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Miljøtilsyn 
Information til virksomheder i  
Haderslev Kommune 

 

Teknik & Miljø 

Haderslev Kommune 

Simmerstedvej 1A 

6100 Haderslev 

Mere information 
 
Miljøstyrelsens hjemmeside 
Mere information om miljøtilsyn på www.mst.dk 
 
Lovgrundlag for miljøtilsyn 
Miljøtilsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1476 af 12/12/2017) 
Brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 
12/12/2017) 
Autoværkstedsbekendtgørelsen (BEK nr. 1312 af 
08/11/2016) 
Maskinværkstedsbekendtgørelsen (BEK nr. 1477 af 
12/12/2017) 
Olietankbekendtgørelsen (BEK nr. 1611 af 10/12/2015)  
Haderslev Kommunens forskrift for opbevaring af farligt affald 
og kemikalier 
Haderslev Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 
Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1189 af 27/09/2016) 
 
Digital Miljøadministrations Portal 

Find offentliggjort tilsynsrapport. 
www.dma.mst.dk.   
 
Affaldsregistret 
Fremsøg en virksomhed der kan håndtere jeres affald. 
https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx  
 
Har I spørgsmål? 
I er altid velkomne til at kontakte Teknik og Miljø, hvis I har 
spørgsmål.  
 
Kontakt kan ske på tlf.:74343434 eller mail, 
miljoe@haderslev.dk 
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□  Sørg for at kende relevante vilkår i 

godkendelser og tilladelser 

□ Gennemgå seneste tilsynsbrev og 

tilsynsrapport 

□ Kontroller at alle forhold fra sidste tilsyn er 

bragt i orden 

□ Hold filtre i udsugning rene og intakte 

□ Sløjf afløb i rum med oplag af kemikalier og 

flydende farligt affald 

□ Sorter jeres affald 

□ Stil evt. en affaldsbeholder op til de 

affaldsfraktioner, der opstår på hvert 
arbejdssted 

□ Genanvendeligt affald som f.eks. pap, papir, 

plast, metal og træ m.v. må ikke komme i 
containere til brændbart affald 

□ Hold farligt affald adskilt – ingen 

sammenblanding 

□ Få en indsamlingsaftale med en godkendt 

indsamler på det genanvendelige affald 

□ Få en aftale med en godkendt transportør på 

det affald der skal til forbrænding og deponi  

□ Opbevar farligt affald på spildbakke 

□ Fjern spild fra gulve med det samme 

□ Opbevar og bortskaf brugte 

absorptionsmidler som farligt affald 

□ Hav kvitteringer for bortskaffelse af affald og 

tømning af olieudskiller klar  

□ Sløjf gamle olietanke  

□ Kontakt Teknik og Miljø før I udvider eller 

foretage ændringer på virksomheden  



Miljøtilsynet 
Teknik og Miljø fører tilsyn med virksomhederne i 
Haderslev Kommune.  
 
Formålet er at sikre at miljøbeskyttelsesloven og andre 
regler, f.eks. vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser 
samt branchebekendtgørelser, bliver overholdt.  
 
Miljøtilsynet varsles normalt 14 dage før, men vi kan 
godt foretage uanmeldte tilsyn.  
 
Tilsynet forløber bedst, hvis virksomheden er forberedt. 
I kan f.eks. gennemgå listen på folderens bagside.  
 
Udgangspunktet for et godt tilsyn er dialog. Vi vurderer 
om ændringer og udvidelser siden sidste tilsyn har 
medført nye miljøforhold, som skal reguleres, og vi 
gennemgår virksomhedens egenkontrol, kvitteringer for 
affald m.m. Derudover vil vi gerne gå en runde på 
virksomheden.  
 
Vi oplyser straks, hvis der er forhold, som ikke er i 
orden, og som kræver håndhævelser, eller hvis der er 
forhold, der skal undersøges nærmere.  
 
Der findes fire forskellige typer af tilsyn.  
 
Basis tilsyn 
Et tilsyn hvor de samlede miljøforhold gennemgås.  
 
Prioriteret tilsyn 
Et tilsyn udover basistilsyn som er målrettet 
virksomheder, hvor vi vurderer, at der skal føres flere 
tilsyn med bestemte områder.  
 
