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Introduktion 

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet en ny miljøtilsynsplan, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen1. Tilsyns-

planen er den overordnede strategi for kommunens tilsynsarbejde. Planen vil være gældende i 4 år for peri-

oden 2022-2025. 

Tilsynsplanen offentliggøres for at give borgere, virksomheder, husdyrbrug og andre interesserede et indblik 

i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. 

Udkast til miljøtilsynsplanen har været behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmødet d. 31. januar 2022. Udka-

stet har desuden været fremlagt offentligt på kommunens hjemmeside i perioden d. 03.02.2022-03.03.2022. 

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

 

1. Tilsynspligtige virksomheder i Vesthimmerlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommune er 768,1 km2 stor. Kommunens geografiske område ses på forsiden. Kommu-

nen fører planmæssigt og regelmæssigt miljøtilsyn med 438 virksomheder og 532 husdyrbrug2 i Vesthim-

merland. Ud af de 532 husdyrbrug er der 45 minkfarme, som er under afvikling. Der er desuden flere virk-

somheder og landbrug, hvor kommunen ikke planlægger regelmæssige tilsyn, såsom detailhandel, mindre 

virksomheder og landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold. Disse er ikke omfattet af tilsynsbekendtgørelsen. 

Endeligt er der otte større virksomheder i Vesthimmerland, hvor Staten (Miljøcenter Aarhus) er tilsynsmyn-

dighed.  

De virksomheder og husdyrbrug, kommunen er tilsynsmyndighed på, er kategoriseret efter deres mulige 

effekt på miljøet. 

Kategori 1 indeholder de virksomheder og husdyrbrug, der potentielt er mest miljøbelastende – og derfor 

miljøgodkendte. I kommunen er der i alt 147 kategori 1-virksomheder og 167 kategori 1-husdyrbrug. Tre af 

disse virksomheder og 38 af disse husdyrbrug er desuden omfattet af EU’s direktiv om industrielle emissio-

ner for at opnå integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (Industriel Emissions direktiv, IE). IE 

virksomhederne og IE husdyrbrugene er listet i bilag 1. En af disse virksomheder er tillige omfattet af regler-

ne for risikovirksomheder (se afsnit 4). 

Kategori 2 indeholder 245 virksomheder og 358 husdyrbrug, der har en mindre risiko for påvirkning af miljø-

et.  

 

2. Væsentlige miljømæssige udfordringer 

Virksomhederne i Vesthimmerlands Kommune er relativt miljømæssigt ukomplicerede sammenlignet med 

den industri, der er i andre dele af landet. Enkelte virksomhedstyper kan dog have miljømæssige udfordrin-

ger i form af udledning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til jord, luft, kloak eller vandmiljø under den 

daglige drift eller ved uheld. Endeligt kan der være gener for omkringboende i form af røg, støj, støv, lugt, 

vibrationer m.v. 

 

Vesthimmerlands Kommune har relativt mange husdyrbrug, specielt kvægbrug. Driften af husdyrbrug kan 

medføre miljøproblemer i form af forurening af grundvand, søer og vandløb med kvælstof, fosfor og sprøjte-

midler under dyrkning af markerne eller ved uheld. Der kan desuden ske en belastning af naturområder med 

                                                           
1 Bek. nr. 1536 af 09.12.2019 om miljøtilsyn 
2 Opgjort 16.12.2021 
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luftformig ammoniak fra staldbygningerne, fra husdyrgødning på lager og fra udspredt på markerne. Endeligt 

kan der være gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v. 

 

3. Tilsynsindsatsen 

Kommunen fører dialogbaserede miljøtilsyn, som både omfatter vejledning og kontrol. Vi ser tilsynene som 

en oplagt mulighed for at få en uformel miljøsnak med virksomhedsejeren eller landmanden, og vi håber 

meget, at vores besøg opfattes som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedrin-

ger. 

 

Tilsynstyper, risikovurdering og tilsynsfrekvens  

Vi kommer jævnligt ud og tilser den daglige drift på virksomhederne og husdyrbrugene i kommunen. Nogle 

gange tilser vi alle de forhold, der kan have en miljømæssig betydning (basistilsyn). Andre gange tilser vi kun 

et enkelt forhold (prioriteret, kampagne, eller akuttilsyn).  

Et prioriteret tilsyn er et planlagt tilsyn, der er målrettet de aktiviteter eller forhold, kommunen vurderer, der 

skal føres ekstra tilsyn med.  

Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne regnes også som et prioriteret tilsyn. Kommunen er 

forpligtet til at gennemføre to tilsynskampagner om året. Kampagnerne skal være rettet mod en branche eller 

et miljøtema. Den samlede konklusion af tilsynskampagnerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Endeligt fører kommunen akuttilsyn i forbindelse med forureningsuheld og klager. 

 

Hyppigheden af miljøtilsynene (hvert 1.-6. år) afhænger af flere faktorer; tilsynskategorien, hvor lovlydigt det 

drives, og hvor tæt det ligger placeret på f.eks. naboer og natur, jf. tilsynsbekendtgørelsen. 

