
 1 

Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2009. 
 
Indledning 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats i 2009. 
 
Kommunens miljøindsats omfatter administration og tilsyn efter følgende lovgivning: 
 

• Miljøbeskyttelsesloven 
• Lov om forurenet jord 
• Vandforsyningsloven 
• Lov om kemiske stoffer og produkter  
• Vandløbsloven 

 
Arbejdet omfatter bl.a.: 
 

• Meddelelser af miljøgodkendelser og tillæg til miljøgodkendelser efter miljøbeskyt-
telseslovens § 33 

• Tilsyn og opfølgende arbejder, herunder vejledning 
• Kortlægning og planlægning 

 
Ressourcer til miljøindsatsen i 2009. 
Furesø Kommune har i 2009 brugt 6,0 årsværk på den miljøindsats, som er omfattet af til-
synsberetningen. 
 
Virksomhedstyper i Furesø Kommune 
I Furesø Kommune fordeler virksomhederne, som kommunen er forpligtet til at føre tilsyn 
med, sig således: 
 
Pr. 1. januar 2009: 

• 3 i-mærkede listevirksomheder 
• 22 øvrige listevirksomheder 
• 44 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 30 autoværksteder 
• 24 landbrug (større end 3 dyreenheder) 
• Ca. 375 andre virksomheder (§ 42) 
 

 
Pr. 31. december 2009: 

• 2 i-mærkede listevirksomheder 
• 22 øvrige listevirksomheder 
• 50 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 33 autoværksteder 
• 19 landbrug (større end 3 dyreenheder) 
• Ca. 375 andre virksomheder (§ 42) 
 

Alle listevirksomheder skal have en miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 
Listevirksomheder er inddelt i kategorierne i-mærkede listevirksomheder og øvrige listevirk-
somheder. Forskellen mellem de to typer listevirksomheder er, at de i-mærkede listevirksom-
heder generelt omfatter virksomhedstyper med et større potentiale for påvirkning af miljøet 
end de øvrige listevirksomheder.  
 
Bilag 1-virksomheder er virksomhedstyper, som Miljøstyrelsen har vurderet skal have regel-
mæssige miljøtilsyn. 
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Andre virksomheder (§ 42-virksomheder) er alle de virksomheder, som ikke er listevirksom-
heder, bilag 1-virksomheder, autoværksteder, renserier eller landbrug. Kommunen er ikke 
forpligtet til at føre regelmæssigt miljøtilsyn med disse virksomheder.   
 
Meddelelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 
 
I-mærkede listevirksomheder. 
I Furesø kommune var der i 2009 fortsat tre i-mærkede godkendelsespligtige virksomheder 
(listevirksomheder). Det drejer sig om to galvaniseringsvirksomheder og én plastvirksomhed. 
Alle tre i-mærkede virksomheder i Furesø Kommune har en miljøgodkendelse.  
 
Plastvirksomheden har i sommeren 2009 lukket produktionen, hvorefter der kun er 2 i-
mærkede godkendelsespligtige virksomheder tilbage. 
 
Øvrige listevirksomheder (ikke i-mærkede). 
Der var i 2009 22 listevirksomheder i Furesø Kommune, som ikke er i-mærkede. Disse omfat-
ter: 
 
1 galvaniseringsvirksomhed 
3 overfladebehandlingsvirksomheder 
5 maskinfabrikker 
1 elektronikvirksomhed 
1 betonvirksomhed 
1 plastvirksomhed 
3 fjernvarmeværker 
1 slamtørringsanlæg 
2 støjvolde 
2 genbrugsstationer  
2 oplagspladser 
 
Af disse virksomheder mangler tre virksomheder en miljøgodkendelse. Kommunen er ved at 
udarbejde miljøgodkendelse for to af virksomhederne. For den tredje virksomhed, vurderer 
kommunen virksomhedens nuværende produktionen for at fastslå, om virksomheden er om-
fattet af godkendelsesbekendtgørelsen og dermed skal have en miljøgodkendelse. De øvrige 
virksomheder har alle en miljøgodkendelse, og disse vil blive revideret løbende, i takt med at 
de bliver utidssvarende.   
 
