
 

 

Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2014 

 
Indledning 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats i 2014. Furesø Kommune har 

i 2014 levet op til kravene fra Miljøstyrelsen. 

 

Kommunens miljøindsats omfatter administration og tilsyn efter følgende lovgivning: 

 

 Miljøbeskyttelsesloven 

 Lov om forurenet jord 

 Vandforsyningsloven 

 Lov om kemiske stoffer og produkter  

 Vandløbsloven 

 

Arbejdet omfatter bl.a.: 

 

 Meddelelser af miljøgodkendelser og tillæg til miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 

 Tilsyn og opfølgende arbejder, herunder vejledning 

 Kortlægning og planlægning 

 

Virksomhedstyper i Furesø Kommune 
I Furesø Kommune fordeler virksomhederne, som kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, sig således: 

 

Pr. 31. december 2014: 

 2 bilag 1-virksomheder (bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen), som begge er 

galvaniseringsvirksomheder. 

 16 bilag 2-virksomheder (bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen), som omfatter maskinfabrikker, 

overfladebehandlingsvirksomhed, betonvarefabrik, fjernvarmeværker, genbrugs- og oplagspladser 

og plastvirksomhed. 

 41 bilag 1-virksomheder (bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling), som bl.a. omfatter 

maskinværksteder, elektronikvirksomheder, vognmænd, kemi-/laboratorievirksomheder, trykkerier 

og tømrer-/snedkervirksomheder  

 2 renserier 

 36 autoværksteder 

 18 landbrug (større end 3 dyreenheder) 

 Ca. 375 andre virksomheder (§ 42), omfatter bl.a. føde-/dagligvarebutikker, engrosvirksomheder, 

håndværkere, tandlæger og læger  

 

Alle virksomheder på bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen (listevirksomheder) skal have en 

miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Listevirksomheder er inddelt i kategorierne bilag 1-

virksomheder og bilag 2-virksomheder. Forskellen mellem de to typer listevirksomheder er, at bilag 1-

virksomheder generelt omfatter virksomhedstyper med et større potentiale for påvirkning af miljøet end de 

øvrige listevirksomheder.  

 

Bilag 1-virksomheder til brugerbetalingsbekendtgørelsen omfatter virksomhedstyper, ud over 

listevirksomheder, som Miljøstyrelsen har vurderet, også skal have regelmæssige miljøtilsyn. 

 

Andre virksomheder (§ 42-virksomheder) er alle de virksomheder, som ikke er listevirksomheder, bilag 1-

virksomheder i brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder, renserier eller landbrug større end 3 

dyreenheder. Kommunen er ikke forpligtet til at føre regelmæssigt miljøtilsyn med disse virksomheder, men 

fører tilsyn med disse i forbindelse med kampagner eller klagesager.   



 

 

 

Meddelelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 

 

Bilag 1-virksomheder (listevirksomheder) 
I Furesø Kommune var der i 2014 to bilag 1-virksomheder (listevirksomheder). Begge er 

galvaniseringsvirksomheder og har en miljøgodkendelse.  

 

Bilag 2-virksomheder (listevirksomheder) 
Der var i 2014 16 bilag 2-virksomheder i Furesø kommune. Disse omfatter: 

 

1 galvaniseringsvirksomhed 

2 overfladebehandlingsvirksomheder 

3 maskinfabrikker 

1 betonvirksomhed 

1 plastvirksomhed 

4 fjernvarmeværker 

2 genbrugsstationer  

2 oplagspladser 

 

Alle bilag 2-virksomheder har en miljøgodkendelse, og disse vil blive revideret løbende, i takt med at de 

bliver utidssvarende.   

 

Der er i 2014 meddelt tillæg til miljøgodkendelser til én eksisterende bilag 2-virksomhed. 

  

Godkendelsespligtige landbrug 

I kommunen ligger ingen landbrug med en dyrebesætning større end 75 dyreenheder, som er den størrelse, 

der kræver en miljøgodkendelse efter bestemmelserne i husdyrloven.  

 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 

 

I forbindelse med kommunens miljøtilsynsarbejde skelnes der mellem basistilsyn, prioriterede tilsyn og 

kampagnetilsyn. Ved et basistilsyn gennemgås alle virksomhedens miljøforhold, typisk ved et enkelt tilsyn, 

men der er også mulighed for at sprede tilsynet ud over flere dage, hvis der er tale om en meget kompleks 

virksomhed. Ved et prioriteret tilsyn gennemgås enkelte dele af virksomheden, f.eks. i forbindelse med 

opfølgende tilsyn eller i forbindelse med klagesager. Kampagnetilsyn udføres i forbindelse med de to årlige 

kampagner, der er krav om i tilsynsbekendtgørelsen.  

