
Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2014, for 
perioden 1. januar – 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3  

Kommunenavn 

Vejle 

Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn) 

Dette er Vejle Kommunes indberetning af tilsyn og miljøgodkendelse i 2014. Vi har udført tilsyn på 38% af godkendelsespligtige virksomheder og landbrug 
samt tilsyn på 20% af øvrige tilsynspligtige virksomheder og landbrug. I henhold til lovkravet, skulle vi have udført henholdsvis 40% og 25% tilsyn, hvilket 
betyder at tilsynsforpligtigelsen for 2014 ikke er overholdt. Tilsynsindsatsen var oprindeligt tilrettelagt, så der kunne ske overholdelse af 
tilsynsforpligtigelsen, men vi har desværre i 2014 haft uforudsete forhold på enkelte virksomheder og deraf meget tidskrævende opgaver, som har trukket 
ekstraordinære ressourcer ud af tilsynet. Derfor har det desværre ikke været muligt for os at nå at udføre alle planlagte tilsyn på virksomheder i 2014. Mht. 
tilsyn på dambrug, så er der ét dambrug, der i 2014 har været midlertidigt ude af drift, og som der derfor ikke er udført tilsyn på. 

Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet 

Industrivirksomheder: Gitte Wisby, giwmo@vejle.dk, 7681 2413. Landbrug: Jacob Nygaard-Pedersen, jacny@vejle.dk, 7681 2454. Dambrug: Laurits 
Therkildsen, lauth@vejle.dk, 7381 2446. 

 

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 3-4. 

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

Antal godkendelser, 
tilladelser eller 
anmeldelser i 
tilsynsåret 

Opkrævet 
brugerbetaling i 
kr. 

Opkrævet 
brugerbetaling, som 
fremmede tjeneste 
ydelser i kr. 

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

3 0 2424.00 0.00 

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

120 8 164578.00 0.00 

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

13 3 909.00 0.00 

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

45 9 89975.00 0.00 

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

25 4 62205.00 0.00 



lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)  

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

8 5 29471.00 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)  

25 0 0.00 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)  

36 2 32453.00 0.00 

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)  

17 4 22216.00 0.00 

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

32 4 43726.00 0.00 

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

6 2 16214.00 0.00 

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

43 5 0.00 0.00 

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

41 2 13654.00 0.00 

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 
15  

22 4 0.00 0.00 

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
kapitel 7  

196 35 0.00 0.00 

 

 

 



Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1-2., Del 2/3 

Årlige mål 
for 
tilsynsind-
satsen 

Tilsyn Antal 
virksomhe
der i alt 
ved 
tilsynsårets 
afslutning 
(31. dec.) 

Antal 
virksomhed
er som har 
fået 
minimum ét 
fysisk tilsyn 
(antal 
besøgte 
virksomhed
er) 

Er tilsyns 
målet 
opfyldt 
(summen 
af antal 
besøgte 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g i hhv. 
kategori 1 
og kat 2) / 
sum af 
antal 
virksomhe
der skal 
være ≥ 
hhv. 40 % 
eller 25 
%)(1) 

Antal 
basistils
yn 

Antal 
prioritere
de tilsyn 
ekskl. 
kampagn
e- tilsyn 

Antal 
kampagne 
tilsyn 

Antal tilsyn 
efter § 7 

Opkrævet 
brugerbetali
ng i kr. 

Opkrævet 
brugerbetali
ng, til 
fremmed 
tjenesteydels
er i kr. 

Anta
l 
mark
-
stak
ke 

Mindst 40 
% af 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g får et 
tilsyn hvert 
år. 
(kategori 1 
(1a+1b 
virksomhe
der og 
husdyrbru

Virksomheder 
anlæg eller 
indretninger 
omfattet af 
bilag 1 til 
bekendtgørels
e om 
godkendelse af 
listevirksomhe
der 

3 0 

 

0 0 0 0 6362.00 0.00 

 

Virksomheder 
anlæg eller 
indretninger 

120 44 
 

41 16 30 5 196918.00 0.00 
 



g) omfattet af 
bilag 2 til 
bekendtgørels
e om 
godkendelse af 
listevirksomhe
der (ekskl. 
dambrug I202) 

Husdyrbrug, 
som er 
omfattet af § 
12, stk. 1, nr. 
1-3, i lov om 
miljøgodkende
lse m.v. af 
husdyrbrug. 
(IED) 

45 24 

 