Der er i 2009 meddelt ét tillæg til miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven til en 
overfladebehandlingsvirksomhed. Miljøgodkendelsen omhandler ændret råvareforbrug. 
  
Godkendelsespligtige landbrug 
Furesø Kommune har ingen landbrug, som kræver en miljøgodkendelse efter bestemmelserne 
i husdyrloven. Kommunen har ingen landbrug med en dyrebesætning større end 75 dyrenhe-
der, som er den størrelse, der kræver en miljøgodkendelse efter bestemmelserne i husdyrlo-
ven.  
 
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
 
I forbindelse med kommunens miljøtilsynsarbejde skelnes der mellem samlede tilsyn og del-
tilsyn. Ved et samlet tilsyn gennemgås alle virksomhedens miljøforhold, typisk ved et enkelt 
tilsyn, men der er også mulighed for at sprede tilsynet ud over flere dage, hvis der er tale om 
en meget kompleks virksomhed. Ved et deltilsyn gennemgås enkelte dele af virksomheden, 
f.eks. i forbindelse med opfølgende tilsyn eller i forbindelse med klagesager.   
 
I-mærkede listevirksomheder 
Der er ført samlet tilsyn med tre i-mærket virksomheder i 2009, svarende til 100 %.  
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Tilsynene har givet anledning til to henstillinger. Henstillingerne omhandler opbevaring af 
slam og inspektion af gulvbelægninger. 
 
Øvrige listevirksomheder 
På de øvrige 22 listevirksomheder, der var aktive i 2009, har der været ført samlede tilsyn 
med 10 virksomheder, svarende til 45 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 9 henstillinger og 2 indskærpelser. Reaktionerne omhandler 
hovedsageligt oplag af olie og kemikalier, affald samt udbedring af revner i gulvbelægninger. 
Indskærpelserne omhandler krav om inspektion af sump samt krav om indsendelse af ansøg-
ning om miljøgodkendelse. 
 
Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelse 
Der er ført samlede tilsyn med 21 ud af 53 bilag 1-virksomheder i 2009, svarende til 40 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 12 henstillinger. Reaktionerne omhandler hovedsageligt 
oplag af affald og olie og kemikalier og fritagelse fra benyttelse af den kommunale ordning 
for indsamling af farligt affald.  
 
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser 
Der er ført samlede tilsyn med 12 ud af 31 autoværksteder og servicestationer i 2009, svaren-
de til 39 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 11 henstillinger og 1 indskærpelse. Reaktionerne omhandler 
hovedsageligt oplag af råvarer, sortering af affald og fritagelse fra benyttelse af den kommu-
nale ordning for indsamling af farligt affald. Indskærpelsen omhandler bortskaffelse af affald.  
 
Furesø Kommune har desuden meddelt én revision af tilladelse til tilslutning af spildevand til 
offentlig kloak fra et autoværksted. 
 
Andre virksomheder og anlæg (§ 42-virksomheder) 
Der er ført tilsyn med tre § 42 virksomheder i 2009, og kommunen har meddelt ét påbud til en 
virksomhed om at overholde de fastsatte støjgrænser.  
 
Landbrug 
Der er ført samlet tilsyn på 6 ud af 24 landbrug med dyrehold større end 3 dyreenheder i 
2009, svarende til 25 %. Tilsynene har givet anledning til 1 indskærpelse. Indskærpelsen blev 
givet for udbedring af randmur på møddingsplads.  
 
Ét landbrug var tillige udvalgt jf. bekendtgørelse 1362 af 19. december 2008 om kontrol med 
krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere. Krydskontrollen har 
givet anledning til overskridelse af ét krav, som er meddelt til FødevareErhverv.  
 
Øvrig miljøindsats i 2009 
Vandkvalitet og vandforsyning 
Den løbende kontrol med vandkvaliteten på vandværkerne i kommunen har ikke givet anled-
ning til bemærkninger i 2009.  
 
