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Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2012. 
 
Indledning 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats i 2012. 
 
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 miljøbeskyt-
telseslovens § 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. 1. januar 2012: 

• 2 i-mærkede listevirksomheder 
• 19 øvrige listevirksomheder 
• 48 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 34 autoværksteder 
• 16 landbrug (større end 3 dyreenheder) 
• Ca. 375 andre virksomheder (§ 42) 
 

 
Pr. 31. december 2012: 

• 2 i-mærkede listevirksomheder 
• 17 øvrige listevirksomheder 
• 45 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 35 autoværksteder 
• 17 landbrug (større end 3 dyreenheder) 
• Ca. 375 andre virksomheder (§ 42) 
 

Alle listevirksomheder skal have en miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 
Listevirksomheder er inddelt i kategorierne i-mærkede listevirksomheder og øvrige listevirk-
somheder. Forskellen mellem de to typer listevirksomheder er, at de i-mærkede listevirksom-
heder generelt omfatter virksomhedstyper med et større potentiale for påvirkning af miljøet 
end de øvrige listevirksomheder.  
 
Bilag 1-virksomheder er virksomhedstyper, som Miljøstyrelsen har vurderet skal have regel-
mæssige miljøtilsyn. 
 
Andre virksomheder (§ 42-virksomheder) er alle de virksomheder, som ikke er listevirksom-
heder, bilag 1-virksomheder, autoværksteder, renserier eller landbrug. Kommunen er ikke 
forpligtet til at føre regelmæssigt miljøtilsyn med disse virksomheder.   
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Meddelelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 
 
I-mærkede listevirksomheder. 
I Furesø Kommune var der i 2012 to i-mærkede godkendelsespligtige virksomheder (liste-
virksomheder). Det drejer sig om to galvaniseringsvirksomheder. Begge i-mærkede virksom-
heder i Furesø Kommune har en miljøgodkendelse.  
 
Øvrige listevirksomheder (ikke i-mærkede). 
Der var i 2012 17 listevirksomheder i Furesø kommune, som ikke er i-mærkede. Disse omfat-
ter: 
 
1 galvaniseringsvirksomhed 
3 overfladebehandlingsvirksomheder 
3 maskinfabrikker 
1 betonvirksomhed 
1 plastvirksomhed 
4 fjernvarmeværker 
2 genbrugsstationer  
2 oplagspladser 
 
De øvrige listevirksomheder har alle en miljøgodkendelse, og disse vil blive revideret løben-
de, i takt med at de bliver utidssvarende.   
 
Der er i 2012 udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelse til en eksisterende virksomhed. 
  
Godkendelsespligtige landbrug 
Furesø Kommune har ingen landbrug, som kræver en miljøgodkendelse efter bestemmelserne 
i husdyrloven. Kommunen har ingen landbrug med en dyrebesætning større end 75 dyreenhe-
der, som er den størrelse, der kræver en miljøgodkendelse efter bestemmelserne i husdyrlo-
ven.  
 
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
 
I forbindelse med kommunens miljøtilsynsarbejde skelnes der mellem samlede tilsyn og del-
tilsyn. Ved et samlet tilsyn 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 deltilsyn gennemgås enkelte dele af virksomheden, 
f.eks. i forbindelse med opfølgende tilsyn eller i forbindelse med klagesager.   
 
I-mærkede listevirksomheder 
Der er ført samlet tilsyn med én i-mærket virksomhed i 2012, svarende til 50 %.  
 
Tilsynet med i-mærkede virksomheder har givet anledning til 1 henstilling. Reaktionen om-
handler spildevandsforhold. 
 
Øvrige listevirksomheder 
På de øvrige 19 listevirksomheder, der var aktive i 2012, har der været ført samlede tilsyn 
med 9 virksomheder, svarende til 47 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 10 henstillinger. Reaktionerne omhandler hovedsageligt krav 
om sløjfning af olietanke, spildevandsforhold, indsendelse af driftsjournaler, miljøteknisk 
beskrivelsen og ansøgning om revideret miljøgodkendelse. 
  
Furesø Kommune har givet én tilslutningstilladelse til tilslutning af afværgevand, samt med-
delt revideret tilladelse til én virksomhed. 
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Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelse 
Der er ført samlede tilsyn med 16 ud af 48 bilag 1-virksomheder i 2012, svarende til 33 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 13 henstillinger. Reaktionerne omhandler kildesortering og 
opbevaring af affald, spildevandsforhold samt forhold vedrørende olietanke. 
 
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser 
Der er ført samlede tilsyn med 12 ud af 34 autoværksteder og servicestationer i 2012, svaren-
de til 35 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 5 henstillinger. Reaktionerne omhandler hovedsageligt sorte-
ring og opbevaring af affald samt forhold vedrørende olietanke. 
 
Andre virksomheder og anlæg (§ 42-virksomheder) 
Der er ikke ført regelmæssige eller kampagnemæssige tilsyn med § 42 virksomheder i 2012. 
 