Vi kommer ud på basistilsyn på virksomhederne og husdyrbrugene i kategori 1 mindst hver 3. år. Derudover 

fører vi prioriteret, kampagne eller akut tilsyn med virksomhederne og husdyrbrugene. Disse tilsyn tilrette-

lægges således, at mindst 40 % af kategori 1 virksomhederne og husdyrbrugene får et fysisk tilsyn hvert år, 

jf. tilsynsbekendtgørelsen. 

Vi kommer ud på basistilsyn på kategori 2 virksomhederne og husdyrbrugene mindst hver 6. år. Også her 

kommer vi ind imellem på prioriteret, kampagne eller akut tilsyn. Tilsynene tilrettelægges således, at mindst 

25 % af kategori 2 virksomhederne og husdyrbrugene får et fysisk tilsyn hvert år, jf. tilsynsbekendtgørelsen.  

Vi kommer som udgangspunkt kun på miljøtilsyn på de øvrige virksomheder og landbrug i kommunen, hvis vi 

modtager henvendelser/klager om f.eks. gener.   

 

Udførelse, afrapportering og opfølgning 

Som udgangspunkt udfører vi miljøtilsynene med minimum 14 dages varsel. Men for at opleve dagligdagen 

på virksomhederne og husdyrbrugene, har vi valgt at udføre 5-10 % af tilsynene uvarslet. Af praktiske årsa-

ger er det primært simple, udendørs tilsyn, vi udfører uvarslet.  

Ved tilsynet kontrollerer vi, om virksomheden/husdyrbruget overholder love og regler inden for miljøområdet. 

Derudover skal vi kontrollere, om virksomheden/husdyrbruget overholder eksisterende godkendelser, tilla-

delser, påbud og indskærpelser og forskrifter, samt om disse er tilstrækkelige til at undgå uønskede effekter 

på miljø og sundhed. Hvis vi konstaterer overtrædelser af love og regler, er det kommunens opgave at sikre, 

at overtrædelsen umiddelbart bringes til ophør.  



Miljøtilsynsplan 2022-2025, Vesthimmerlands Kommune 
 

4 
 

Som konklusion på miljøtilsynet vurderer kommunen, om virksomheden/husdyrbruget skal have påbud, ind-

skærpelser, eller om andre midler til håndhævelse skal i brug. Vi vurderer desuden, om virksomhe-

de/husdyrbruget skal have revideret eventuelle godkendelser og tilladelser. Dette sker i en løsningsorienteret 

dialog med virksomheden/ husdyrbruget. 

Oplysninger og eventuelle afgørelser fra tilsynet sammenfattes i en tilsynsrapport og et -brev, som vi sender 

til den ansvarlige for driften. Vi udarbejder også en kort rapport, der offentliggøres på den digitale Miljøadmi-

nistration – DMA3. Hvis tilsynet har givet anledning til håndhævelse, skal kommunen følge op på håndhæ-

velsen med et nyt tilsyn. 

De opfølgende tilsyn skal som udgangspunkt gennemføres som fysiske tilsyn, men vi dog vælger ofte at 

gennemføre dem som administrative tilsyn. Hvis virksomheden eller landmanden kan indsende dokumenta-

tion (billeder, regninger, rapporter og lign) på, at forholdet er bragt i orden, sparer det ressourcer for begge 

parter i forhold til gennemførsel af et fysisk tilsyn.  

 

4. Samarbejdet med andre myndigheder 

Vesthimmerlands Kommune har et løbende samarbejde med andre kommuner via forskellige indgange. Dels 

erfaringsudveksling med de nordjyske kommuner og dels landsdækkende samarbejde gennem Kommuner-

nes Landsforening (KL’s kommunale industri- og landbrugsnetværk). Samarbejdet bidrager til at højne kvali-

tet og ensartetheden af miljøtilsynet i kommunerne. 

 

Vidensopbygning sker løbende bl.a. via Miljøstyrelsens hjemmeside, nyhedsbreve om Natur- og Miljøklage-

nævnets afgørelser samt Envina-kurser (forening for bl.a. miljømedarbejdere i kommunerne).   

 

Hvis vi i forbindelse med miljøtilsyn opdager overtrædelser, der ikke ligger under kommunens myndighed, 

skal vi meddele det til den relevante myndighed. Disse myndigheder kan for eksempel være Miljøstyrelsen, 

Naturstyrelsen, Regionen, Embedslægen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen eller Politiet. 