To enkeltindvindere er i 2009 blevet tilsluttet Vandværksvand fra henholdsvis Høvelte Vand-
værk og Farum Vandværk. 
 
Der er observeret dårlig vandkvalitet hos 2 enkeltindvindere, og kommunen har kontaktet 
ejerne for at få afklaret hvordan ejerne vil forbedre vandkvaliteten. Den ene ejer har oplyst, at 
de vil tilsluttes vandværk, og den anden ejer har udtaget fornyet analyse af vandet for at veri-
ficere den tidligere prøve.  
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Furesø Kommune har i 2009 ikke ført teknisk tilsyn på nogle vandværker. 
 
Furesø Kommune har meddelt en midlertidig indvindingstilladelse til Lillevang Vandværk i 
2009. 
 
Furesø Kommune arbejder fortsat med VVM-redegørelsen for Værløse Vandforsyning 
a.m.b.a ’s ansøgning om vandindvinding, ligesom kommunen fortsat deltager i arbejdsgrup-
pen om VVM-redegørelse for Københavns Energis vandværker, som Miljøcenter Roskilde er 
myndighed for.  
 
Spildevand 
Furesø Kommune har i 2009 meddelt en midlertidig udledningstilladelse til Stavnsholt Ren-
seanlæg samt ændring af en tilslutningstilladelse til spildevand til kloak fra en vaskehal. 
 
I det åbne land Furesø Kommune har i 2009 givet én tilladelse til nedsivning af husspilde-
vand, ét påbud om forbedret husspildevandsrensning samt én henstilling om ændret tilslutning 
af husspildevand. 
 
Jordvarmeanlæg 
Der er i 2009 givet 20 tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. 
 
Badevand 
Der udtages badevandsprøver på fire badevandslokaliteter i Furesø Kommune, på to lokalite-
ter i Furesø, én i Farum Sø og én i Søndersø.  
 
Furesø Kommune har i badevandssæsonen 2009 haft problemer med en ny analysemetode for 
fækale bakterier i badevandet, som blev indført i starten af 2009. Henover sommeren steg 
koncentrationsniveauet af bakterien E. coli på tre ud af de fire badevandslokaliteter. E. coli er 
indikator for menneskelig fækal forurening fra udløb af spildevand. 
 
Forvaltningen kunne ikke forklare stigningerne i analyseresultaterne ud fra kendskabet til 
spildevandsudledninger. Efter et større udredningsarbejde, hvor også embedslægen og analy-
selaboratoriet var involveret, faldt mistanken på fejl ved selve analysemetoden. Det viste sig, 
at analysemetoden udover at måle E. coli også gav udslag for en naturligt forekommende 
bakterie i søvandet, som henover sommeren steg kraftigt i antal.  
 
Det var embedslægens konklusion, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger om 
forekomsten af bakterien ikke var grund til at antage, at vandet udgjorde en større smitterisiko 
end vanligt, og at der derfor ikke var grund til at udstede badeforbud. 
 
Efter denne opdagelse blev der skiftet analysemetode fra begyndelsen af august måned. Efter-
følgende analyser på badevandet fra de fire lokaliteter viste et lavt niveau af E. coli. 
 
De fejlslagne analyser har medført, at den normale statistiske vurdering af badevandskvalite-
ten giver et fejlagtigt billede af badevandskvaliteten på tre ud de fire badevandslokaliteter. 
Det er endnu ikke afklaret med By- og Landskabsstyrelsen, hvorledes badevandskvaliteten 
2009 i Furesø Kommune vil blive præsenteret på EU-oversigter i 2010 for de danske strande. 
 
Ved Høje Klint i Furesøen var der i første halvdel af juli måned problemer med for mange 
alger i vandet, hvorfor der i den periode var opsat skilte med, at badning blev frarådt. 
 
