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Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2010. 
 
Indledning 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats i 2010. 
 
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 2010: 

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

 
Pr. 31. december 2010: 

• 2 i-mærkede listevirksomheder 
• 19 øvrige listevirksomheder 
• 48 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 2010 to i-mærkede godkendelsespligtige virksomheder (listevirk-
somheder). Det drejer sig om to galvaniseringsvirksomheder. Begge i-mærkede virksomheder 
i Furesø Kommune har en miljøgodkendelse.  
 
Øvrige listevirksomheder (ikke i-mærkede). 
Der var i 2010 19 listevirksomheder i Furesø Kommune, som ikke er i-mærkede. Disse omfat-
ter: 
 
1 galvaniseringsvirksomhed 
3 overfladebehandlingsvirksomheder 
5 maskinfabrikker 
1 elektronikvirksomhed 
1 betonvirksomhed 
1 plastvirksomhed 
3 fjernvarmeværker 
2 genbrugsstationer  
2 oplagspladser 
 
Furesø Kommune har i 2010 vurderet, at én virksomhed har øget deres produktion, så virk-
somheden herefter bliver godkendelsespligtig. Virksomheden er blevet bedt om at indsende 
ansøgning om miljøgodkendelse i 2011. 
 
De øvrige virksomheder har alle en miljøgodkendelse, og disse vil blive revideret løbende, i 
takt med at de bliver utidssvarende.   
 
Der er i 2010 meddelt 3 miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven til 2 varmevær-
ker og til et maskinværksted. Der er endvidere udarbejdet en revision af miljøgodkendelse til 
et maskinværksted. 
  
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 2010, svarende til 50 %.  
 
Tilsynet har givet anledning til én henstilling. Henstillingen omhandler undersøgelse af mu-
ligheden for at substituere stoffer. 
 
Furesø Kommune har desuden meddelt revideret tilladelse til tilslutning af spildevand til of-
fentlig kloak fra én i-mærket virksomhed. 
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Øvrige listevirksomheder 
På de øvrige 19 listevirksomheder, der var aktive i 2010, har der været ført samlede tilsyn 
med 10 virksomheder, svarende til 53 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 16 henstillinger. Reaktionerne omhandler hovedsageligt 
oplag af olie og kemikalier, krav om tømning af sump, spildevandsforhold, luftforhold og 
indsendelse af oplysninger om råvarer samt driftsjournal.  
 
Furesø Kommune har meddelt påbud om tilladelse til tilslutning af spildevand fra én virk-
somhed. 
 
Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelse 
Der er ført samlede tilsyn med 16 ud af 49 bilag 1-virksomheder i 2010, svarende til 33 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 8 henstillinger og 2 indskærpelser samt ét påbud. Reaktio-
nerne omhandler hovedsageligt oplag af affald og olie og kemikalier og fritagelse fra benyt-
telse af den kommunale ordning for indsamling af farligt affald samt spildevandsforhold.  
 
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser 
Der er ført samlede tilsyn med 12 ud af 35 autoværksteder og servicestationer i 2010, svaren-
de til 34 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 9 henstillinger og 1 indskærpelse. Reaktionerne omhandler 
hovedsageligt oplag af råvarer, sortering af affald og fritagelse fra benyttelse af den kommu-
nale ordning for indsamling af farligt affald, forhold omkring spildevand og indsendelse af 
forbrugsdata. 
 
Der er ført samlede tilsyn med to ud af tre renserier i 2010, svarende til 67 %. Tilsynene gav 
anledning til én henstilling om indsendelse af årsopgørelse. 
 
Andre virksomheder og anlæg (§ 42-virksomheder) 
Der er ført tilsyn med to § 42 virksomheder i 2010, og derudover har kommunen meddelt tre 
påbud om tilslutning af spildevand fra henholdsvis afværgevand og fra overfladeafvanding og 
givet én indskærpelse til en virksomhed vedrørende overholdelse af vilkår.  
 
Udledningstilladelser 
Furesø Kommune har i 2010 udarbejdet to udledningstilladelser til udledning af afværgevand 
og udledning af drikkevand i forbindelse med vedligehold af drikkevandsledning. 
 
Landbrug 
Der er ført samlet tilsyn på 5 ud af 17 landbrug med dyrehold større end 3 dyreenheder i 
2010, svarende til 29 %. Tilsynene har givet anledning til én henstilling og én indskærpelse. 
Reaktionerne omhandler hovedsageligt opbevaring af gødning samt aftale om afhentning af 
gødning. 
 
