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Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2008. 
 
Indledning 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats vedrørende 
industri mv. i 2008. 
 
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 godkendelser og tillæg til godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 33 

• Tilsyn og opfølgende arbejder, herunder vejledning 
• Kortlægning og planlægning 

 
Ressourcer til miljøindsatsen i 2008. 
Furesø Kommune har i 2008 brugt 6,0 årsværk på den miljøindsats, som er omfattet af til-
synsberetningen 
 
Virksomhedstyper i Furesø Kommune 
I Furesø Kommune fordeler virksomhederne, som kommunen er forpligtet til at føre tilsyn 
med, sig således: 
 
Pr. 1. januar 2008: 

• 3 i-mærkede listevirksomheder 
• 23 listevirksomheder 
• 45 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 30 autoværksteder 
• 24 landbrug (større end 3 dyreenheder) 
• Ca. 375 andre virksomheder (§ 42) 
 

 
Pr. 31. december 2008: 

• 3 i-mærkede listevirksomheder 
• 22 listevirksomheder 
• 44 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 31 autoværksteder 
• 24 landbrug (større end 3 dyreenheder) 
• Ca. 375 andre virksomheder (§ 42) 
 

 
Meddelelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 
 
I-mærkede listevirksomheder. 
I kommunen var der i 2008 fortsat tre i-mærkede godkendelsespligtige virksomheder (liste-
virksomheder). Det drejer sig om to galvaniseringsvirksomheder og én plastvirksomhed. Alle 
tre i-mærkede virksomheder i Furesø Kommune er miljøgodkendte.  
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Der er i 2008 meddelt ét tillæg til miljøgodkendelse til én af de i-mærkede galvaniseringsvirk-
somheder. Tillægget omhandler godkendelse af et forøget råvareforbrug i virksomhedens 
produktion. 
 
Øvrige listevirksomheder (ikke i-mærkede). 
Der var i 2008 23 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 
1 flyvestation 
1 slamtørringsanlæg 
2 støjvolde 
2 genbrugsstationer  
2 oplagspladser 
 
Af disse virksomheder mangler tre en miljøgodkendelse. Kommunen har anmodet de tre virk-
somheder om at indsende ansøgning om miljøgodkendelse. De øvrige virksomheder har alle 
miljøgodkendelser, og disse vil blive revideret løbende, i takt med at de bliver utidssvarende.   
De godkendelsespligtige aktiviteter på Flyvestation Værløse er blevet afviklet i 2008 og antal-
let af øvrige listevirksomheder er derfor 22 pr. 31. december 2008. 
  
Der er meddelt én miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven i 2008 til galvanise-
ringsvirksomheden. Miljøgodkendelsen omhandler etablering af et nyt produktionsafsnit sam-
tidig med, at enkelte vilkår om maksimalt årligt råvareforbrug og produktionsvækst er udgået.   
 
Godkendelsespligtige landbrug 
Der ligger ingen godkendelsespligtige landbrug i Furesø Kommune. 
 
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 på en gang, 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 2008, svarende til 33 %. Der er desu-
den er udført tre deltilsyn på én i-mærket virksomhed i forbindelse med en klagesag. 
 
Tilsynene har givet anledning til to henstillinger. Henstillingerne omhandler gulvbelægninger 
og manglende overholdelse af vilkår i tilslutningstilladelse. Der er desuden meddelt ét påbud 
til en i-mærket virksomhed i form af nye vilkår for virksomhedens tilslutningstilladelse for 
spildevand til offentlig kloak. 
 
Øvrige listevirksomheder 
På de øvrige 23 listevirksomheder, der var aktive i 2008, har der været ført samlede tilsyn 
med 12 virksomheder, svarende til 52 %. 
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Tilsynene har givet anledning til 18 henstillinger, én indskærpelse og syv påbud. 
Reaktionerne omhandler hovedsageligt oplag af olie og kemikalier, spildevandsforhold samt 
luftemissioner. Indskærpelsen omhandler manglende indsendelse af årsopgørelse. De syv 
påbud dækker over nye vilkår for spildevandstilslutning til offentlig kloak til syv virksomhe-
der.  
 
Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelse 
Der er ført samlede tilsyn med 17 ud af 45 bilag 1-virksomheder i 2008, svarende til 38 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 15 henstillinger og to indskærpelser. Reaktionerne omhand-
ler hovedsageligt oplag af affald og olie og kemikalier og fritagelse fra benyttelse af den 
kommunale ordning for indsamling af farligt affald. Der er desuden meddelt to påbud til to 
virksomheder i form af nye vilkår for virksomhedernes tilslutning af spildevand til offentlig 
kloak. Derudover er der meddelt to nye tilslutningstilladelser for spildevand til offentlig kloak 
til to virksomheder. 
 