Derudover føres der tilsyn med badevandskvaliteten i Farum Svømmehal, Værløse Svømme-
hal, Hareskov Skole og Kollekolle. Analyseresultaterne af badevandskvaliteten fra svømme-
hallerne i kommunen har i 2009 ikke givet anledning til bemærkninger. 
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Vandløb 
Furesø Kommune har  i 2009 givet to henstillinger efter vandløbsloven og forvarslet et påbud. 
Henstillingerne omhandler vedligeholdelse af dræn og affald i vandløb. Forvarslet omhandler 
dokumentation for vandløbets tilstand, dvs undersøgelse af om vandet frit kan passere og 
dermed dokumentere at der ikke er trængt rødder ind i et rørlagt vandløb. 
 
De indgåede toårige aftaler med nabokommunerne om vandløbsvedligeholdelse af grænse-
vandløbene er videreført i 2009. 
 
Furesø Kommune har i 2009 foretaget yderligere opmåling af dele af Tibberup Å. 
 
Jordforureninger 
Der er konstateret tre nye jordforureninger i Furesø Kommune i 2009. En servicestation har 
igangsat en frivillig undersøgelse af en olieforurening. Kommunen har gennemført en frivillig 
undersøgelse af en olieforurening beliggende på arealet ved det tidligere soldaterhjem på Ka-
sernen. Endelig er der konstateret en forurening i forbindelse med et privat byggeprojekt, som 
efterfølgende er renset op af den private bygherre. 
 
Furesø Kommune har i 2009 afsluttet en flerårig oprensning af forureningen på det tidligere 
Farum Kaserne, og arealerne er taget ud af kortlægningen. 
 
I forbindelse med øvrige byggearbejder/anlægsprojekter i kommuner, er der flyttet mindre 
mængder af forurenet jord. 
 
Kortlægning og planlægning 
Kommunen har vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Søndersø indsatsområde i 
2009. Indsatsplanen skal bruges i det fremtidige samarbejde om beskyttelse af grundvandet i 
indsatsområdet. Planen beskriver en række indsatser, som skal sikre, at en forurening af 
grundvandet undgås. Planen er dynamisk, så indsatserne vurderes og ændres, efterhånden, 
som der kommer ny viden på området.  
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Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug i 2009 

Ressourcer i 2009 

 Årsværk i egen for-
valtning 

Udgift til fremmede tjeneste-
ydelser, kr. 

Meddelelse af godkendelser til listevirk-
somheder.  

0,1 0 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder 
vejledning.  

2,28 0 

Kortlægning og planlægning 0,25  

Bemærkninger   

 

Godkendelser af listevirksomheder 

 

Årsværk i 
egen for-
valtning 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteydel-
ser, kr. 

Antal 
godken-
delser i 
2009 

Opkrævet 
brugerbe-
taling 

Antal god-
kendte 
virksom-
heder i alt 

Antal bestående 
virksomheder 
fra før 1992 - 
uden samlet 
godkendelse 

i-mærkede liste-
virksomheder, 
ekskl. landbrug 

0,00 0 0 0 3 0 

Bemærkninger   

Øvrige listevirk-
somheder, ekskl. 
landbrug 

0,1 0 1 23414 19 3 

Bemærkninger   

Ferskvandsdam-
brug 

0,00 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   
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Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 

 Årsværk 
i egen 
forvalt-
ning 

Udgift 
til 
frem-
mede 
tjene-
stey-
delser, 
kr. 

Antal 
virk-
som-
heder 

Antal 
til-
syns-
besøg 

Antal 
besøgte 
virksom-
heder 

Antal 
sam-
lede 
tilsyn

Antal virk-
somheder 
som har 
modtaget 
samlet tilsyn 
i perioderne 
2007-2009 
og 2006-
2009 

Op-
krævet 
bruger 
beta-
ling, 
kr. 

Antal 
revurde-
ringer af 
godken-
delser 

i-mrk. listevirk-
somheder, ekskl. 
landbrug 

0,07 0 3 2 2 1 7 4738 0 

Bemærkninger Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2007-
2009. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Øvrige listevirk-
somheder 

0,37 0 22 10 10 10 32 7506 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2007-
2009. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Virksomheder på 
Bilag 1 til bru-
gerbetalingbek. 