 

Bilag 1-virksomheder 
Der blev ført samlet tilsyn med to bilag 1-mærkede virksomheder i 2014, svarende til 100 %.  

 

Tilsynene med bilag 1-virksomheder gav anledning til tre henstillinger. Henstillingerne omhandlede 

opbevaring af affald og spildevand. 

 

Bilag 2-virksomheder 
På de øvrige 16 listevirksomheder, blev der ført samlede tilsyn med otte virksomheder, svarende til 50 %. 

 

Tilsynene gav anledning til én indskærpelse og syv henstillinger. Indskærpelsen omhandlede spildevand, og 

henstillingerne omhandlede manglende indsendelse af årsopgørelse, affaldshåndtering, spildevand og støj. 

 

Samlet har kommunen ført tilsyn med 55 % af bilag 1- og bilag 2-virksomhederne. Kravet fra Miljøstyrelsen 

er 40 %. 

  

 



 

 

Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen 
Der blev ført samlede tilsyn med 6 ud af 41 bilag 1-virksomheder i 2014, svarende til 15 %. Derudover blev 

der ført tre kampagnetilsyn. 

 

Tilsynene gav anledning til tre indskærpelser og fem henstillinger. Indskærpelserne omhandlede 

spildevandsforhold. Henstillingerne omhandlede spildevandsforhold, manglende driftsjournal og håndtering 

af affald. 

 

Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser 

Der blev ført samlede tilsyn med 19 ud af 36 autoværksteder og servicestationer i 2014, svarende til 53 %. 

Derudover blev der ført fire kampagnetilsyn. 

 

Tilsynene gav anledning til syv indskærpelser og ni henstillinger. Indskærpelserne omhandlede 

spildevandsforhold og affaldshåndtering. Henstillingerne omhandlede emissionsforhold, spildevandsforhold, 

manglende driftsjournal og håndtering af affald. 

 

Der blev ført samlet tilsyn med ét ud af to renserier i 2014, svarende til 50 %. Tilsynet gav anledning til én 

indskærpelse. Indskærpelsen omhandlede spildevandsforhold. 

 

Andre virksomheder og anlæg (§ 42-virksomheder) 

Der blev ført tilsyn med seks § 42-virksomheder i 2014 i forbindelse med en affaldskampagne. Det ene af 

tilsynene gav anledning til en enkelt henstilling vedrørende sortering af affald. 

 

Landbrug 

Der blev ført samlet tilsyn på et ud af 18 landbrug med dyrehold større end tre dyreenheder i 2014, svarende 

til 5 %.  

 

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelse fra kommunens side. 

 

Samlet har kommunen ført tilsyn med 27 % af virksomhederne på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, 

virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser og landbrug. Kravet fra Miljøstyrelsen er 25 %. 

  

Tilsynskampagner i 2014 

 

Furesø Kommune har i 2014 gennemført to tilsynskampagner, som det er krævet i bekendtgørelse om 

miljøtilsyn. 

 

Kampagne 1: 

Den første kampagne havde fokus på affaldssortering og affaldshåndtering. Målet med kampagnen var at 

kontrollere, om de udvalgte virksomheder sorterede, opbevarede og bortskaffede deres affald korrekt. 

Derudover var målet at vejlede og inspirere virksomhederne til en bedre affaldssortering. Ved kampagnen 

besøgte vi 13 virksomheder, seks fra gruppen af virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen 

og syv § 42-virksomheder. Generelt var der god håndtering af affald på virksomhederne, men der var enkelte 

steder problemer med, at affaldet ikke blev sorteret i tilstrækkeligt mange fraktioner, f.eks. manglende 

frasortering af papir og plast. Det er vores vurdering, at virksomhederne vil sortere affaldet korrekt fremover, 

og der vil blive fulgt op på dette ved vores fremtidige tilsyn hos virksomhederne.    

 

Kampagne 2: 

Ved den anden kampagne cyklede vi systematisk rundt i Farum Erhvervspark for at opspore evt. nye 

virksomheder for at sikre, at vi fører tilsyn med alle de virksomheder, der er tilsynspligtige jf. 

tilsynsbekendtgørelsen. Ved rundturen opdagede vi tre nye virksomheder, der er omfattet af 

autobranchebekendtgørelsen. Vi har efterfølgende været på tilsyn på to af virksomhederne, og den sidste vil 

vi føre tilsyn med i 2015. Virksomhederne vil fremadrettet være en del af vores løbende tilsynsindsats. 