Tilsynskampagne 
En tilsynskampagne er målrettet konkrete 
miljøproblemer eller miljøtemaer. 
 
Formålet er at sætte fokus på potentielle 
miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af 
miljøbeskyttelse. Kommunen skal gennemføres to årlige 
tilsynskampagner. 
 
§9 tilsyn 
Et tilsyn der udløses i tilfælde af, at vi har konstateret 
væsentlige overtrædelser af lovgivningen, eller hvis vi 
har modtaget væsentlige klager over virksomheden.  
 

 

Efter miljøtilsynet 
Efter miljøtilsynet sender vi et tilsynsbrev og en 
tilsynsrapport. I tilsynsbrevet opsummerer vi tilsynet og 
beskriver, hvis der er forhold, der skal rettes op på.  
 
Offentliggørelse 
Haderslev Kommune skal offentliggøre alle 
tilsynsrapporter fra miljøtilsyn.  
 
Der er mulighed for at komme med bemærkninger før 
offentliggørelsen.  
Tilsynsrapporten er til høring hos virksomheden i 14 
dage, hvor I kan komme med bemærkninger og evt. 
rettelser inden den offentliggøres.  
 
Herefter vil rapporten være offentligt tilgængelig på 
Digital Miljøadministrations Portal.   
 

Brugerbetaling 
Miljøstyrelsen har bestemt, at virksomheder skal betale 
for de timer, kommunen bruger i forbindelse med 
miljøtilsynet.  
 
Brugerbetaling dækker kommunens tid til bl.a. 

• Tilsyn på virksomheden 
• Forberedelse til tilsynet 
• Udarbejdelse af tilsynsrapport og tilsynsbrev 
• Opfølgende tilsyn på virksomheden 

 
Kommunen opkræver kun brugerbetaling for 
virksomheder, der er nævnt i brugerbetalings-
bekendtgørelsen.  
 
Timesatsen bliver hvert år fastsat af Miljøstyrelsen og 
kan findes på www.mst.dk . Du skal ikke betale moms 
af beløbet.  
 
Timer for tilsyn opkræves hvert år i november måned 
for den forudgående periode 1. november til 30. 
oktober. 

 
 
 
 
 

Hvad er en håndhævelse 
Når et tilsyn giver anledning til bemærkninger for at 
sikre gældende regler overholdes eller for at fastsætte 
ny regulering af utilfredsstillende forhold, kan der 
bruges forskellige håndhævelsesmidler.  
 
Henstilling 
En henstilling gives til miljøforhold af mindre alvorlig 
karakter og til miljøforhold, der ikke er reguleret direkte 
i lovgivningen, men er uhensigtsmæssige. 
  
Følges en henstilling ikke, kan den blive fulgt op af en 
indskærpelse eller af et påbud.   
 
Indskærpelse 
En indskærpelse gives hvor der er tale om en direkte 
overtrædelse af allerede gældende regler.  
Det kan f.eks. være, regler i en branchebekendtgørelse 
som autoværkstedsbekendtgørelsen, eller vilkår i en 
virksomheds miljøgodkendelse. 
 
Påbud 
Ved et påbud fastlægges nye vilkår eller grænser for 
den virksomhed, der får påbuddet.  
 
Påbud meddeles, hvis virksomheden har en driftsform, 
der medfører forurening eller risiko for forurening, som 
ikke direkte er reguleret i en lovgivning.  
Det kan f.eks. være røg-, lugt-, eller støjgener, 
oplagspladser, vaskepladser m.m. 
 
Politianmeldelse 
Hvis der ikke bliver rettet op på ulovlige forhold, som er 
indskærpet, eller et givent påbud ikke bliver overholdt, 
bliver sagen meldt til politiet.  
 
Hvis virksomheden har ulovlige miljøforhold af meget 
grov karakter, kan sagen blive direkte meldt til politiet, 
uden indskærpelse.  
 
 

Tilladelser og godkendelser 
Husk at visse miljøforhold kun er lovlige, når kommunen 
har givet tilladelse hertil. 
 
Det gælder ved f.eks. spildevandsudledning, oplagring af 
affald eller forurenet jord på jorden, eller hvis de aktiviteter 
virksomheden laver, kræver en miljøgodkendelse.  
 
En tilladelse/godkendelse indeholder specifikke vilkår, der 
skal sikre miljøet mod forurening.  


