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Indledning
Alle kommuner i Danmark skal hvert år afgive beretning om deres miljøtilsynsarbejde i det forgangne år i
henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn1. Tilsynsberetningen beskriver Rødovre Kommunes miljøindsats,
som omfatter administration af og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven.
Udover denne offentlige version af tilsynsberetningen for miljøindsatsen i 2015 har Teknisk Forvaltning indberettet miljøindsatsen elektronisk til Miljøstyrelsen. På baggrund af indberetningerne fra alle kommuner og
miljøcentre udarbejder Miljøstyrelsen en årsberetning, som dokumenterer, hvordan kommunerne løser de
miljøopgaver, de er sat til at varetage i Danmark.

Miljøindsatsen i 2015
Miljøtilsynet i Rødovre Kommune har i 2015 hovedsageligt bestået af de planlagte tilsyn med godkendelsespligtige virksomheder og gebyrpligtige virksomheder. Ved planlagte tilsyn har der især været fokus på opbevaring af olie og kemikalier. Udover de planlagte tilsyn har Teknisk Forvaltning også udført opfølgende miljøtilsyn og tilsyn på baggrund af klager over støj, lugt, affald mv.
Teknisk Forvaltning har behandlet en række klager i 2015. Klagerne har hovedsagelig været over støj og
lugtgener fra virksomheder, men der har også været klager over høns og brændeovnsrøg.
Teknisk Forvaltning har endvidere i alt gennemført 51 tilsyn i 2015 på 47 virksomheder. De resterende tilsyn er hovedsageligt opfølgende tilsyn eller tilsyn på baggrund af klager. Kravene i bekendtgørelsen om miljøtilsyn til minimumsfrekvenser for samlede tilsyn, for de forskellige brancher og virksomhedstyper, er
overholdt.
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.
Teknisk Forvaltning har 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.
Teknisk Forvaltning har meddelt 2 tilslutningstilladelser i 2015.
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BEK nr. 1441 af 02/12/2015. Bekendtgørelse om miljøtilsyn.
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Bilag 1. Antal miljøtilsyn i 2015
Miljøtilsyn i 2015
Antal
virksomheder
a) Listevirksomheder
b) Gebyrpligtige virksomheder
c) Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om autoværksteder
d) Andre virksomheder og anlæg
(“§ 42-virksomheder”)

Antal
tilsynsbesøg

Antal besøgte
virksomheder

12
51

5
8

5
8

68

34

36

779

4

4

Tallene i bilag 1 er taget fra den elektroniske indberetning til Miljøstyrelsen for 2015.

Bilag 2. Påtaler i 2015
Påtaler i 2015

Listevirksomheder
Gebyrvirksomheder
Autoværksteder
Andre virksomheder

Håndhævelse
Henstillinger

Indskærpelser
0
2
18
0

Afgørelser
Påbud
Forbud

Politianmeldelser
0
0
16
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Tallene i bilag 2 er taget fra den elektroniske indberetning til Miljøstyrelsen for 2015.
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Bilag 3. Virksomhedstyper i Rødovre i 2015
VIRKSOMHEDSTYPE
Listevirksomheder2

Gebyrpligtige

virksomheder3

Autoværksteder4
Øvrige § 42 virksomheder
registreret i miljødatabasen
(GeoEnviron)
Virksomheder samlet

BRANCHE
A202 Galvanisering
A203 Støvfrembr. overfl.beh. (.kap. >10.000Nm3/h)
A205 Jernforarb. virksomheder i øvrigt > 1000 m2
H201 Udendørs knallertbane
K211 Containerpladser, omlastestationer
K212 Oplagring, omlastning, omemballering, sortering af affald
I alt
A52 Overfladebeh., lak/farveforbrug < 6kg/h
A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²
D57 Presning, armering, ekstrud., plast < 100kg/d
D59 Fremstilling af plastpordukter < 5 tons/d
E51 Trykkerier o.s.v. m. forbr. af opl. midl. <6kg/h
E52 Møbelfabr./-snedkerier m. prod.areal > 200 m²
E60 Renserier, erhvervsdrevne vaskerier
E61 Fremst. frugtkonserves eller dybfrost < 1000 t
E64 Behandling af træ org. opløsningsmiddel <6kg/t
H51Garageanlæg m.m. > 3 stk. kørende materiel
K52 Omlastestation op til 30 t/dag
I alt
I alt
Mindre maskinværksteder, rep.virksomheder, tømrer/snedkere, frisører, malere, transportører, læger,
tandlæger, mindre servicevirksomheder med flere.
I alt

ANTAL
1
2
4
1
2
2
12
2
18
2
1
10
5
3
1
1
7
1
51
68
779
910

2

BEK nr. 1447 af 02/12/2015. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
BEK nr. 1417 af 02/12/2015. Tilsynspligtige virksomheder omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling mm.
4
BEK nr. 1733 af 21/12/2015 og BEK. nr. 1417/02/2015. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. og bekendtgørelse om brugerbetaling.
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