0,79 0 50 19 19 19 75 14216 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2006-
2009. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Autoværksteder 
omfattet af bran-
chebek. 

0,2 0 33 12 12 12 44 9617 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2006-
2009. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Renserier omfat-
tet af bek. nr. 532 
af 18.06.03 

0,09 0 3 1 1 1 7 697 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2006-
2009. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Ferskvandsdam-
brug 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

Vindmøller 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

Andre virksom-
heder og anlæg 
(“§ 42-

0,1 0 375 3 3 - - - - 
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virksomheder”) 

Bemærkninger   

Andet  0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger  

 

Reaktioner i 2009 Håndhævelse Afgørelser 

 Henstil-
linger 

Indskær-
pelser 

Politian-
meldelser 

Påbud efter 
MBL. § 41 b 
* 

Øvrige 
påbud 

Forbud

i-mrk. listevirksomheder  2 0 0 0 0 0 

Øvrige listevirksomheder 9 2 0 0 0 0 

Virksomheder på Bilag 1 til 
brugerbetalingsbek.  

11 0 0 0 0 0 

Autoværksteder  11 1 0 0 0 0 

Renserier  1 0 0 0 0 0 

Ferskvandsdambrug  0 0 0 0 0 0 

Vindmøller  0 0 0 0 0 0 

Andre virksomheder og anlæg 
(§42)  

0 0 0 0 2 0 

Bemærkninger  
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Tilsyn med landbrug i 2009  

Ressourcer i 2009 

 Årsværk i egen 
forvaltning 

Udgift til andre fremmede 
tjenesteydelser, kr. 

Meddelelse af godkendelser til landbrug  0,00  

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder 
vejledning (ad. 1.2) 

0,10  

Uanmeldte tilsyn med opbevaring af fly-
dende husdyrgødning 

0,00  

Kortlægning og planlægning 0,00  

Bemærkning  

 

Godkendelser af husdyr/landbrug 

 

Årsværk i 
egen for-
valtning. 

Udgift til 
andre frem-
mede tje-
nesteydel-
ser, kr. 

Antal 
godken-
delser i 
2009 

Antal 
afslag i 
2009 

Opkrævet 
brugerbeta-
ling 

Antal godkendte 
virksomheder i 
alt ultimo 2009 

Godkendelse efter § 
33 i Miljøbeskyttel-
sesloven. 

0,00 0 0 0 0 0 

Lokaliseringsgod-
kendelse efter § 4 i 
HGB** 

0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 12 0,00 0 0 0 0 0 

Tillæg efter lovens* 
§ 12 

0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 11 0,00 0 0 0 0 0 

Tillæg efter lovens* 
§ 11 

0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 10 0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 16 0,00 0 0 0 0 0 

Anmeldelse efter 
lovens* § 17 

0,00 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

 

 



 10 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 

 

Års-
værk 
i 
egen 
for-
valt-
ning i 
2009 

Udgift til 
andre 
frem. 
tjeneste-
ydelser i 
2009, kr. 

Antal 
virksom-
heder i alt 
per 31/12 
2009 

Antal 
til-
syns-
besøg 
i 2009 

Antal 
besøgte 
virk-
som-
heder i 
2009 

Antal 
sam-
lede 
tilsyn 
i 
2009 

Antal virk-
somheder 
der har 
modtaget 
samlet 
tilsyn i 
tilsynsperi-
oden 2006-
2008 

Opkræ-
vet 
bruger-
beta-
ling, kr. 

