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Underretning om miljøtilsynsbesøg - basistilsyn og kampagnetilsyn
Der er planlagt miljøtilsyn hos [Skriv hvem]
Baggrunden for tilsynet er den generelle tilsynsforpligtelse iht. miljølovgivningen og alm. opfølgning på tidligere miljøforhold.
Formålet med besøget er at føre tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven1 og de
regler, der er fastsat med hjemmel i loven overholdes. Tilsynet gennemføres
i medfør af lovens § 65.
Basistilsynet vil omhandle virksomhedens forhold til det eksterne miljø og
hovedsageligt omfatte følgende:
•
•
•
•
•
•

forurening af luften i omgivelserne samt forurening af jord og grundvand
belastning af naboer i omgivelserne med støj, lugt og støv
håndtering, bortskaffelse og registrering af affald
håndtering af råvarer og hjælpestoffer
procesrelateret spildevand
overholdelse af vilkår i virksomhedens eventuelle godkendelser
og/eller tilladelser
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Kampagnetilsynet vil omfatte en særlig koncentreret indsats over for virksomhedens håndtering af olier, kemikalier og farligt affald. En beskrivelse af
kampagnetilsyn er vedlagt til orientering og hjælp.
Denne skriftlige varsling af tilsynet sendes i medfør af retssikkerhedsloven2.
Den miljøansvarlige for virksomheden bedes være til stede ved tilsynsbesøget til hjælp for tilsynsmyndigheden. Det skal dog oplyses, at virksomheden
efter Forvaltningsloven kan lade sig repræsentere eller bistå af andre.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1757 af 22. dec. 2006
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligter, § 5, stk. 1 og 2
2

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Eventuel indsigelse mod tilsynsbesøget skal meddeles snarest og senest
[Skriv dato]gerne telefonisk på 96848454 eller via mail på teknisk@struer.dk.
Med venlig hilsen
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