
Bilag 2 til Miljøtilsynsbekendtgørelsen 

Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2 

 

Felt  Virksomhedstype  Tilsynsfrekvensen 

fastsættes i 

følgende interval  

Basistilsyn  Prioriterede tilsyn  Årlige mål for 

tilsynsaktiviteten  

1 a) Virksomheder, der er optaget på bilag 1 

til bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed samt 

b) anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse 

om miljøkrav for mellemstore 

fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

med en virksomhed omfattet af dette felt 

(kategori 1a) 

1-3 år 

Alle 

virksomheder 

og husdyrbrug 

skal have et 

basistilsyn i 

løbet af en 3-

årig periode. 

Udover basistilsynet skal 

virksomheder og 

husdyrbrug, som 

tilsynsmyndigheden på 

baggrund af den 

fremkomne 

miljørisikoscore vurderer, 

har behov for det, have 1 

eller flere planlagte tilsyn 

mere i den 3-årige periode. 

Mindst 40 % af 

virksomheder og 

husdyrbrug skal 

have et fysisk tilsyn 

hvert år1). 

2 a) Sohold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 

2, nr. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse 

af gødning m.v. eller de tidligere gældende 

regler i § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller 

§ 33 i lov om miljøbeskyttelse, jf. det 

tidligere bilag 1, punkt 6.6, nr. 1, til 

bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med et 

husdyrbrug omfattet af dette felt (kategori 

1a) 

3 a) Slagtesvinehold, som er godkendt efter § 

16 a, stk. 2, nr. 2, i lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v. eller de 

tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 

2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug eller § 33 i lov om 

miljøbeskyttelse, jf. det tidligere bilag 1, 

punkt 6.6, nr. 2, til bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med et 

husdyrbrug omfattet af dette felt (kategori 

1a) 

4 a) Fjerkræhold, som er godkendt efter § 16 

a, stk. 2, nr. 3, i lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v. eller de 

tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 

3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug eller § 33 i lov om 

miljøbeskyttelse, jf. det tidligere bilag 1, 

punkt 6.6, nr. 3, til bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med et 

husdyrbrug omfattet af dette felt (kategori 

1a) 



5 a) Virksomheder, der er optaget på bilag 2 

til bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed (dog ikke dambrug, jf. 

bilag 2 punkt I 202 til bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed (felt 13)) 

samt 

b) anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse 

om miljøkrav for mellemstore 

fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

med en virksomhed omfattet af dette felt 

(kategori 1b) 

6 a) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse 

om virksomheder, der forarbejder emner af 

jern, stål eller andre metaller samt 

b) anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse 

om miljøkrav for mellemstore 

fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er 

teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

med en virksomhed, der er omfattet af dette 

felt (kategori 1b) 

7 a) Husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt 

efter § 16 a eller efter § 16 b i lov om 

husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 

hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 

27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v., som sikrer 

reduktion af ammoniakemissionen ved 

anvendelse af den bedste tilgængelige 

teknik som følge af en ammoniakemission 

på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller 

husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt 

efter de tidligere gældende regler i §§ 11 og 

12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug eller § 33 i lov om 

miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af 

felt 2-4 samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med et 

husdyrbrug omfattet af dette felt (kategori 

1b) 

8 a) Virksomheder, der er optaget på bilag 1 

til bekendtgørelse om brugerbetaling for 

godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om 

miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v. (dog ikke 

renserier omfattet af bekendtgørelse om 

etablering og drift af renserier (felt 10)), 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med en 

virksomhed omfattet af bilag 1 til 

bekendtgørelse om brugerbetaling for 

godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om 

miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v. (dog ikke 

renserier omfattet af bekendtgørelse om 

etablering og drift af renserier (felt 10)), 

samt 

1-6 år 

Alle 

virksomheder 

og husdyrbrug 

m.v. skal have 

et basistilsyn i 

løbet af en 6-

årig periode. 

Udover basistilsynet skal 

virksomheder og 

husdyrbrug m.v., som 

tilsynsmyndigheden på 

baggrund af den 

fremkomne 

miljørisikoscore vurderer, 

har behov for det, have 

flere planlagte tilsyn i den 

6-årige periode. 

Mindst 25 % af 

virksomheder og 

husdyrbrug m.v. 

skal have et fysisk 

tilsyn hvert år. 



c) øvrige anlæg omfattet af bekendtgørelse 

om miljøkrav for mellemstore 

fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, som ikke 

er omfattet af felt 1-7 samt felt 9-11 

(kategori 2) 

9 a) Virksomheder, der er omfattet af 

bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse 

med etablering og drift af autoværksteder 

m.v. samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med en 

virksomhed omfattet af dette felt (kategori 

2) 

10 a) Virksomheder, der er omfattet af 

bekendtgørelse om etablering og drift af 

renserier samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med en 

virksomhed omfattet af dette felt (kategori 

2) 

11 a) Husdyrbrug m.v., der er tilladt efter § 16 

b i lov om husdyrbrug og anvendelse af 

gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er 

fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om 

husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 

som sikrer reduktion af 

ammoniakemissionen ved anvendelse af 

den bedste tilgængelige teknik som følge af 

en ammoniakemission på maksimalt 750 kg 

NH3-N pr. år eller husdyrbrug m.v., der er 

tilladt efter de tidligere gældende regler i § 

10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug og ejendomme med 

erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 

1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt 

tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 

1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, 

indtil kommunalbestyrelsen meddeler 

godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a 

eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at 

ejendommen med erhvervsmæssigt 

dyrehold ikke er omfattet af krav om 

godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a 

eller 16 b, og som ikke er omfattet af felt 2-

4 og felt 7 samt 

b) anlæg omfattet af bekendtgørelse om 

miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. 

§ 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med et 

husdyrbrug m.v. omfattet af dette felt 

(kategori 2) 

  1) For virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor 

dyreholdet overstiger en stipladsgrænse i § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller 

dyreenhedsgrænse efter de hidtil gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, gælder dog, 

at den tilsynsfrekvens, som fremkommer som resultat af risikoscoringen, ikke kan fraviges. 
 

 


