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J. nr. 09.17.60K08-0072   

Tilsynsrapport vedrørende miljøtilsyn 2014 på St. Frigård og Randbygård 
Teknik & Miljø har den 25. august 2014 været miljøtilsyn på St. Frigård, Nybrovej 60 og Randbygård, 

Staggevej 2, 3751 Østermarie. Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på husdyrbruget udarbejde 

en tilsynsrapport, der beskriver husdyrbrugets overholdelse af regler m.v. Formålet med tilsynsrapporten er, at 

mindske risikoen for misforståelser af eventuelle påbud og indskærpelser udstedt i forbindelse med eller som 

opfølgning på tilsynet på husdyrbruget. 

 

I henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. maj 2013 med senere ændringer skal 

tilsynsmyndigheden senest 4 måneder efter tilsynsbesøget offentliggøre de oplysninger, som er gengivet 

herunder: 

 baggrunden for tilsynet  

 navn, CVR. nr. og adresse på virksomheden eller husdyrbruget  

 en angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget, det kan gøres i form af en kort beskrivelse af 

virksomheden/husdyrbruget, herunder listepunkt, branche og om den er godkendelsespligtig  

 dato for tidspunktet for tilsynets udførelse  

 hvad der er ført tilsyn med, herunder om tilsynet er et basistilsyn, eller om der er ført tilsyn med udvalgte forhold  

 om der er konstateret jordforurening  

 om der er konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf  

 om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget  

 konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets indberetninger om egenkontrol inddrages, herunder om 

tilsynsmyndigheden på baggrund heraf har foretaget påbud, forbud eller indskærpelser. 

I skemaet på næste side findes oplysninger om St. Frigård, Nybrovej 60, 3751 Østermarie og Randbygård, 

Staggevej 2, 3751 Østermarie samt det udførte miljøtilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 af 2 

Oplysninger Beskrivelse 

Virksomhedens navn St. Frigård 

Virksomhedens adresse Nybrovej 60, 3751 Østermarie 

Virksomhedens CVR nummer 17302949 

Dato for tilsyn 25. august 2014 

Baggrunden for tilsynet  

(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.) 

Ordinært miljøtilsyn i henhold til bek. om miljøtilsyn nr. 

497 af 15. maj 2013 

 

Karakteren af virksomheden  

(kort beskrivelse af virksomheden,  

evt. med angivelse af listepunkt) 

St. Frigård har produktion af årssøer og smågrise med 

tilhørende planteproduktion. Ejendommen er 

kategoriseret som IED-landbrug, med en vægtet score på 

3,47 

Hvad der er ført tilsyn med? Der er ført tilsyn landbrugets miljøforhold og anvendelsen 

af miljøvenlig teknologi. 

Er der konstateret jordforurening? Nej 

Er der markstakke, hvis ja angiv antal. Nej 

Er der meddelt påbud, forbud eller 

indskærpelser til virksomheden? 
Nej 

Konklusion på virksomhedens eventuelle 

indberetning om egenkontrol 

Alle vilkår i miljøgodkendelsen er overholdt, og der er ikke 

fundet kritisable forhold på ejendommen i forbindelse 

med det udførte tilsyn 

 

 

Oplysninger Beskrivelse 

Virksomhedens navn Randbygård 

Virksomhedens adresse Staggevej 2, 3751 Østermarie 

Virksomhedens CVR nummer 17302949 

Dato for tilsyn 25. august 2014 

Baggrunden for tilsynet  

(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.) 

Ordinært miljøtilsyn i henhold til bek. om miljøtilsyn nr. 

497 af 15. maj 2013 

 

Karakteren af virksomheden  

(kort beskrivelse af virksomheden,  

evt. med angivelse af listepunkt) 

Randbygård har produktion af slagtesvin med tilhørende 

planteproduktion. Ejendommen er kategoriseret som IED-

landbrug, med en vægtet score på 2,46 

Hvad der er ført tilsyn med? Der er ført tilsyn landbrugets miljøforhold og anvendelsen 

af miljøvenlig teknologi. 

Er der konstateret jordforurening? Nej 

Er der markstakke, hvis ja angiv antal. Nej 

Er der meddelt påbud, forbud eller 

indskærpelser til virksomheden? 
Nej 

Konklusion på virksomhedens eventuelle 

indberetning om egenkontrol 

Alle vilkår i miljøgodkendelsen er overholdt, og der er ikke 

fundet kritisable forhold på ejendommen i forbindelse 

med det udførte tilsyn 

 

Teknik & Miljø har haft fremsendt denne tilsynsrapport til husdyrbruget senest 2 måneder efter, at tilsynet har 

fundet sted og meddelt, at tilsynsrapporten ville blive offentliggjort på www.brk.dk i henhold til bekendtgørelsen 

om Miljøtilsyn. 

 

Teknik & Miljø skal som tilsynsmyndigheden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i 

sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. 

 

Venlig hilsen 

Helle Thers 

http://www.brk.dk/

