
 
 
 

  

 Miljøgodkendelse af    
virksomheder med risiko 
for væsentligt miljøpå-
virkning af omgivelser  

 Virksomheder får vilkår 
for hvordan de indrettes 
og drives 

 Ca. 15 miljøgodkendel-
sespligtige virksomheder 
i kommunen 

 Nye miljøgodkendelser 
eller revisioner 0-2 årligt  

 

Miljøgodkendelser 
 
- Miljøgodkendelse af virk-
somheder med risiko for 
væsentligt miljøpåvirkning af 
omgivelser  
- Virksomheder får vilkår for 
hvordan de indrettes og dri-
ves 
- Ca. 15 miljø-
godkendelsespligtige virk-
somheder i kommunen 
- Nye miljøgodkendelser eller 
revisioner 0-2 årligt  

 

 Miljøtilsyn med virksom-
heder omfattet af lovkrav 
og sikre miljøforhold er 
forsvarlige 

 Ca. 120 virksomheder og 
25 husdyrbrug er miljø-
tilsynspligtige i kommu-
nen 

 Årlige miljøtilsyn med ca. 
40 virksomheder og 5 

husdyrbrug 

Miljøtilsyn 
 
- Miljøgodkendelse af virk-
somheder med risiko for 
væsentligt miljøpåvirkning af 
omgivelser  
- Virksomheder får vilkår for 
hvordan de indrettes og dri-
ves 
- Ca. 15 miljø-
godkendelsespligtige virk-
somheder i kommunen 
- Nye miljøgodkendelser eller 
revisioner 0-2 årligt  

 

 Vejlede om øget genan-
vendelse og ressource-
optimering 

 Håndhævelse af sorte-
ringspligt 

 Udføres oftest som bran-
cherettede kampagner 

 Virksomheder der får 
regelmæssig miljøtilsyn 
er affaldstilsyn en inte-

greret del 

Affaldstilsyn 
 
- Miljøgodkendelse af virk-
somheder med risiko for 
væsentligt miljøpåvirkning af 
omgivelser  
- Virksomheder får vilkår for 
hvordan de indrettes og dri-
ves 
- Ca. 15 miljø-
godkendelsespligtige virk-
somheder i kommunen 
- Nye miljøgodkendelser eller 
revisioner 0-2 årligt  

 

 Tilsyn med virksomheder 
der har spildevand 

 Virksomheder får spilde-
vandstilladelse med vil-
kår for hvad de må lede 
ud 

 Kontrol af vilkår i spilde-

vandstilladelse 

Spildevandstilsyn 
 
 
 
- Miljøgodkendelse af virk-
somheder med risiko for 
væsentligt miljøpåvirkning af 
omgivelser  
- Virksomheder får vilkår for 
hvordan de indrettes og dri-
ves 
- Ca. 15 miljø-
godkendelsespligtige virk-
somheder i kommunen 
- Nye miljøgodkendelser eller 
revisioner 0-2 årligt  

 

 Tilsyn med jordforure-
ning fra både virksom-
heder og borgere 

 Fjernelse af forurening 
m.m. 

 

Jordtilsyn 
 
- Miljøgodkendelse af virk-
somheder med risiko for 
væsentligt miljøpåvirkning af 
omgivelser  
- Virksomheder får vilkår for 
hvordan de indrettes og dri-
ves 
- Ca. 15 miljø-
godkendelsespligtige virk-
somheder i kommunen 
- Nye miljøgodkendelser eller 
revisioner 0-2 årligt  

 

 Typisk klager over røg, 
støj og møg 

 Ca. 10 klager over virk-

somheder årligt 

Klage- og gene-
sagsbehandling 

 
- Miljøgodkendelse af virk-
somheder med risiko for 
væsentligt miljøpåvirkning af 
omgivelser  
- Virksomheder får vilkår for 
hvordan de indrettes og dri-
ves 
- Ca. 15 miljø-
godkendelsespligtige virk-
somheder i kommunen 
- Nye miljøgodkendelser eller 
revisioner 0-2 årligt  

 




