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Året der gik 2012
Miljøtilsyn og godkendelser
Denne tilsynsberetning beskriver
Teknik og Miljøs indsats inden for
arbejdsområderne miljøgodkendelse af og miljøtilsyn med
virksomheder og husdyrbrug.

Virksomheder
Miljøtilsyn
Teknik og Miljø er tilsynsmyndighed for ca. 7.500 virksomheder.
Af disse skal Teknik og Miljø føre
regelmæssigt tilsyn med 350
virksomheder og 260 husdyrbrug.

Miljøstyrelsen og KL. Af figur 1
ses de samlede antal tilsyn (i
procent), der er foretaget i forholdt til det aftalte.
Det fremgår af figuren at Teknik
og Miljø i 2012 har overholdt
tilsynsaftalen.
Figur 1: Figuren viser, at minimumsaftalen er overholdt for alle
typer virksomheder.

Typerne af virksomheder, der
skal føres tilsyn med, er besluttet af Miljøstyrelsen.
Det drejer sig om
• Godkendelsespligtige virksomheder
• Mindre og mellemstore
virksomheder
• Autoværksteder
• Renserier
Der er i 2012 været tilsyn på 79
virksomheder.
Det krævede antal tilsyn er
bestemt af en aftale mellem

*) Godkendelsespligtige virksomheder

Virksomheder og landbrug

Der er i forbindelse med tilsynene meddelt:
• 16 indskærpelser
• 1 påbud
• 0 forbud
Håndhævelserne er givet i forbindelse med opbevaring af
affald, afbrænding af affald, støj,
spildevandsforhold og opbevaring af kemikalier.
Domme og politianmeldelser
Teknik og Miljø har foretaget 2
politianmeldelser i 2012 for
1. Gentagende gange ikke at
have overholdt vilkårene i
miljøgodkendelsen
2. Igen at have brændt sit
erhvervsaffald af
Miljøgodkendelser
Teknik og Miljø er godkendelsesmyndighed for 83 virksomheder.
Der er i 2012 meddelt 12 miljøgodkendelser.
En miljøgodkendelse regulerer
en virksomheds aktiviteter, så
den forurening, der kommer fra
virksomheden i form af støv,
støj, affald, lugt osv. bliver på et
acceptabelt niveau.
Natur- og Miljøklagenævn
Teknik og Miljø har i år sendt 5
sager til afgørelse i klagenævnet.
I den ene klagesag, har klager
trukket klagen tilbage. Natur- og

Miljøklagenævnet har på den
baggrund meddelt, at de ikke
gør mere i sagen. De resterende
4 sager er endnu ikke afgjort.
Risikovirksomheder
Teknik og Miljø har i 2012 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til en risikovirksomhed.
Det betyder, at risikomyndighederne (Teknik og Miljø, Arbejdstilsynet og Beredskabet) skal
sikre, at virksomheden indrettes
og drives med det højst mulige
beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.
Det sker gennem en kritisk og
systematisk gennemgang af
risikovirksomhedens sikkerhedsdokumentation. Efterfølgende vil
arbejdet blive fulgt op regelmæssige inspektioner.
Den endelige accept af sikkerhedsdokumentet meddeles i
form af risikobegrundede vilkår i
miljøgodkendelsen.
Import og eksport af affald
Teknik og Miljø har godkendt 7
eksporter af affald til andet EØF
land. Samt godkendt 10 importer
af affald til Teknik og Miljø. Der
her herudover været omkring 10
mindre eksporter af grønlistet
affald og produkt til lande udenfor EU.
Miljøklager og uheld
Teknik og Miljø har siden januar
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2012 arbejdet på at skabe højere
effektivitet og service i vores
klagesagsbehandling for både
borgere og erhverv. Det har
Teknik og Miljø gjort ved at
etablere en klagevagt. Klagervagten er dog kun inden for
almindelig arbejdstid.

tilsyn samme dag.

Sagsbehandlerne har på tur 14
dages klagevagt.

Så længe at Teknik og Miljø har
en god dialog med naboen/
virksomheden om en mulig
løsning, arbejder Teknik og Miljø
for løsningen, og håndhæver
ikke klagen. Hvis dialogen går i
hårdknude, overvejer Teknik og
Miljø, om der skal starte en
håndhævelsessag.

Klagevagten består af to personer, som behandler alle henvendelser om støj, røg og møg. Det
betyder, at borgeren kan ringe til
klagevagten i vores åbningstid,
og klagevagten rykker ud på

Når Teknik og Miljø er på tilsyn
går Teknik og Miljø i dialog med
klager og nabo/virksomhed med
henblik på at klarlægge genens
omfang og drøfte mulige løsninger.

Resultat af klagevagten
Klagevagten har på 8
måneder modtaget 60
miljøklager.
Heraf er 49 afsluttet
med dialog, 3 klager er
overgået til håndhævelse og 8 sager er
uafsluttet.
Figur 3 Status på klagesager

Virksomheder og landbrug

Husdyrbrug
Miljøtilsyn
Teknik og Miljø fører regelmæssigt tilsyn med 260 husdyrbrug.
De typer af virksomheder, der
skal føres tilsyn med, er besluttet af Miljøstyrelsen.

Teknik og Miljø har i 2012 gennemført 42 samlede tilsyn med
husdyrbrug.

Det drejer sig om:
• Små husdyrbrug mellem 3
og 75 DE
• Mellemstore husdyrbrug
mellem 75 og 250 DE og
pelsdyrfarme
• Store husdyrbrug over 250
DE
Figur 2: Det ses at, minimumsaftalen er overholdt
for alle typer landbrug.
Minimumsaftalen svarer til 100%

*) Godkendelse af udspredningsarealer
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Teknik og Miljø har derudover
været på 10 krydsoverensstemmelsestilsyn.

møddingspladser, overproduktion
og manglende beholderkontrol.

Udspredningsmateriale
Der er i forbindelse med tilsynene meddelt:

Miljøgodkendelser
Teknik og Miljø har i 2012 ikke
meddelt nogen miljøgodkendelser til landbrug.

•
•
•
•

Teknik og Miljø har behandlet 9
anmeldelser om udvidelser eller
ændringer i dyrehold.

14 indskærpelser
0 påbud
0 forbud
0 politianmeldelser

Håndhævelserne er givet i forbindelse med opbevaring af
gylle, placering af markstak,

Natur- og Miljøklagenævnet
Teknik og Miljø har i 2012 ikke
sendt nogen klagersager i Naturog Miljøklagenævnet.

Opsamling af mål for 2012
Mål for 2012
• Etablerer en klagevagt, som sikrer, at 90 % af alle klager besøges samme dag. Gennemført.
• Opsporer virksomheder, som kan give anledning til forhøjet
koncentrationer af cadmium i spildevandsslammet. Målet udsat.
• Energikortlægning på to autoværksteder og afholdelse af gåhjem møde med erfaringsopsamling. Kortlagt i februar 2013.
• Kampagnetilsyn på landbrug om alarmer og barriere på gyllebeholdere. Gennemført.
• Revidering af fagligt indhold på hjemmesiden. Udsat da det er
besluttet, at kommunens hjemmeside skal fornys. I den forbindelse vil vores faglige indhold blive revideret.

Slagelse Kommune
Teknik og Miljø
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør
www.slagelse.dk
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