Ét landbrug var tillige udvalgt jf. bekendtgørelse om kontrol med krydsoverensstemmelse i 
forbindelse med direkte støtte til landbrugere. Krydskontrollen gav ikke anledning til over-
skridelse af krav.  
 
Øvrig miljøindsats i 2010 
Vandkvalitet og vandforsyning 
Den løbende kontrol med vandkvaliteten på vandværkerne i kommunen har ikke givet anled-
ning til bemærkninger i 2010.  
 
Furesø Kommune har i 2010 ført teknisk tilsyn på Værløse og Hareskov vandværker. Det 
blev aftalt, at vandforsyningen får inspiceret deres rentvandstanke i løbet af foråret 2011. 
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Der er observeret dårlig vandkvalitet hos én enkeltindvinder, og kommunen har været på til-
syn og drøftet med ejeren, hvordan vandkvaliteten kan forbedres.  
 
Rokkedyssegård i Kirke Værløse har fået tilladelse til at etablere en boring til vanding af de-
res afgrøder. Boringen er etableret og prøvepumpet, men de har endnu ikke fået en 10-årig 
indvindingstilladelse, da det afhænger af resultaterne fra prøvepumpningen.  
 
Furesø Vandforsyning har søgt om tilladelse til at etablere to prøveboringer i Store Hareskov, 
for at se om det er muligt at indvinde drikkevand. På sigt ønsker de at flytte Hareskov Vand-
værks kildeplads, da der er konstateret pesticider i grundvandet, som med tiden vil sprede sig 
til de andre boringer. Kommunen har givet tilladelse til prøveboringerne i 2011.   
 
VVM-redegørelsen for Furesø Vandforsynings ansøgning om vandindvinding, har været sat i 
bero, da man afventede indholdet af vandplanerne.  
 
Spildevand 
I det åbne land har Furesø Kommune i 2010 givet fire tilladelser til nedsivning af husspilde-
vand samt en tilladelse til etablering af samletank for husspildevand. 
 
I 2010 har Furesø Kommune meddelt 22 tilladelser til etablering af faskine til nedsivning og 
tag- og overfladevand fra boliger. 
 
Jordvarmeanlæg 
Der er i 2010 givet 18 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 kontrol-
prøver i Furesø 300 meter øst for udløbsledningen fra Stavnsholt renseanlæg. 
 
Der blev udtaget i alt 20 prøver på hver station. Dette antal var dobbelt så højt som i de forri-
ge år på grund af problemer med en ny analysemetode for fækale bakterier i badevandet, som 
blev indført i begyndelsen af 2009. Ifølge gældende regler skal prøveantallet fordobles i året 
efter, såfremt kommunen ikke kan dokumentere, at badevandskvaliteten var tilfredsstillende, 
hvilket Furesø Kommune ikke kunne på grund af analyseproblemerne.  
 
Alle badestationer kunne i år 2010 leve op til kvalitetskrav til indhold af fækale bakterier for 
badevand med ”udmærket kvalitet”, den bedste gruppe i forhold til badevandsdirektivets ind-
deling i kvalitetsklasser.  
 
Der blev ikke konstateret problemer med for mange alger i vandet henover sommeren, som 
ellers især i Furesø kan medføre, at badning frarådes. 
 
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 2010 ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
Vandløb 
De indgåede toårige aftaler med nabokommunerne om vandløbsvedligeholdelse af grænse-
vandløbene blev videreført i 2010. Der blev i foråret 2010 ført fælles tilsyn med nabokommu-
nerne af grænsevandløbenes vedligeholdelse. 
 
Henover sommeren blev der ført flere tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen på Jonstrup Å 
efter henvendelser fra grundejerforening ved åen. Jonstrup Å vedligeholdes af Ballerup 
Kommune. 
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Der blev ført flere tilsyn med Tibberup Å og Bundså som følge af henvendelser om observe-
rede forureninger af vandløbene. 
 
Furesø Kommune foretog i slutningen af år 2010 yderligere opmålinger af dele af Tibberup Å 
samt af hele Snarrevadsgrøften.  
 
Furesø Kommunes udstedte i 2010 påbud om dokumentation for tilstanden i den rørlagte del 
af Hesselbækken. Påbuddet omhandlede krav om dokumentation for vandløbets tilstand, dvs. 
undersøgelse af om vandet frit kan passere, og at der ikke er trængt rødder ind i det rørlagte 
vandløb. Efter klage over påbuddet stadfæstede By- og Landskabsstyrelsen kommunens på-
bud. 
 
Der blev udført tilsyn med tilstanden af drænledning på kommunens areal på Furesøgårds 
jorde på grund af problemer med vandføringsevnen.   
 