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser 
Der er ført samlede tilsyn med 14 ud af 31 autoværksteder og servicestationer i 2008, svaren-
de til 45 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 32 henstillinger og én indskærpelse. Reaktionerne omhandler 
hovedsageligt oplag af råvarer, sortering af affald og fritagelse fra benyttelse af den kommu-
nale ordning for indsamling af farligt affald. Indskærpelsen omhandler bortskaffelse af affald. 
Der er desuden meddelt tre påbud til tre virksomheder i form af nye vilkår for virksomheder-
nes tilslutning af spildevand til offentlig kloak. 
 
Der er ikke ført tilsyn med renserier i 2008, men der givet et påbud i form af nye vilkår for 
renseriets tilslutning af spildevand til offentlig kloak. 
 
Andre virksomheder og anlæg (§ 42-virksomheder) 
Der er ført tilsyn med tre § 42 virksomheder i 2008, og der er givet to påbud i form af nye 
vilkår for tilslutning af spildevand til offentlig kloak til én virksomhed og et påbud om over-
holdelse af støjgrænser til en anden virksomhed.  
 
Landbrug 
Der er ført samlet tilsyn på seks landbrug med dyrehold større end 3 dyreenheder i 2008, sva-
rende til 25 %. Tilsynene har ikke givet anledning til håndhævelse. 
 
Tre landbrug var tillige udvalgt jf. bekendtgørelse 1519 af 22. december 2004 om kontrol med 
krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere. Krydskontrollen har 
ikke givet anledning til indmeldelse af kravoverskridelser.  
 
Øvrig miljøindsats i 2008 
Vandkvalitet og vandforsyning 
Den løbende kontrol med vandkvaliteten på vandværkerne i kommunen har ikke givet anled-
ning til bemærkninger i 2008.  
 
Fire enkeltindvindere med dårlig drikkevandskvalitet er i 2008 blevet tilsluttet Farum Vand-
værk. 
 
Der er i 2008 ført teknisk tilsyn på tre vandværker tilknyttet Farum Vandværk. I den forbin-
delse er der givet én indskærpelse for overskridelse af den tilladte indvindingsmængde. Farum 
Vandværk har søgt om en ny samlet vandindvindingstilladelse for deres tre vandværker, som 
kommunen er ved at behandle. Kommunen er samtidig i gang med at udarbejde en VVM-
redegørelse for Værløse Vandforsynings ansøgning om vandindvinding, og deltager i en ar-
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bejdsgruppe om VVM-redegørelse for Københavns Energis vandværker, som Miljøcenter 
Roskilde er myndighed for.  
 
Spildevand 
Der er i 2008 givet én tilladelse til nedsivning af spildevand i det åbne land, samt én forlæn-
gelse af en midlertidig nedsivningstilladelse. 
  
Der er givet 15 påbud om nye vilkår for tilslutning af processpildevand fra 15 virksomheder 
til det offentlige kloaksystem. Derudover er der givet to nye tilslutningstilladelser til et bryg-
geri og en servicestation.  
 
Der er givet én tilladelse til direkte udledning til et vandløb. Tilladelsen er givet til tag- og 
overfladevand fra et boligområde. 
 
Jordvarmeanlæg 
Der er i 2008 givet ni tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. 
 
Badevand 
Der udtages badevandsprøver på fire badevandslokaliteter i Furesø Kommune. To lokaliteter i 
Furesøen, én i Farum Sø, én i Søndersø.  
 
Badevandet ved Høje Klint i Furesø har i 2008 ikke levet op til badevandsbekendtgørelsens 
fastsatte hygiejniske krav. Der blev målt lettere forhøjede værdier af bakterier i slutningen af 
juli og i august, samt en større overskridelse af kravværdierne i en vandprøve fra den 2. sep-
tember. En efterfølgende ny prøvetagning viste ingen overskridelser i indholdet af bakterier.  
  
Efter samråd med embedslægen gav overskridelsen af kravværdierne ikke anledning til ned-
læggelse af badeforbud ved Høje Klint, da overskridelserne ansås for kortvarige og uden for 
den egentlige badesæson.  
 
Der er hidtil ikke fundet nogen forklaring på det høje indhold af bakterier ved Høje Klint. 
Kommunen vil inden næste badesæson undersøge og planlægge, hvorledes der kan iværksæt-
tes opsporende foranstaltninger, hvis der igen konstateres et forhøjet indhold af bakterier. 
  
De øvrige tre badesteder i kommunen, herunder Furesøbad, har alle levet op til de hygiejniske 
krav til badevand i 2008. 
 
Der har i løbet af sommeren været en kort periode med opblomstring af alger i Furesøen. 
 
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 2008 ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
Vandløb 
Der er givet én henstilling efter vandløbsloven i 2008, men ingen påbud. Henstillingen om-
handler hindring af vandløbets naturlige løb og for kraftig fældning/beskæring af beplantning 
langs vandløbet. 
 
