Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i
2015, for perioden 1. jan. – 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013)
kapitel 4.
Kommunenavn
Syddjurs
Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn)
Indberetningen omhandler Syddjurs Kommunes indsats indenfor tilsyn og miljøtilladelser/godkendelser for både landbrug og virksomheder i perioden 1.
januar 2015 - 31. december 2015. Det kan i indberetningen ses, at Syddjurs Kommune overholder sin tilsynsforpligtigelse.
Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet
Industri: Lis Bach, limb@syddjurs.dk, Tlf.: 8753 5688 Landbrug: Marlene Brøgger, marb@syddjurs.dk, Tlf.: 8753 5269 eller twj@syddjurs.dk, Tlf.: 8753
6036
Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.
Kategorier

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

Antal godkendelser, Opkrævet
brugerbetaling i
tilladelser eller
kr.
anmeldelser i
tilsynsåret

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

1

1

238007.70

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

53

5

251744.85

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

0

0

0.00

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug (IED). (Omfatter også husdyrbrug, der har en gældende
godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, men som i faktisk forstand
overstiger en af stipladsgrænserne efter § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

15

2

67420.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til

6

1

19510.00

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

7

1

42724.00

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

0

0

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 (IED)
(Sohold)

1

0

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. 2 (IED)
(Slagtesvin)

1

0

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. 3 (IED)
(Fjerkræ)

0

0

0.00

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)

2

0

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)

11

3

52602.00

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)

3

1

0.00

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

17

1

56182.00

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

4

3

11359.00

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

36

6

0.00

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

26

4

11607.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 (eller tidligere § 15)

0

1

0.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7

85

14

0.00

Del 2/3. Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1,2 og
9.
Årlige mål
for
tilsynsindsatsen

Tilsyn

Mindst 40
% af
virksomhed
er og
husdyrbrug
får et tilsyn
hvert år.
(kategori 1
(1a+1b
virksomhed
er og
husdyrbrug)

Antal
Er tilsyns
basistilsy
målet
n
opfyldt
(summen af
antal
besøgte
virksomhed
er og
husdyrbrug
i hhv.
kategori 1
og kat 2) /
sum af antal
virksomhed
er skal være
≥ hhv. 40 %
eller 25
%)(1)

Antal
virksomhed
er i alt ved
tilsynsårets
afslutning
(31. dec.)

Antal
virksomhede
r som har
fået
minimum ét
fysisk tilsyn
(antal
besøgte
virksomhede
r)

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

1

1

1

0

0

0

57572.53

0.00

Virksomheder
anlæg eller
indretninger

53

22

15

6

0

1

50287.55

0.00

Antal
Antal
prioritered kampagn
e tilsyn
e tilsyn
ekskl.
kampagne
- tilsyn

Anta Opkrævet
l
brugerbetali
tilsy ng i kr.
n
efter
§7

Opkrævet
brugerbetalin
g, til fremmed
tjenesteydelse
r i kr.

Antal
mark
stakk
e

omfattet af bilag
2 til
bekendtgørelse
om godkendelse
af
listevirksomhed
er (ekskl.
dambrug I202)
Husdyrbrug,
som er omfattet
af § 12, stk. 1,
nr. 1-3, i lov om
miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug.
(IED)

15

2

2

0

0

0

3935.93

0.00

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
miljøgodkendels
e mv. af
husdyrbrug
(Ikke IED)

2

1

1

0

0

0

1697.85

0.00

0

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

14

6

6

0

0

0

6637.00

0.00

2

e m.v. af
husdyrbrug
(Ikke IED)
Husdyrbrug,
som er
godkendt efter §
11, stk. 2 eller 3,
i lov om
miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug

86

43

171

75

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.

79

Virksomheder
omfattet af
branchebekendt
- gørelsen om
autoværksteder
Virksomheder
omfattet af
branchebekendt

Samlet indsats (automatisk)
Mindst 25
% af
virksomhed
er og
husdyrbrug
får et tilsyn
hvert år.
(kategori 2
virksomhed
er og
husdyrbrug)

28

15

0

0

87749.00

0.00

26

16

2

2

6

47076.75

0.00

52

15

9

1

5

0

23769.90

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

43

4

- gørelsen om
renserier
Husdyrbrug,
som har en
tilladelse efter §
10 i lov om
miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug

99

26

8

18

0

0

33725.48

0.00

3

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

1

1

0

0

1

0

2238.00

0.00

0

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

8

8

1

3

8

0

10881.68

0.00

0

Øvrige
husdyrbrug,
som har mere
end 3 DE

94

16

4

14

0

0

19679.63

0.00

3

Arealer, som er
godkendt efter §
16 i lov om

27

0

0

0

0

0.00

0.00

0

miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug
Samlet indsats (automatisk)

360

92

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

0

0

25

0

Antal virksomheder ved tilsynsårets
afslutning (31/12)

Antal
øvrige
tilsyn

Andre virksomheder og
anlæg omfatter § 42 –
virksomheder(2)

0

0

Vindmøller(3)

0

0

Øvrige Landbrug (4)

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Antal
Opkrævet brugerbetaling i kr.
markstakk
e

0.00
0

(1) - For perioden 1. januar til 31. december 2015 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) - Virksomheder 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.