Jordforureninger 
Der er konstateret tre nye jordforureninger i Furesø Kommune i 2010. Der er konstateret en 
mindre forurening fra et oliefyr, som efterfølgende blev renset op via forsikringsdækningen. 
Derudover er der konstateret spor af olie i poreluften ved en bolig og lugt af olie i forbindelse 
med gravearbejde på en offentlig vej. Ingen af de to sidstnævnte har givet anledning til en 
oprensning, da det blev vurderet, at de ikke udgjorde en risiko.  
 
I forbindelse med øvrige byggearbejder/anlægsprojekter i kommuner, er der flyttet mindre 
mængder af forurenet jord. 
 
Kortlægning og planlægning 
Kommunen har i 2010 påbegyndt udarbejdelsen af indsatsplanen for Farum. Indsatsplanen 
skal bruges i det fremtidige samarbejde om beskyttelse af grundvandet i indsatsområdet. Pla-
nen vil beskrive en række indsatser, som skal sikre, at en forurening af grundvandet undgås. 
Planen er dynamisk, så indsatserne skal vurderes og ændres, efterhånden, som der kommer ny 
viden på området. 
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Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyr-
farme i 2010 

Godkendelser af listevirksomheder 

 Antal 
godken-
delser i 
2010 

Antal god-
kendte virk-
somheder i 
alt 

Antal bestående 
virksomheder fra 
før 1992 - uden 
samlet godken-
delse 

Opkrævet 
brugerbeta-
ling 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteydel-
ser, kr. 

i-mærkede listevirk-
somheder, ekskl. land-
brug 

0 2 0 0.00 0.00 

Øvrige listevirksom-
heder, ekskl. landbrug 

3 19 0 30755.00 0.00 

Ferskvandsdambrug 0 0 0 0.00 0.00 

 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 

 Antal 
virk-
som-
heder 

Antal besøgte 
virksomheder 

Antal 
til-
synsbe
søg  

Antal samle-
de tilsyn i 
indeværende 
år 

Antal 
virk-
somhe-
der som 
har mod-
taget 
samlet 
tilsyn i 
perio-
derne 
2008-
2010 og 
2007-
2010 

Opkrævet 
bruger 
betaling, 
kr. 

Udgift til 
fremmede 
tjeneste-
ydelser, 
kr. 

i-mrk. listevirk-
somheder, 
ekskl. landbrug 

2 1 1 1 2 1431.00 0.00 

Bemærkninger 
(max. 1.000 
tegn) 

Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2008-
2010. Visse af virksomhederne har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Øvrige liste-
virksomheder 

19 10 10 10 19 7872.00 0.00 

Bemærkninger 
(max. 1.000 
tegn) 

Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2008-
2010. Visse af virksomhederne har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

b) Virksomhe-
der på Bilag 1 
til brugerbeta-
lingbek. 

49 16 16 16 49 10020.00 0.00 

Bemærkninger 
(max. 1.000 
tegn) 

Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2007-
2010. Visse af virksomhederne har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

c1) Autoværk-
steder omfattet 

35 12 12 12 35 7014.00 0.00 
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af branchebek. 

Bemærkninger 
(max. 1.000 
tegn) 

Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2007-
2010. Visse af virksomhederne har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

c2) Renserier 
omfattet af bek. 
nr. 532 af 
18.06.03 

3 2 2 2 3 2577.00 0.00 

Bemærkninger 
(max. 1.000 
tegn) 

Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2007-
2010. Visse af virksomhederne har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

d) Ferskvands-
dambrug 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 

e) Vindmøller 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

f) Andre virk-
somheder og 
anlæg (“§ 42-
virksomheder”) 

375 2 2 0 0 0.00 0.00 

 

Reaktioner i 2010 Håndhævelse Afgørelser 

 Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud 
efter 
MBL. 
§ 41 b 
* 

Øvrige 
påbud 

Forbud 

i-mrk. listevirksom-
heder  

1 0 0 0 0 0 

Øvrige listevirksom-
heder 

16 0 0 1 0 0 

Virksomheder på 
Bilag 1 til brugerbeta-
lingsbek.  

8 2 0 0 1 0 

Autoværksteder  9 1 0 0 0 0 

Renserier  1 0 0 0 0 0 

Ferskvandsdambrug  0 0 0 0 0 0 

Vindmøller  0 0 0 0 0 0 

Andre virksomheder 
og anlæg (§ 42)  

0 1 0 0 1 0 

 

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010 

Godkendelser af husdyr/landbrug. 

