Tilsynskampagne 2015
Udleder virksomheder beliggende i landzonen spildevand til Bjerge Å?
Slagelse kommune er pålagt at udføre 2 tilsynskampagner årligt jf. § 6 i Be1

kendtgørelse om Miljøtilsyn herunder at redegøre for mål og effekt af kampagnen. I 2015 omhandler den ene tilsynskampagne om kortlægning af virksomheder og deres spildevandsforhold, som er beliggende i oplandet til Bjerge
Å.
En mindre del af virksomheder, som er beliggende i Slagelse kommune har
adresse i landzonen. Ikke alle disse virksomheder er tilsluttet den offentlige
kloak. Der kan derfor være mulighed for at de leder processpildevand til vandløbene.
Som afgrænsning af kampagnen har vi valgt, at tage udgangspunkt i et enkelt
af vores vandløb og de virksomheder som har udledning til dette. Valget faldt
på Bjerge Å, da dette vandløb ikke lever op til målsætning i statens vandplaner.
Tilsynskampagnen formål blev derfor at undersøge, hvor mange og hvilke typer virksomheder der er beliggende i oplandet til Bjerge Å. For efterfølgende at
foretage en vurdering af i hvilket omgang de bidrager med processpildvand til
Bjerge Å.
Kampagnen bestod i ud fra BBR oplysninger, at kortlægge type og antal af
virksomheder. Herefter blev de typer virksomheder udvalgt, som vi erfaringsmæssigt ved, kan bidrage med processpildevand.
De udvalgte virksomheder blev gennemgået af den sagsbehandler som i det
daglige har tilsynet ved virksomheden.
Der er i oplandet til Bjerge Å 33 landbrug og 29 virksomheder.
Gennemgang af virksomhederne
Virksomhederne i oplandet til bjerge Å fordelt typer/brancher
• 18 håndværks- og servicevirksomheder
• 9 autoværksteder, vognmænd
• 1 genbrugsstation
• 1 biogasanlæg

1

Bekendtgørelse nr. 497 af 15/05/2013 om miljøtilsyn

Ved en gennemgang/tilsyn af virksomhederne kunne det konkluderes, at ingen
af virksomhederne har egentlig processpildevand, men der er virksomheder der Side2/3
afleder overfladevand og drænvand til Bjerge Å.
Det blev vurderet af to af virksomhederne med afledning af overflade- og
drænvand skal have gennemgået deres spildevandsforhold nærmere og der er i
den forbindelse en dialog i gang med virksomhederne.
Gennemgang af husdyrbrugene
9 husdyrbrug i oplandet fik et miljøtilsyn. Husdyrbrug varierede i størrelse fra
hobbybrug til IED mærkede virksomheder.
På tilsynene var der fokus på afløb til dræn tilknyttet bedriften fra
•
•
•

Stalde, lader og løbegårde
Opbevaringspladser med husdyrgødning og ensilage
Olietanke, kemikalieaffald samt andet affald.

Der blev ikke på nogle af tilsynene konstateret overtrædelser ved afløbsforholdene i forhold til husdyrbedriften, såsom ved opbevaring og håndtering af foder
og gødning.
På baggrund af tilsynene kan det derfor ikke påvises, at husdyrbrugene i oplandet har en større andel i vandløbets ringe vandkvalitet i forhold til beboelsen
i området generelt.

Tilsynskampagnen:
Baggrund

Baggrunden for kampagnen er, at opnå et billede af, om de
virksomheder som er beliggende i det åbne land producere

Side3/3

processpildevand

Kampagnemål

At undersøge om virksomheder i landzonen udleder processpildevand
til vandløbene.

Timing

Foråret 2015

Væsentlige
Interessenter

Virksomheder i oplandet til Bjerg Å

Kampagnens
aktiviteter og
resultater

At vurderer om virksomhederne i oplandet til Bjerge Å udleder
processpildevand til Bjerge Å.
Ved en gennemgang/tilsyn af virksomhederne kunne det konkluderes,
at ingen af virksomhederne har egentlig processpildevand, men der er v
ledes overfladevand og drænvand til Bjerge Å.
Det blev vurderet af to af virksomhederne med afledning af overflade- o
gennemgået deres spildevandsforhold nærmere og der er i den forbinde
virksomhederne.

Tidsforbrug

Projektplanlægning: 1 dag x 1 pers.
Kampagnen: 2 dage x 1 pers. Fysiske tilsyn: 1 dage x 2 pers.
Evaluering og offentliggørelse: 1 dage x 1 pers.

Økonomi

Udover udgifter til arbejdstid har kampagnen været
omkostningsneutral.

