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Alle kommuner i Danmark skal hvert år afgive beretning om deres miljøtilsynsarbejde i det forgangne år.
Kommunerne indberetter deres tilsynsdata elektronisk til Miljøstyrelsen via Miljøportalen. Rødovre Kommunes indberetning til Miljøportalen på udfyldt skema kan ses i bilag 1.
Foruden indberetning på Miljøportalen har Teknisk Forvaltning udarbejdet en offentlig version af Miljøtilsynsberetningen for 2015, der kort beskriver Rødovre Kommunes miljøindsats i 2015 (se bilag 2). Miljøtilsynsberetningen og tilsynsrapporter fra årets tilsyn bliver offentliggjort på Rødovre Kommunes hjemmeside
i overensstemmelse med bekendtgørelsen om miljøtilsyn1.
Miljøtilsyn
Teknisk Forvaltning har gennemført 47 miljøtilsyn på virksomheder i 2015. Der er blevet udført 5 tilsyn på
godkendelsespligtige virksomheder omfattet af et listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 22, hvilket
svarer til 41 % af de godkendelsespligtige virksomheder, 8 tilsyn på virksomheder (gebyrpligtige virksomheder) omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen samt 34 tilsyn på autoværksteder, som er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette svarer samlet til 35 % af alle gebyrpligtige virksomheder og autoværkstederne i kommunen.
Kommunen er ifølge bekendtgørelsen om miljøtilsyn forpligtet til hvert år at føre tilsyn med minimum 40 %
af de godkendelsespligtige virksomheder samt minimum 25 % af alle gebyrpligtige virksomhederne og autoværkstederne i kommunen. Den enkelte godkendelsespligtige virksomhed skal have et tilsyn mindst hvert 3.
år og gebyrpligtige virksomhederne og autoværkstederne mindst hvert 6. år. Til at bestemme, hvor ofte den
enkelte virksomhed skal have tilsyn anvendes et miljørisikoscoresystem, som fastsætter tilsynshyppigheden.
Alle de tilsynspligtige virksomheder i Rødovre Kommune er blevet miljørisikoscoret. Rødovre Kommune
har i 2015 overholdt tilsynsfrekvenserne i bekendtgørelsen om miljøtilsyn.
Tilsynskampagner
Kommunen skal ifølge bekendtgørelsen om miljøtilsyn årligt føre to kampagner med tilsynspligtige virksomheder. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema.
I 2015 har Rødovre Kommune gennemført to kampagner: en Ren Å kampagne og en Olieudskiller kampagne. Formålet med Ren Å kampagnen var at gøre virksomhederne opmærksomme på, at der ikke bliver udledt kemikalier, sæbe eller spildolie i regnvandssystemet, da vandet ikke bliver renset, før det løber ud i
vandløb, søer og havet, i dette tilfælde Harrestup Å. Formålet med Olieudskiller kampagnen var, at oplyse
virksomhederne, om hvilke forhold de skal være opmærksomme på i forbindelse med drift og vedligeholdelse af deres sandfang og olieudskiller. Kampagnerne er udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. Teknisk Forvaltning udførte miljøtilsyn på 10 virksomheder i forbindelse
med Ren Å kampagnen, og miljøtilsyn på 6 virksomheder i forbindelse med Olieudskiller kampagnen.
Miljøgodkendelser
Der er i 2015 meddelt en tillægsgodkendelse til vognmandsfirmaet M. Larsen A/S, i forbindelse med at firmaet ønskede inddragelse af yderligere affaldsfraktioner, og en ændring i de maksimal modtagne mængder
affald pr. år.
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BEK nr. 1441 af 02/12/2015. Bekendtgørelse om miljøtilsyn.
BEK nr. 1447 af 02/12/2015. Bekendtgørelse om listevirksomhed.
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RØDOVRE KOMMUNE
Miljøkontoret
Håndhævelse af miljølovgivningen
Af væsentlige påtaler har Rødovre Kommune på baggrund af tilsynene i 2015 givet 18 henstillinger og 16
indskærpelser. Håndhævelserne har langt overvejende drejet sig om forkert håndtering og opbevaring af farligt affald.
Bilag fysisk på sagen:
Bilag 1: Den elektroniske indberetning til Miljøstyrelsen.
Bilag 2: Miljøtilsynsberetning 2015 – version til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.
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