Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3
Kommunenavn
Indledning (evt.)

1.1 Anmeldelser, tilladelser og godkendelser
*med loven menes Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Antal
godkendelser i
tilsynsåret

Antal godkendte
virksomheder i alt
ultimo 2011

Antal afslag Opkrævet
i tilsynsåret brugerbetaling

Udgift til
fremmede
tjenesteydelser, kr.

IPPC-brug
Husdyrbrug godkendt efter § 33 i
miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fratrukket)

Blokeret boks

Blokeret
boks

Blokeret boks

Blokeret boks

"Lokaliseringsgodkendelse" efter § 4 i gammel
Husdyrgødningsbekendtg.

Blokeret boks

Blokeret
boks

Blokeret boks

Blokeret boks

Efter lovens* § 12 (IPPC-brug fratrukket)
Tillæg efter lovens* § 12
Efter lovens* § 11
Tillæg efter lovens* § 11
Efter lovens* § 10
Efter lovens* § 16
Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
§ 15, arealforhold
Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
§ 19, bygninger m.v. og § 19 a-f, ensilageplads,
opbevaringsanlæg til husdyrgødning mv.
Bemærkninger

1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning
*Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode, som er udmeldt d. 29. juni 2007 dvs. 2009-2011 for husdyrbrug over 75 DE samt § 12- og IPPC-brug,
2008-2011 for pelsdyrfarme fra 3 DE til og med 75 DE og 2006-2011 for øvrige husdyrbrug over 3 DE og § 16-arealer.
**Mht. § 16-arealer gælder det, at de godkendelser, som kommunen har positiv viden om, ikke er taget i brug, og som den vurderer, ikke har behov for tilsyn,
kan udelades fra opgørelsen af antal virksomheder. Skriv en kommentar i bemærkningsfeltet, hvor antal godkendelser, der ikke er ført tilsyn med, da de vides
ikke at være udnyttede, fremgår. Se også vejledningen til indberetningen.
Antal
Antal
Antal besøgte
virksomheder i tilsynsbesøg virksomheder i
alt per 31/12
i tilsynsåret tilsynsåret
før tilsynsåret

Antal
Antal samlede
Antal
Opkrævet
samlede
tilsyn i
revurderinger brugerbetaling,
tilsyn i
tilsynsperioden* i tilsynsåret
kr.
tilsynsåret

IPPC-brug
a.1) husdyrbrug
over grænserne i §
12 (IPPC-brug
fratrukket)
a.2) Husdyrbrug
over 75 DE, men
under grænserne i
§ 12

Blokeret boks

a.3)
Virksomheder,
omfattet af
bekendtgørelse om
pelsdyrfarme fra 3
til og med 75 DE

Blokeret boks

a.4) øvrige
husdyrbrug med
over 3 DE

Blokeret boks

a.5) Landbrug
godkendt efter
lovens § 16**

Blokeret boks

a.6) øvrige
landbrug

Blokeret boks

Udgift til
fremmede
tjenesteydelser,
kr.

Bemærkninger
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2. Reaktioner i tilsynsåret

Håndhævelser

Afgørelser

Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved revurdering

Øvrige
påbud

Forbud

IPPC-brug
Godkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven (IPPCbrug fratrukket)
Øvrige husdyrbrug over grænserne i § 12 (IPPCbrug fratrukket)
Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i § 12

Blokeret boks (kan ikke
revurderes endnu)

Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om
pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE

Blokeret boks (kan ikke
revurderes)

Øvrige husdyrbrug med over 3 DE

Blokeret boks (kan ikke
revurderes)

Landbrug godkendt efter lovens § 16

Blokeret boks (kan ikke
revurderes endnu)

Øvrige landbrug

Blokeret boks (kan ikke
revurderes endnu)

Bemærkninger
2.1 Antal husdyrbrug, hvor der har været reaktion (håndhævelser og afgørelser) på følgende miljøforhold i tilsynsåret
Overordnede miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne (inkl. påbud om nye vilkår herom i en
miljøgodkendelse/tilladelse)
Antal brug i alt, hvor der ved
tilsyn i 2011 er konstateret
erhvervsmæssigt dyrehold eller
markstakke

IPPC- Øvrige
Husdyrbrug over
brug husdyrbrug over 75 DE op til

Virksomheder, omfattet af Øvrige husdyrbrug
bekendtgørelse om
med over 3 DE og

grænserne i § 12 grænserne i § 12

pelsdyrfarme, med mellem landbrug godkendt
3-75 DE
efter lovens § 16

Antal dyr på
bedriften
Markstakke
Bemærkninger
Evt. afsluttende/sammenfattende bemærkninger

Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. skemaet
E-Mail til kontaktpersonen
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IPPC-brug

Svinebrug
Fjerkræbrug
Bemærkninger

Antal
virksomheder
(alle svine- og
fjerkræbrug over
IPPC-grænsen)

Antal godkendte virksomheder
(antal brug omfattet af en
godkendelse, som er i fuld
overensstemmelse med IPPCdirektivet)

Antal virksomheder, hvor
der er foretaget væsentlige
ændringer uden
forudgående godkendelse
efter IPPC-direktivet

Antal virksomheder, hvor Antal virksomheder
IPPC-godkendelsen er
hvor IPPCblevet revurderet
godkendelsen er
blevet ajourført
med ændrede vilkår

