

Lorens Peter Lorenzen

Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg

10633370

6.6.1

Peter Askgaard Jørgensen

Tandsgårdvej 7, 6470 Sydals

25160371

6.6.1

Kresten Krenzen

Hjortspringgaard 1, 6430

16426172

6.6.1

Peter Juhl Friedrichsen

Felstedvej 39, 6300 Gråsten

25896777

6.6.1

Michael Manø

Amtsvejen 62, 6400 Sønderborg

31666635

6.6.1

Hans Ejnar Hansen

Ravnskobbel 1, 6400 Sønderborg

21537241

6.6.1

I/S Lei

Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg

26733553

6.6.1

Fjerkræ

Sohold
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Jens Bladt/Jens Ole Bladt

Nørre Landevej 42, 6470 Sydals

18679671

6.6.1

Maria Nittegaard Petersen

Skeldemark 10, 6310 Broager

26073472

6.6.1
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