Del 3/3. Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12, stk. 1, nr. 5, jf. tilsynsbekendtgørelsen.

Virksomheder anlæg
eller indretninger
omfattet af bilag 1 til
bekendtgørelse om

Henstillinger

Indskærpelser

Forbud

Påbud

Politianmeldelser

Selvhjælpshandlinger

0

1

0

2

0

0

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

0

2

0

1

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.

0

2

0

1

0

0

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

0

1

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
omfattet af § 12, stk. 1,
nr. 2, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

0

1

0

0

0

0

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

0

0

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

0

4

0

0

0

0

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

0

23

0

0

0

0

Virksomheder omfattet
af
branchebekendtgørelse
n om autoværksteder

2

2

0

0

0

0

Virksomheder omfattet
af
branchebekendtgørelse
n om renserier

0

0

0

0

0

0

Andre virksomheder og
anlæg omfattet § 42-

0

0

0

0

0

0

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

0

16

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

1

0

0

0

0

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

0

1

0

0

0

0

Øvrige husdyrbrug,
som har mere end 3 DE

0

5

0

0

0

0

Øvrige landbrug

0

0

0

0

0

0

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Kategorier

Antal afgørelser om, at en udvidelse
eller ændring af virksomheden eller
husdyrbruget m.v. ikke er
godkendelseespligtig

Antal afgørelser om påbud og
forbud efter § 41 i lov om
miljøbeskyttelse eller § 39 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

Antal revurderinger efter
bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed eller bekendtgørelse
om tilladelse og godkendelse m.v. af
husdyrbrug

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

0

2

1

Husdyrbrug godkendt efter § 12,
stk. 1, nr 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug til husdyrbrug

0

0

0

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

6.1.c. Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSBplader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600
m3/dag.

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Kronospan ApS

Adresse

Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård

Cvr. nr.

11766110

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Web link til gældende godkendelser

1
13. april 2000 (MG) 17. oktober 2000 (MG) 24. november 2000 (MG) 21. december
2000 (MG) 14. februar 2001 (MG) 19. marts 2001 (MG) 25. april 2002 (§ 19) 2. juli
2002 (MG) 21. maj 2003 (§ 19) 27. august 2003 (§ 19) 21. oktober 2003 (MG) 29. juni
2004 (§ 41) 6. september 2004 (Afgørelse fra Miljøstyrelsen) 10. januar 2005 (MG) 2.
februar 2005 (MG) 28. februar 2005 (MG) 22. juni 2005 (§ 41) 4. august 2005 (§ 41 og §
72) 1. september 2005 (§ 72) 8. november 2005 (§ 72) 19. maj 2006 (§§ 41 og 72) 21.
september (§ 41) 17. september 2007 (MG) 3. marts 2009 (MG) 9. november 2010 (MG)
18. juni 2012 (MG) 27. maj 2013 (MG) 10. november 2014 (§ 41) 3. december 2014 (§
41) 10. februar 2015 (§ 28) 7. juli 2015 (REV § 41) 29. februar 2016 (MG)
http://www.syddjurs.dk/sag/14/12925

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er
lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis
virksomheden er omfattet
af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Drammelstrupvej 10, 8400

Cvr. nr.

26677491

Antal fysiske tilsyn i
indeværende år

0

>Dato(er) for gældende
godkendelser efter § 33 i
lov om miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk 1, nr. 13 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
09.06.2009, 18.09.2013
husdyrbrug, herunder
meddelte vilkår efter § 41b
i lov om miljøbeskyttelse
eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Web link til gældende
godkendelser

https://www.syddjurs.dk/Portaler/Erhverv/Materiale/Files/Milj%C3%B8/Milj%C3%B8godkendelser/drammelstrup10.pdf,
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/pws_documents/3755741-1-b33332e273e7479d9b6fcb2bf981b483.pdf

Sæt kryds hvis der er
udarbejdet basistilstandsrapport.
Sæt kryds hvis der er
fastsat emissions-grænser
der er lempeligere end dem
som følger af BAT
konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Gml. Landevej 21, 8544

Cvr. nr.

79547557

Antal fysiske tilsyn i indeværende år

0

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår
efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

27.06.2011

Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/Portaler/Erhverv/Materiale/Files/Landbrug/gmllandevej21.pdf

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er
lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis
virksomheden er omfattet
af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Gml. Landevej 30, 8544

Cvr. nr.
Antal fysiske tilsyn i

13281939
0

indeværende år
>Dato(er) for gældende
godkendelser efter § 33 i
lov om miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk 1, nr.
1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
18.12.2009, 04.12.2014
husdyrbrug, herunder
meddelte vilkår efter §
41b i lov om
miljøbeskyttelse eller § 41
i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende
godkendelser

http://www.syddjurs.dk/Portaler/Erhverv/Materiale/Files/Milj%c3%b8/Milj%c3%b8godkendelser/Gammel+Landevej+30++Milj%c3%b8godkendelse+af+svineproduktion, http://www.syddjurs.dk/indhold/gml-landevej-30-m-rke-udvidelse-afeksisterende-stalde

Sæt kryds hvis der er
udarbejdet basistilstandsrapport.
Sæt kryds hvis der er
fastsat emissions-grænser
der er lempeligere end
dem som følger af BAT
konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Lynghøjvej 23, 8544

Cvr. nr.

