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Året der gik 2014
Miljøtilsyn og godkendelser
Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes
indsats inden for miljøgodkendelse og miljøtilsyn med
virksomheder og husdyrbrug samt klager og miljøuheld
Slagelse Kommune er tilsynsmyndighed for ca. 7.500 virksomheder.
Heraf skal vi skal føre regelmæssigt tilsyn med ca. 340
virksomheder og 250 landbrug.

Miljøklager og uheld
Vi har i år modtaget 37 klager
over miljøgener fra virksomheder/landbrug eller naboer. I den
forbindelse har vi været på 210
tilsyn. Klagerne fremgår af diagrammet her på siden.
Vi har siden januar 2012 arbejdet på at skabe højere effektivitet og service i vores klagesagsbehandling for både borgere og
erhverv blandt andet ved at etablere en klagevagt.

Sådan fordeler klagerne sig

Klagevagten rykker ud
Klagevagten består af to personer, som behandler alle henvendelser om støj, røg og møg.
Når borgeren ringer til klagevagten (i almindelig åbningstid),
rykker klagevagten ud på tilsyn
samme dag.
Når vi er på tilsyn, går vi i dialog
med klageren og nabo/virksomhed for at klarlægge genens omfang og drøfte mulige løsninger.
Så længe at vi har en god dialog
om en mulig løsning, arbejder vi
for løsningen og håndhæver ikke
klagen. Går dialogen i hårdknude
overvejer vi, om vi vil starte en
håndhævelsessag.
Tilsynsarbejdet i 2014 blev understøttet af en spørgeundersøgelse blandt virksomheder i
kommunen under overskriften:
”Venlig og professionel vejledning”
Her målte vi virksomhedernes

tifredshed med kommunens
sagsbehandling i afdelingerne:
Vej og Trafik, Plan og Byg samt
Miljøafdelingen.
Virksomhedernes tilfredshed/
utilfredshed blev fundet ud fra
syv parametre:
•
•
•
•
•
•
•

medarbejdernes betjening
engagement
tilgængelighed
kompetenceniveau
informationsniveau
retssikkerhed
effektivitet

Undersøgelsen viste, at Miljøafdelingens medarbejdere er velkomne ude på virksomhederne
og landbrugene.
Virksomhederne har scoret
betjeningen, engagement og
kompetencer til ekstrem høj
klasse, mens de resterende fire
parametre er scoret til høj klasse. Se diagram på næste side.
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Miljøtilsyn
Det er Miljøstyrelsen, der beslutter hvilke typer virksomheder og
husdyrbrug, der skal føres tilsyn
med.

En miljøgodkendelse regulerer
en virksomhedsaktiviteter/
anlæg, så den forurening, der
kommer fra virksomheden i form
af støv, støj, affald, lugt osv.
bliver på et acceptabelt niveau.

Det drejer sig om:
• godkendelsespligtige virksomheder
• mindre og mellemstore virksomheder
• autoværksteder
• renserier
• landbrug med husdyr

usdyrbrug
Krav og antal tilsyn i 2014
Hvert år - senest 1. april - skal
kommunerne indberette det foregående års miljøtilsyn med og
regulering af virksomheder og
husdyrbrug til Miljøstyrelsen
efter en fastlagt disposition for
indholdet og opbygning. Indberetningen skal efterfølgende
offentliggøres. I Slagelse Kommune gør vi det via slagelse.dk.
Miljøstyrelsens krav
Styrelsens krav er, at 40 % af de
store virksomheder og landbrug
og 25 % af de øvrige skal have
et fysisk tilsyn årligt.
Tilsyn udført i 2014
Kravet blev ikke nået i 2014. Vi
var på tilsyn på 122 virksomheder og husdyrbrug og opnåede
derved en tilsynsfrekvens på
henholdsvis 36 % og 20 %.

nene på 122 virksomheder og
husdyrbrug meddelt:
•
•
•
•
•

1 henstilling
16 indskærpelser
0 forbud
2 påbud
0 politianmeldelser

Miljøgodkendelser
Der er i 2014 meddelt 9 miljøgodkendelser.
Natur- og Miljøklagenævnet
Vi har fået en enkelt afgørelse
tilbage fra Natur- og Miljøklagenævnet, i hvilken miljøgodkendelsen blev stadfæstet.

Differencen bunder i implementeringen af den nye tilsynsbekendtgørelse samt en fejlindtastning i et nyt beregningssystem.
Håndhævelser
Der er i forbindelse med tilsySlagelse Kommune er godkendelsesmyndighed for ca. 109
virksomheder og husdyrbrug.

Projekt Fuld Skrald
FULD SKRALD er et projekt i
Slagelse Kommune om øget ressourceeffektivitet og genanvendelse.
Det er et offentligt / privat samarbejde mellem private virksomheder, forsyningsområdet samt
Slagelse Erhvervscenter og
Slagelse Kommune, Center for
Teknik og Miljø.

Projekter i 2014:
• ressourceteknologuddannelse i Slagelse
• centralt affaldssorteringsanlæg
• symbioser og ressourceoptimering
• madaffald fra restauranter
• genanvendelse af bygge- og
anlægsaffald

Tilsynskampagner i 2014
Vi skal udføre 2 tilsynskampagner årligt.
Fokus på fluegener
Baggrunden for kampagnen er,
at vi årligt modtager henvendelser og klager fra naboer til minkavlere og slamoplag. Forarbejdet
til kampagnen bestod i et endagskursus med en flueekspert.
Efterfulgt af et besøg på en
minkejendom og et slamoplag,
hvor der blev vist typiske levesteder for fluer og larver.
Vi har med kurset opnået en
metode til bestemmelse af flueproblemer. Derudover har vi
opnået en større viden om
fluernes livscyklus og bekæmpelse hvilket betyder, at vi bedre
kan give landmanden gode råd
om fluebekæmpelse.

Efterfølgende har der været
udført 13 tilsyn med fokus på
fluer og forebyggelse af fluegener på minkfarme og slamoplag.
Med kampagnen er det blevet
lettere at afgøre, om der er hold
i den enkelte klage.
Oplysningskampagne på
Roskilde Dyrskue
Alle husdyrbrug er underlagt
miljølovgivningen. Det er dog
ikke alle ejere af mindre husdyrbrug og hobbylandbrugere, der
føler sig helt sikre på de regler,
som de er omfattet af.

Derudover oplever nogle borgere
og landmænd en forskel i sagsbehandlingen inden for landbrug
i de forskellige kommuner.
Derfor valgte de sjællandske
kommuner at deltage i Roskilde
Dyrskue i 2014 med en informationsstand.
Kanpagnens resultat
• udarbejdet fælles informationsmateriale
• styrket det tværkommunale
samarbejde
• fremmet kommunernes
dialog med landmændene

Vores målsætning ved miljøtilsyn
Vi prioriterer et godt samarbejde med virksomheder og
landbrug og lægger vægt på at levere en god service.
Vi ønsker, kommunen opleves som en moderne, effektiv og
løsningsorienteret myndighed og er bevidste om, at vi i høj
grad er med til at tegne billedet af kommunen udadtil
samtidig med, at miljøtilsynet er med til at løfte en vigtig
samfundsopgave – at beskytte miljøet.
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