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

Tilsynsfrekvensen Basistilsyn

Prioriterede

Årlige mål for

fastsættes i

tilsyn

tilsynsaktiviteten

følgende interval
Virksomheder, der er optaget på

Alle virksomheder

Udover basistilsynet Mindst 40 % af

bilag 1 og 2 til bekendtgørelse

og husdyrbrug skal skal virksomheder

om godkendelse af

have et ba-

og husdyrbrug, som husdyrbrug får et

listevirksomhed.

sistilsyn i løbet af

tilsynsmyndigheden fysisk tilsyn hvert

en 3-årig periode.

på baggrund af den år1).

virksomheder og

fremkomne
1-3 år
Husdyrbrug, der er godkendt i

risikoscore vurderer,

henhold til §§ 11 og 12 i lov om

har behov for det,

miljøgodkendelse m.v. af

have 1 eller flere

husdyrbrug.

planlagte tilsyn
mere i den 3-årige
periode.

Øvrige husdyrbrug end de, der er

Alle virksomheder

Udover basistilsynet Mindst 25 % af

godkendt i henhold til §§ 11 og

og husdyrbrug skal skal virksomheder

12 i lov om miljøgodkendelse

have et ba-

og husdyrbrug, som husdyrbrug får et

m.v. af husdyrbrug, og som har

sistilsyn i løbet af

tilsynsmyndigheden fysisk tilsyn hvert

et dyrehold over 3 DE.

en 6-årig periode.

på baggrund af den år.

Virksomheder, der er optaget på

fremkomne

bilag 1 til bekendtgørelse om

risikoscore vurderer,

brugerbetaling for godkendelse

har behov for det,
have flere planlagte

og tilsyn efter lov om
miljøbeskyttelse og lov om

virksomheder og

1-6 år

tilsyn i den 6-årige
periode.

godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Virksomheder, der er omfattet af
bekendtgørelse om miljøkrav i
forbindelse med etablering og
drift af autoværksteder m.v.
Virksomheder, der er omfattet af
bekendtgørelse om etablering og
drift af renserier.
Arealer, der er godkendt efter §

Alle arealer, der er Der skal ikke

Ingen

16 i lov om miljøgodkendelse

godkendt efter § 16 foretages

minimumskrav for

m.v. af husdyrbrug.

i lov om

miljørisikovurdering fysiske tilsyn.

miljøgodkendelse

af arealer godkendt

m.v. af husdyrbrug efter § 16 i lov om
1-6 år
skal have et

miljøgodkendelse

basistilsyn i løbet af m.v. af husdyrbrug,
en 6-årig periode.

på landbrug uden et
dyrehold på mere
end 3 DE

1)

For virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, der er omfattet af §

12, stk. 1 nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug gælder dog, at den tilsynsfrekvens, som fremkommer som resultat af
risikoscoringen, ikke kan fraviges.
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