Udledningstilladelser 
Furesø Kommune har i 2012 udarbejdet 2 udledningstilladelser til udledning af vand fra reno-
vering af KE’s drikkevandsledninger samt forlængelse af udledningstilladelse til Stavnsholt 
Renseanlæg. 
 
Landbrug 
Der er ført samlet tilsyn på 4 ud af 16 landbrug med dyrehold større end 3 dyreenheder i 
2012, svarende til 25 %.  
 
Tilsynene har givet anledning til 1 henstilling og 1 indskærpelse. Reaktionerne omhandler 
forhold vedrørende håndtering af gødning. 
  
Øvrig miljøindsats i 2012 
Vandkvalitet og vandforsyning 
Den løbende kontrol med vandkvaliteten på vandværkerne i kommunen har ikke givet anled-
ning til bemærkninger i 2012.  
 
Furesø Kommune har i 2012 ført teknisk tilsyn på Lillevang vandværk.  
 
Der er fortsat dårlig vandkvalitet hos én enkeltindvinder. 
  
Furesø Vandforsyning har etableret en boring i Store Hareskov og gennemført en tilfredsstil-
lende prøvepumpning. Furesø Vandforsyning har ansøgt om tilladelse til fremover at bruge 
boringen i den almene vandforsyning. 
  
Furesø Kommune har i 2012 genoptaget arbejdet med VVM-redegørelsen for Furesø Vand-
forsynings ansøgning om vandindvinding. Den endelige VVM-redegørelse er endnu ikke 
færdiggjort. 
 
Spildevand 
I det åbne land har Furesø Kommune i 2012 givet én tilladelse til et minirenseanlæg og 4 
tilladelser til nedsivning af husspildevand. 
 
I 2012 har Furesø Kommune meddelt 2 tilladelser til tilslutning af spildevand og overflade-
vand fra 2 nybyggede områder. Der er meddelt 34 tilladelser til etablering af faskine til ned-
sivning og 3 tilladelser til tilslutning af tag- og overfladevand fra boliger og p-arealer. 
 
Jordvarmeanlæg 
Der er i 2012 givet 12 tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. 
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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 kon-
trolprøver i Furesø 300 meter øst for udløbsledningen fra Stavnsholt renseanlæg. 
 
Der blev udtaget i alt 10 prøver på hver station, ligesom der i 2012 er udarbejdet opdaterede 
badevandsprofiler for alle badevandslokaliteter. 
  
Alle badestationer kunne i 2012 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 enkelte gange konstateret problemer med for mange alger i vandet henover somme-
ren, men det har ikke givet anledning til at badning blev frarådet. 
  
Derudover føres der tilsyn med badevandskvaliteten i Farum Svømmehal, Værløse Svømme-
hal, Hareskov Skole og Kollekolle. Analyseresultaterne af badevandskvaliteten fra svømme-
hallerne i kommunen har i 2012 ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
Vandløb 
Sommeren 2012 har været et normalt nedbørsår, hvilket også afspejler sig i, at antallet af kla-
ger over våde haver er for nedadgående.  
 
Der er i 2012 arbejdet videre med at forsinke vandet fra Lille Hareskov, før det går i regn-
vandssystemet gennem Hareskovby. Projektet er færdigt og taget i brug. Der er lavet forsin-
kelse på overfladevand fra i alt 70 ha skov. 
 
Wetlandet ved indløb til Vesterled Sø blev sat i gang  i 2012  og der mangler kun en tilplant-
ning af wetlandet. Wetlandet skal forsinke vandet fra Tibberup å, så jordpartikler med fosfor 
bundfældes, før det når søen.  
 
Furesø Kommune har i 2012 overtaget Søndersø og tilgrænsende arealer fra Københavns 
Energi (HOFOR). Der arbejdes på at lave et reguleringsprojekt til genskabelse af Lillesø. 
 
Vandplanerne og Vandhandleplanerne blev vedtaget og ophævet igen.  Furesø Kommune har 
projekter med biomanipulation af Søndersø, ændret vedligeholdelse af Snarrevadsgrøften, 
vandløbsrestaurering af Bunds Å og frilægning af rørlagt strækning under Flyvestation Vær-
løse og Jonstrupvej. 
 
I 2012 har der været offentliggjort et reguleringsprojekt vedr. Hesselbækken i Enghaven.  
Projektet  ligger stille pga. verserende klagesag i Natur- og miljøklagenævnet.  
 
Jordforureninger 
Der er konstateret én ny jordforurening i Furesø Kommune i 2012, og den sag pågår stadig. 
  
I forbindelse med øvrige byggearbejder/anlægsprojekter i kommuner, er der flyttet mindre 
mængder af forurenet jord. 
 
Kortlægning og planlægning 
Kommunen har i 2012 fortsat arbejdet med udarbejdelsen af indsatsplanen for Farum og revi-
sion af spildevandsplanen for hele kommunen. 
 
 