De indgåede toårige aftaler med nabokommunerne om vandløbsvedligeholdelse af grænse-
vandløbene er videreført i 2008. 
 
Der er foretaget opmåling af dele af Tibberup Å og der er foretaget oprensning af Jonstrup Å 
på strækninger, hvor vandløbets vandføringsevne var mindre end forudsat i vandløbsregulati-
vet. 
  
 



 5 

 
Jordforureninger 
Der er konstateret to nye jordforureninger i Furesø Kommune i 2008. På en servicestation er 
der igangsat en frivillig afværge af en olieforurening, som skal fortsætte flere år ud i fremti-
den. På Flyvestation Værløse er der ligeledes konstateret en olieforurening. Der er givet på-
bud om undersøgelse og oprensning, og dette blev opfyldt i 2008.  
 
I forbindelse med øvrige byggearbejder/anlægsprojekter er der flyttet mindre mængder af 
forurenet jord. 
 
Kortlægning og planlægning 
Kommunen har udarbejdet forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Søndersø ind-
satsområde, som bliver sendt i høring i 2009. Indsatsplanen beskriver de indsatser som kom-
munen vil gennemføre primært indenfor miljøtilsyn, opsporing af gamle boringer og overvåg-
ning af eksisterende afværgeanlæg.  
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Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug i 2008 

Ressourcer i 2008 

 Årsværk i egen for-
valtning 

Udgift til fremmede tjeneste-
ydelser, kr. 

Meddelelse af godkendelser til listevirk-
somheder.  

0,05 0 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder 
vejledning.  

2,34 32917 

Kortlægning og planlægning 0,25  

Bemærkninger   

 

Godkendelser af listevirksomheder 

 

Årsværk i 
egen for-
valtning 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteydel-
ser, kr. 

Antal 
godken-
delser i 
2008 

Opkrævet 
brugerbe-
taling 

Antal god-
kendte 
virksom-
heder i alt 

Antal bestående 
virksomheder 
fra før 1992 - 
uden samlet 
godkendelse 

i-mærkede liste-
virksomheder, 
ekskl. landbrug 

0,00 0 1 663 3 0 

Bemærkninger   

Øvrige listevirk-
somheder, ekskl. 
landbrug 

0,05 0 1 14718 20 3 

Bemærkninger   

Ferskvandsdam-
brug 

0,00 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

 

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 

 Årsværk 
i egen 
forvalt-
ning 

Udgift til 
fremme-
de tjene-
steydel-
ser, kr. 

Antal 
virk-
som-
heder 

Antal 
tilsyns-
besøg  

Antal 
besøgte 
virksom-
heder 

An-
tal 
sam-
lede 
til-
syn 

Antal virk-
somheder 
som har 
modtaget 
samlet 
tilsyn i 
perioderne 
2006-2008 
og 2005-
2008 

Op-
krævet 
bruger 
beta-
ling, 
kr. 

Antal 
revurde-
ringer af 
godken-
delser 
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i-mrk. listevirk-
somheder, ekskl. 
landbrug 

0,09 0 3 3 2 1 6 7028 0 

Bemærkninger Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2006-
2008. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Øvrige listevirk-
somheder 

0,67 32917 23 12 12 12 37 22946 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2006-
2008. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Virksomheder på 
Bilag 1 til bru-
gerbetalingbek. 

0,55 0 45 17 17 17 56 11403 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2005-
2008. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Autoværksteder 
omfattet af bran-
chebek. 

0,23 0 31 15 14 14 48 18033 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2005-
2008. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Renserier omfat-
tet af bek. nr. 
532 af 18.06.03 

0,06 0 3 0 0 0 7 0 0 

Bemærkninger  Der er ført samlet tilsyn med 100 % af virksomhederne i perioden 2005-
2008. Visse virksomheder har haft mere end et samlet tilsyn i perioden. 

Ferskvandsdam-
brug 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

Vindmøller 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

Andre virksom-
heder og anlæg 
(“§ 42-
virksomheder”) 

0,08 0 375 3 3 2 14 0 0 

Bemærkninger   

Andet  0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger        
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Reaktioner i 2008 Håndhævelse Afgørelser 

 Henstil-
linger 

Indskær-
pelser 

Politian-
meldelser 

Påbud efter 
MBL. § 41 b 
* 

Øvrige 
påbud 

Forbud

i-mrk. listevirksomheder  2 0 0 0 1 0 

Øvrige listevirksomheder 18 1 0 0 7 0 

Virksomheder på Bilag 1 til 
brugerbetalingsbek.  