 Antal god-
kendelser i 
tilsynsåret 

Antal 
godkend-
te virk-
somheder 
i alt ulti-
mo 2010 

Antal 
afslag i 
tilsyns-
året 

Opkrævet 
brugerbe-
taling 

Udgift til 
andre frem-
mede tjene-
steydelser, 
kr. 

IPPC-brug 0 0 0 0 0.00 
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Godkendelse efter § 33 i Miljøbe-
skyttelsesloven. 

0 0 0 0 0.00 

"Lokaliseringsgodkendelse" efter 
§ 4 i gammel Husdyrgødningsbe-
kendtg. 

0 0 0 0 0.00 

Efter lovens* § 12 0 0 0 0 0.00 

Tillæg efter lovens* § 12 0 0 0 0 0.00 

Efter lovens* § 11 0 0 0 0 0.00 

Tillæg efter lovens* § 11 0 0 0 0 0.00 

Efter lovens* § 10 0 0 0 0 0.00 

Efter lovens* § 16 0 0 0 0 0.00 

Anmeldelse efter lovens § 
17/efter godkendelsesbekendtgø-
relsens § 15, arealforhold 

0 0 0 0 0.00 

Anmeldelse efter lovens § 17/ 
efter godkendelsesbekendtgørel-
sens § 19 tilladelser til bygninger 
mm. 

0 0 0 0 0.00 

 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning  
* Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode, som er udmeldt d. 29. juni 2007 dvs. 
2008-2010 for husdyrbrug over 75 DE samt § 12 brug, for pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 
DE er perioden 2007-2010 og for øvrige husdyrbrug over 3 DE samt § 16 er perioden 2005-
2010.  

 Antal 
virk-
somhe-
der i alt 
per 
31/12 
før til-
synsåret 

Antal 
til-
syns-
besøg 
i til-
syn-
såret 

Antal 
besøgte 
virk-
somhe-
der i 
tilsyns-
året 

Antal 
samlede 
tilsyn i 
tilsynsåret 

Antal virk-
somheder 
der har 
modtaget 
samlet 
tilsyn i 
tilsynspe-
rioden * 

Antal 
revur-
derin-
ger i 
til-
synså-
ret 

Opkrævet 
brugerbe-
taling, kr. 

Udgift til 
fremmede 
tjeneste-
ydelser, 
kr. 

IPPC-brug 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

a.1) husdyr-
brug over 
grænserne i § 
12. 

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

a.2) Husdyr-
brug over 75 
DE, men 
under græn-
serne i § 12. 

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

a.3) Virk-
somheder, 
omfattet af 
bekendtgø-
relse om 
pelsdyrfarme 
fra 3 til og 
med 75 DE 

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

a.4) øvrige 17 5 5 5 17 0 3579.00 0.00 
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husdyrbrug 
med over 3 
DE  

a.5) Land-
brug god-
kendt efter 
lovens § 16 

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

a.6) øvrige 
landbrug 

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

  
Reaktioner i tilsyns-
året 

Håndhævelse Afgørelser 

 Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud 
efter 
MBL. 
§ 41 b 
* 

Øvrige 
påbud 

Forbud 

IPPC-brug 0 0 0 0 0 0 

Godkendt efter § 33 i 
Miljøbeskyttelsesloven. 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug 
over grænserne i § 12. 

0 0 0 0 0 0 

Husdyrbrug over 75 
DE op til grænserne i § 
12. 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder, omfattet 
af bekendtgørelse om 
pelsdyrfarme fra 3 til 
og med 75 DE 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug med 
over 3 DE  

1 1 0 0 0 0 

Landbrug godkendt 
efter lovens § 16  

0 0 0 0 0 0 

Øvrige landbrug 0 1 0 0 1 0 

 

Antal ejendomme, hvor der har været reaktion på følgende miljøforhold i tilsynsåret 

Miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne incl. vilkår her-
om i en miljøgodkendelse/tilladelse 

 

Antal brug 
med det på-
gældende 
miljøforhold 

IPPC-
brug 

Øvrige 
husdyr-
brug over 
grænserne 
i § 12. 

Husdyrbrug 
over 75 DE 
op til græn-
serne i § 12. 

Virksomheder, 
omfattet af be-
kendtgørelse om 
pelsdyrfarme, men 
som ikke er over 
75 DE 

Øvrige 
husdyr-
brug med 
over 3 DE 
og land-
brug god-
kendt efter 
lovens § 
16 

Antal dyr på 
bedriften 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige for- 0 0 0 0 0 0 
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hold vedr. 
anlægsdelen 

Markstakke 2 0 0 0 0 2 

Øvrige for-
hold vedr. 
arealdelen 

0 0 0 0 0 0 

 