 

 

 

Øvrig miljøindsats i 2014 

 

Vandkvalitet og vandforsyning 
Den løbende kontrol med vandkvaliteten på vandværkerne i kommunen har ikke givet anledning til 

bemærkninger i 2014.  

 

Furesø Kommune har i 2014 ført teknisk tilsyn på Lillevang, Farum og Hareskov vandværker. 

 

Der er fortsat dårlig vandkvalitet hos en enkeltindvinding. Kommunen arbejder på en løsning af dette med 

ejeren. 

 

Furesø Kommune har i 2014 arbejdet med VVM-redegørelsen for Furesø Vandforsynings ansøgning om 

vandindvinding. Den endelige VVM-redegørelse forventes færdig i 2015 

 

Spildevand 
I det åbne land har Furesø Kommune i 2014 givet én tilladelse til nedsivning af husspildevand. 

 

Furesø Kommune har desuden givet én tilladelse til udledning af tagvand fra et nybyggeri. 

 

I 2014 har Furesø Kommune meddelt seks tilladelser til tilslutning af spildevand og overfladevand fra 

nybyggerier og to tilladelser til tilslutning af vand fra prøvepumpning og grundvandssænkning til offentlig 

kloak. Der er meddelt 36 tilladelser til etablering af faskine til nedsivning eller regnvandsbed.  

 

Jordvarmeanlæg 
Der er i 2014 givet 40 tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. 

 

Badevand 

Furesø Kommune udtog badevandsprøver på fire badevandslokaliteter i kommunens søer, på to lokaliteter i 

Furesø, én i Farum Sø og én i Søndersø. Derudover blev der udtaget kontrolprøver i Furesø 300 meter øst for 

udløbsledningen fra Stavnsholt renseanlæg. 

 

Der blev udtaget mindst 10 prøver på hver station, ligesom der i 2014 blev udarbejdet opdaterede 

badevandsprofiler for alle badevandslokaliteter. 

  

Alle badestationer kunne i 2014 leve op til kvalitetskrav til indhold af fækale bakterier for badevand med 

henholdsvis ”udmærket kvalitet” og ”god kvalitet”, den bedste og næstbedste gruppe i forhold til 

badevandsdirektivets inddeling i kvalitetsklasser.  

 

Der blev henover sommeren 2014 konstateret forekomst af alger i store mængder især i Furesøen, og det gav 

anledning til anledning til at badning blev frarådet ved flere tilfælde ved Furesøbad. 

  

Derudover blev der ført tilsyn med badevandskvaliteten i Farum Svømmehal, Værløse Svømmehal, 

Hareskov Skole og Kollekolle. Analyseresultaterne af badevandskvaliteten fra svømmehallerne i kommunen 

har i 2014 ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

Vandløb 
Sommeren 2014 var tør, så især Tibberup å var ikke vandførende.  

 

Vandplanprojekter: 

Der er i 2014 ansøgt og givet tilsagn til igangsætning af restaurering af en delstrækning af Bunds å. Der er 

ultimo 2014 arbejdet på myndighedstilladelserne.   



 

 

Biomanipulation af Søndersø blev igangsat i 2014, og der er ved årets afslutning opfisket 38.178 kg fisk 

fortrinsvis skaller og brasen.  Sigtedybden i Søndersø blev hen over sommeren forbedret fra 0,60 m til 4,10 

meter. 

 

Som følge af vandplanens vedtagelse 30. oktober 2014 blev arbejdet med vandhandleplanen igangsat i 

slutningen af 2014. 

 

Vandområdeprojektet Knardrup Enge blev forundersøgt men pga. ringe kvælstoftilbageholdelse og ringe 

lodsejertilslutning, blev projektet ikke gennemført. 

 

Jordforureninger 
Der blev konstateret to mindre jordforureninger i Furesø Kommune i 2014, som har kunnet give anledning til 

forureningskortlægning. En af disse to sager er fortsat uafsluttet.  

 

Kortlægning og planlægning 

Kommunens Spildevandsplan 2014-2017 og klimatilpasningsplan blev godkendt og offentliggjort i 2014. 

Kommunen har i 2014 arbejdet med udarbejdelse af en vandforsyningsplan. 
 