14563709

Antal fysiske tilsyn i indeværende år

0

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
17.01.2002
herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-ogtilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-1

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end
dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Sivestedodde 5, 8560

Cvr. nr.

25206150

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse,

1
07.03.2016

eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-ogtilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-0

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end
dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Tjerrildvej 26, 8550

Cvr. nr.

19436470

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.

0

20.08.2008

http://www.syddjurs.dk/Portaler/Erhverv/Materiale/Files/Landbrug/Tjerrildvej+26++Tilladelse+til+slagtesvinebrug

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er
lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Vedøvej 4-8, 8560

Cvr. nr.

17693581

Antal fysiske tilsyn i indeværende år

1

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1,
nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov 01.11.2013
om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/indhold/ved-vej-4-8-8560kolind-godkendelse-af-husdyrproduktion

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT
konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse

mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 2

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Østenfjeldvej 9, 8581

Cvr. nr.

12853580

Antal fysiske tilsyn i indeværende år

1

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
22.06.2015
herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-ogtilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-0

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end
dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 1

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Forpagtervejen 1, 8410

Cvr. nr.

29586470

Antal fysiske tilsyn i indeværende år

1

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
28.03.2014
herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-ogtilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem
som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 1

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Isgårdsvej 7A, 8420

Cvr. nr.
Antal fysiske tilsyn i indeværende år
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
18.12.2015
herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

35478736
1

Web link til gældende godkendelser

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-ogtilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-0

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end
dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 1

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Koustrup 4, 8560

Cvr. nr.

30464222

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er

0

10.01.2014, 20.06.2014

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelserlandbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser,
http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelserlandbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser

lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 1

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Molsvej 88, 8400

Cvr. nr.

19875695

Antal fysiske tilsyn i indeværende år

0

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder
23.12.2009
meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse
eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser

https://www.syddjurs.dk/Portaler/Erhverv/Materiale/Files/Landbrug/Molsvej888400Ebeltoft.pdf

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er
lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse

mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 1

Sæt kryds hvis virksomheden er
omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Rugårdsvej 16, 8400

Cvr. nr.

19894134

Antal fysiske tilsyn i indeværende
år

0

>Dato(er) for gældende
godkendelser efter § 33 i lov om
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk
1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug, herunder
27.09.2010
meddelte vilkår efter § 41b i lov om
miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Web link til gældende
godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet
basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat
emissions-grænser der er
lempeligere end dem som følger af
BAT konklusionerne.

https://www.syddjurs.dk/Portaler/Erhverv/Materiale/Files/Landbrug/Rug%C3%A5rdsvej+16+MGK+Svineproduktion

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 1

Sæt kryds hvis
virksomheden er
omfattet af kap. 5
VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Slotsvej 65, 8543

Cvr. nr.

20599790

Antal fysiske tilsyn i
indeværende år

0

>Dato(er) for
gældende
godkendelser efter §
33 i lov om
miljøbskyttelse,
eller efter § 12, stk
1, nr. 1-3 i lov om
miljøgodkendelse
28.12.2006, 09.10.2014, 29.06.2012
m.v. af husdyrbrug,
herunder meddelte
vilkår efter § 41b i
lov om
miljøbeskyttelse
eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug.
Web link til

http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/Milj%C3%B8godkendelse%20kap%205%20Slotsvej%2065_december%202006.pdf,

gældende
godkendelser

http://www.syddjurs.dk/indhold/slotsvej-65-hornslet-afg-relse-vedr-skift-i-dyretype,
http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/anmeldeordning-husdyrbrug/afgoerelser-anmeldeordning-2011-2012

Sæt kryds hvis der
er udarbejdet
basistilstandsrapport.
Sæt kryds hvis der
er fastsat emissionsgrænser der er
lempeligere end
dem som følger af
BAT
konklusionerne.

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
Listepunkt (4)

§ 12 stk. 1, pkt. 3

Sæt kryds hvis virksomheden er
omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Landbrug

Adresse

Slotsvej 2, 8543

Cvr. nr.
Antal fysiske tilsyn i indeværende år
>Dato(er) for gældende
godkendelser efter § 33 i lov om
27.12.2006
miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk
1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse

51823311
0

m.v. af husdyrbrug, herunder
meddelte vilkår efter § 41b i lov om
miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Web link til gældende godkendelser http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/Milj%C3%B8godkendelse%20kap.%205%20Slotsvej%202_2006.pdf
Sæt kryds hvis der er udarbejdet
basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat
emissions-grænser der er
lempeligere end dem som følger af
BAT konklusionerne.