Antal 
revurde-
ringer af 
godken-
delser 

husdyrbrug over 
grænserne i §12. 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Husdyrbrug over 
75 DE, men 
under grænserne 
i §12. 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Virksomheder, 
omfattet af be-
kendtgørelse om 
pelsdyrfarme, 
som ikke er over 
75 DE 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

øvrige husdyr-
brug med over 3 
DE  

0,10 0 24 6 6 6 24 5017 0 

Landbrug god-
kendt efter lo-
vens § 16 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

øvrige landbrug 0,00 0 20 0 0 0 0 0 0 

Andet 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger  

 

Uanmeldte tilsyn med opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning 
(2007-2009) 

Overdækning ved uanmeldt 
tilsyn 

Den videre sagsbehandling, hvor overdækningen 
ikke var tilfredsstillende ved det uanmeldte tilsyn 

Antal 
uanmeldte 
tilsyn i 
2009 Antal hvor 

overdækning 
tilfredsstil-
lende 

Antal hvor 
overdækningen 
ikke tilfredsstil-
lende 

Antal hvor 
logbogen er 
tilfredsstil-
lende ført 

Antal hvor 
logbogen ikke 
er tilfredsstil-
lende ført 

Antal hvor 
den mang-
lende 
overdæk-
ning kan 
accepteres 

Antal hvor 
den mang-
lende over-
dækning 
ikke kan 
accepteres 

0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger 
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Håndhævelse i de tilfælde, hvor den manglende overdækning ikke kan accepteres 

Én indskærpelse Mere end én indskærpelse Politianmeldelse Krav om fast overdækning 

0 0 0 0 

Bemærkninger 

 

Reaktioner i 2009 Håndhævelse Afgørelser 

 Henstil-
linger 

Ind-
skær-
pelser 

Politian-
meldelser 

Påbud efter 
MBL. § 41 
b * 

Øvrige 
påbud 

Forbud

Godkendt efter § 33 i Miljøbeskyt-
telsesloven. 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug over grænserne i 
§12. 

0 0 0 0 0 0 

Husdyrbrug over 75 DE op til græn-
serne i §12. 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder, omfattet af bekendt-
gørelse om pelsdyrfarme, men som 
ikke er over 75 DE 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug med over 3 DE  0 1 0 0 0 0 

Landbrug godkendt efter lovens §16  0 0 0 0 0 0 

Øvrige landbrug 0 0 0 0 0 0 

Andet  0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

 

Antal ejendomme, hvor der har været reaktion på følgende miljøforhold i 2009:  

Miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne inkl. 
vilkår herom i en miljøgodkendelse/tilladelse 

 

Øvrige 
husdyrbrug 
over græn-
serne i 
§12. 

Husdyrbrug 
over 75 DE op 
til grænserne i 
§12. 

Virksomheder, omfat-
tet af bekendtgørelse 
om pelsdyrfarme, men 
som ikke er over 75 
DE 

Øvrige husdyr-
brug med over 3 
DE og landbrug 
godkendt efter 
lovens § 16 

Antal dyr på bedriften 0 0 0 0 

Regler for udbringning af 
husdyrgødning 

0 0 0 0 

Spildevand 0 0 0 0 
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Møddingspladsen (inkl. 
afløb) 

0 0 0 1 

Gødningsbeholdere (inkl. 
flydelag) udover reaktio-
ner nævnt under 1.3 

0 0 0 0 

Ensilageopbevaring 0 0 0 0 

Oplag af "kompost" i 
marken 

0 0 0 0 

Lugt  0 0 0 0 

Støj  0 0 0 0 

Lys 0 0 0 0 

Transport 0 0 0 0 

Affald 0 0 0 0 

Fluer 0 0 0 0 

Reaktioner, som normalt kun er relevant i forhold til vilkår i en miljøgodkendel-
se/tilladelse 

Driften af staldteknologi 0 0 0 0 

Krav til efterafgrø-
der/miljøgræs  

0 0 0 0 

Krav til kvælstoftildelin-
gen 

0 0 0 0 

Krav til sædskiftet 0 0 0 0 

Krav til fodring 0 0 0 0 

Andre forhold vedrørende husdyrbrug  

Bræmmer langs vandom-
råder 

0 0 0 0 

Andet 0 0 0 0 

 