24 4 2 0 46839.00 0.00 0 

Husdyrbrug, 
som er 
godkendt efter 
§ 33 i lov om 
miljøbeskyttel
se, og som ikke 
er omfattet af 
§ 12, stk. 1, nr. 
1-3, i lov om 
miljøgodkende
lse mv. af 
husdyrbrug 
(Ikke IED) 

25 6 

 

6 0 0 0 10036.00 0.00 0 

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

38 16 

 

16 2 1 2 33456.00 0.00 0 



om 
miljøgodkende
lse m.v. af 
husdyrbrug 
(Ikke IED) 

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

33 12 

 

12 1 1 0 20073.00 0.00 0 

Samlet indsats 
(automatisk) 

264 102 38 
       

Mindst 25 
% af 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g får et 
tilsyn hvert 
år. 
(kategori 2 
virksomhe
der og 
husdyrbru
g) 

Virksomheder 
der er optaget 
på bilag 1 til 
bekendtgørels
e om 
brugerbetaling 
for 
godkendelse 
og tilsyn efter 
lov om 
miljøbeskyttel
se og lov om 
godkendelse 
mv. af 
husdyrbrug. 

246 34 

 

32 2 2 1 71118.00 0.00 

 

Virksomheder 
omfattet af 
branchebeken
dt- gørelsen 

159 20 

 

21 0 6 0 35445.00 0.00 

 



om 
autoværkstede
r 

Virksomheder 
omfattet af 
branchebeken
dt- gørelsen 
om renserier 

1 0 

 

0 0 0 0 0.00 0.00 

 

Husdyrbrug, 
som har en 
tilladelse efter 
§ 10 i lov om 
miljøgodkende
lse m.v. af 
husdyrbrug 

40 6 

 

6 0 0 0 10036.00 0.00 0 

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

13 3 

 

3 0 0 1 6691.00 0.00 0 

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

34 10 

 

10 0 0 3 21746.00 0.00 0 



Øvrige 
husdyrbrug, 
som har mere 
end 3 DE 

502 131 

 

131 2 17 20 267661.00 0.00 0 

Samlet indsats 
(automatisk) 

995 204 20 
       

Landbrug, som er 
godkendt efter § 16 i lov 
om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 

40 10 

 

10 

 

0 0 8356.00 0.00 0 

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

27 26 

 

26 0 0 0 94339 82250 

 

  

 Antal 
virksomhe
der ved 
tilsynsårets 
afslutning 
(31/12) 

Antal 
kampagne 
tilsyn 

Antal 
øvrige 
tilsyn 

Antal 
tilsyn 
udført 
på 
baggrun
d af 
klager 

Antal 
markstak
ke 

Opkrævet 
brugerbetali
ng i kr. 

Opkrævet 
brugerbetali
ng, til 
fremmed 
tjenesteydels
er i kr. 

   

Andre virksomheder og 
anlæg omfatter § 42 – 
virksomheder, samt 
vindmøller (2) 

107 0 7 0 

 

5680.00 0.00 

   

Øvrige Landbrug (3) 100 28 0 0 0 0.00 0.00    
 
(1) - For perioden 1. januar til 31. december 2014 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) - Landbrug 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. 



Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12 stk. 1 nr. 5 tilsynsbekendtgørelsen, Antallet af 
håndhævelser på de enkelte listepunkter  

      Henstillinger     
  

     Indskærpelser     
  

     Forbud     
  

     Påbud     
  

     Politianmeldelser     
  

     Selvhjælpshandlinger     
  

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

0 0 0 0 0 0 

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

7 14 0 1 2 0 

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

3 10 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. 

2 7 0 0 0 0 



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

1 5 0 1 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 

1 3 0 0 0 0 

Husdyrbrug, som er 
godkendt efter § 12, stk. 
2 eller 3, i lov om 
miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 

2 7 0 0 0 0 

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

0 5 0 2 1 0 

Virksomheder omfattet 
af 
branchebekendtgørelse
n om autoværksteder 

2 0 0 0 0 0 

Virksomheder omfattet 
af 
branchebekendtgørelse
n om renserier 

0 0 0 0 0 0 

Andre virksomheder og 
anlæg omfattet § 42-
virksomheder samt 
vindmøller. 

0 0 0 0 0 0 



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

0 7 0 0 0 0 

Landbrug, som er 
godkendt efter § 16 i lov 
om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug 

0 4 0 0 0 0 

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

0 4 0 0 0 0 

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

1 5 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug, 
som har mere end 3 DE 

5 34 0 3 0 0 

Øvrige landbrug 0 0 0 0 0 0 

 