Vesthimmerlands Kommune har en enkelt risiko virksomhed, i form af et større biogasanlæg. Her gennemfø-

res vores miljøtilsyn i samarbejde med Beredskabet, Politiet og Arbejdstilsynet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Dma.mst.dk 
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Bilag 1 Liste over IE virksomheder og landbrug  

 

Navn Adresse By CVR P-nr. CHR 
Liste 
punkt 

Dankalk K/S Aggersundvej 50-53 9670 Løgstør 31477379 - - 3.1.b 

Energi Vegger a.m.b.a. Skivumvej 2 9240 Nibe 14928375 1000023185 - 5.3b.i 

Vesthimmerland Biogas A/S Holmevej 100 9640 Farsø 39433982 - - 5.3b.i 

Albert Damgaard Livøvej 27 9681 Ranum 26510791 1008996705 31714 6.6(1) 

Dalsgaard Husdyrproduktion ApS  Viborgvej 171 9670 Løgstør 34478937 - 31288 6.6(1) 

Fjerkræproducent v/Jens Theilmann  Vanstedvej 20 9670 Løgstør 83270411 - 78822 6.6(3) 

Gedsted Fjerkræ Østergade 59 9631 Gedsted 41262915 - 16431 6.6(3) 

Hans Østergaard Andersen Gårdstedvej 20  9670 Løgstør 28273940 - 77499 6.6(3) 

Henrik Mortensen Faldvejen 21 9670 Løgstør 17423339 - 31667 6.6(1) 

Henrik Mortensen Ejstrupvej 20 9640 Farsø 17423339 - 89045 6.6(2) 

Hjort Knudsen Landbrug ApS Næsborgvej 24 9670 Løgstør 32274870 - 97898 6.6(2) 

Hjort Knudsen Landbrug ApS Povtrupvej 30 9670 Løgstør 32274870 - 97901 6.6(2) 

Holkasminde v/Claus Drejer  Holkasmindevej 35 9670 Løgstør 26539439 1001874162 97887 6.6(2) 

Højgård v/Kim Christiansen Øster Ørbækvej 40 9670 Løgstør 20182172 1004173117 31313 6.6(1) 

I/S Jensen Glerupvej 125 9631 Gedsted 11071546 - 12430 6.6(3) 

Jakob Dalby Overvejen 31 9600 Aars 31139953 1014129266 55400 6.6(3) 

Jakob Steen Tvergaard Sønderkærsvej 11 9670 Løgstør 55532028 1002035233 18822 6.6(3) 

Johannes Mogensen Testrupvej 181 9620 Aalestrup 14514503 - 41500 6.6(1) 

Kornum Østergård ApS Aalborgvej 55 9670 Løgstør 75646518 1010030176 97906 6.6(2) 

Kornum Østergård ApS Trædemarksvej 52 9670 Løgstør 75646518 - 33325 6.6(2) 

Kristian Nyrup A/S Bjørnstrupvej 41 9600 Aars 20214031 1001900228 85256 6.6(1) 

Kristian Nyrup A/S Søttrupvej 35 9600 Aars 20214031 - 98898 6.6(2) 

Kærgaarden Agro A/S Borupvej 14 9600 Aars 41472723 1002192860 97878 6.6(1) 
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Navn Adresse By CVR P-nr. CHR 
Liste 
punkt 

Landbrug v/ Peter Andersen Haugårdsvej 150 9670 Løgstør 27060331 - 111995 6.6(2) 

Lars Sørensen Mølgårdsvej 12 9640 Farsø 79684856 - 32432 6.6(2) 

Lars Sørensen Holmevej 23 9640 Farsø 79684856 - 32432 6.6(2) 

Lindhart Nielsen Brunbakvej 5 9670 Løgstør 82037314 1002635833 97885 6.6(2) 

Per Bach Laursen Bjørnsholmvej 69 A 9670 Løgstør 46352653 1004730320 76416 6.6(1) 

Per Jensen Knabervej 20 9620 Aalestrup 11071546 - 18446 6.6(3) 

Rokkedahl Landbrug A/S  Mersvej 25 9670 Løgstør 33770642 - 18827 6.6(3) 

Rokkedahl Landbrug A/S  Løgstørvej 113 9600 Aars 33770642 - 18246 6.6(3) 

Rokkedahl Landbrug A/S  Søttrupvej 24 9600 Aars 33770642 - 18413 6.6(3) 

Rokkedahl Landbrug A/S  Tinghøjvej 18 9600 Aars 33770642 - 32999 6.6(3) 

Rokkedahl Landbrug A/S  Blærevej 15 9600 Aars 33770642 - 18812 6.6(3) 

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS  Hornumvej 142 9640 Farsø 35814418 - 17164 6.6(3) 

Stensager Svin I/S Risgårdvej 26 9600 Aars 31831598 - 99473 6.6(1) 

Stensager Svin I/S Svoldrupvej 173 9600 Aars 31831598 - 97861 6.6(2) 

Søren Arne Brun Rybjergvej 13 9670 Løgstør 13339589 - 100108 6.6(3) 

Thomasminde  Hestbækvej 154 9640 Farsø 37454265 1021159731 97823 6.6(2) 

Thomasminde  Svingelbjergvej 67 9640 Farsø 37454265 - 91365 6.6(2) 

Ulrik Thimm Krogsgaard Sallingvej 70 9670 Løgstør 18634406 1003506868 33318 6.6(1) 

Opgjort 16. december 2022 
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