15 2 0 0 2 0 

Autoværksteder  32 1 0 0 3 0 

Renserier  0 0 0 0 1 0 

Ferskvandsdambrug  0 0 0 0 0 0 

Vindmøller  0 0 0 0 0 0 

Andre virksomheder og anlæg 
(§42)  

0 0 0 0 2 0 

Bemærkninger   

 



 9 

Tilsyn med landbrug i 2008  

Ressourcer i 2008 

 Årsværk i egen 
forvaltning 

Udgift til andre fremmede 
tjenesteydelser, kr. 

Meddelelse af godkendelser til landbrug  0,00  

Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder 
vejledning (ad. 1.2) 

0,10  

Uanmeldte tilsyn med opbevaring af fly-
dende husdyrgødning 

0,00  

Kortlægning og planlægning   

Bemærkning  

 

Godkendelser af husdyr/landbrug 

 

Årsværk i 
egen for-
valtning. 

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

Antal 
godken-
delser i 
2008 

Antal 
afslag i 
2008 

Opkrævet 
brugerbeta-
ling 

Antal godkendte 
virksomheder i 
alt ultimo 2008 

Godkendelse efter § 
33 i Miljøbeskyttel-
sesloven. 

0,00 0 0 0 0 0 

Lokaliseringsgod-
kendelse efter § 4 i 
HGB** 

0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 12 0,00 0 0 0 0 0 

Tillæg efter lovens* 
§ 12 

0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 11 0,00 0 0 0 0 0 

Tillæg efter lovens* 
§ 11 

0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 10 0,00 0 0 0 0 0 

Efter lovens* § 16 0,00 0 0 0 0 0 

Anmeldelse efter 
lovens* § 17 

0,00 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   
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Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
* Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode, som er udmeldt d. 29. juni 2007 dvs. 
2006-2008 for IPPC brug og 2005-2008 for øvrige typer husdyrbrug.  

 

Års-
værk 
i 
egen 
for-
valt-
ning i 
2008 

Udgift til 
andre 
frem. 
tjeneste-
ydelser i 
2008, kr. 

Antal 
virksom-
heder i 
alt per 
31/12 
2008 

Antal 
til-
syns-
besøg 
i 2008 

Antal 
besøg-
te virk-
som-
heder i 
2008 

Antal 
sam-
lede 
tilsyn 
i 
2008 

Antal virk-
somheder 
der har mod-
taget samlet 
tilsyn i til-
synsperio-
den * 

Opkræ-
vet 
bruger-
beta-
ling, kr. 

Antal 
revurde-
ringer af 
godken-
delser 

husdyrbrug over 
grænserne i §12. 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Husdyrbrug over 
75 DE, men 
under grænserne 
i §12. 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

øvrige husdyr-
brug med over 3 
DE  

0,10 0 24 6 6 6 21 4050 0 

Landbrug god-
kendt efter lo-
vens § 16 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

øvrige landbrug 0,00 0 18 0 0 0 1 0 0 

Andet 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger  

 

Uanmeldte tilsyn med opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning 
(2006-2008) 

Overdækning ved uanmeldt 
tilsyn 

Den videre sagsbehandling, hvor overdækningen 
ikke var tilfredsstillende ved det uanmeldte tilsyn 

Antal 
uanmeldte 
tilsyn i 
2008 Antal hvor 

overdækning 
tilfredsstil-
lende 

Antal hvor 
overdækningen 
ikke tilfredsstil-
lende 

Antal hvor 
logbogen er 
tilfredsstil-
lende ført 

Antal hvor 
logbogen 
ikke er 
tilfredsstil-
lende ført 

Antal hvor 
den mang-
lende over-
dækning 
kan accep-
teres 

Antal hvor 
den mang-
lende over-
dækning ikke 
kan accepte-
res 

0 0 0 0 0 0 0 
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Bemærkninger 

 

 

Håndhævelse i de tilfælde, hvor den manglende overdækning ikke kan accepteres 

Én indskærpelse Mere end én indskærpelse Politianmeldelse Krav om fast overdækning 

0 0 0 0 

Bemærkninger 

 

 

Reaktioner i 2008 Håndhævelse Afgørelser 

 Henstil-
linger 

Indskær-
pelser 

Politian-
meldelser 

Påbud efter 
MBL. § 41 
b * 

Øvrige 
påbud 

Forbud

Godkendt efter § 33 i Miljøbeskyt-
telsesloven. 

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

0 0 0 0 0 0 

Øvrige husdyrbrug med over 3 DE  0 0 0 0 0 0 

Landbrug godkendt efter lovens 
§16  

0 0 0 0 0 0 

Øvrige landbrug 0 0 0 0 0 0 

Andet  0 0 0 0 0 0 

Bemærkninger   

 

Antal ejendomme, hvor der har været reaktion på følgende miljøforhold i 2008:  

Miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne inkl. 
vilkår herom i en miljøgodkendelse/tilladelse 

 

Øvrige 
husdyrbrug 
over græn-
serne i 

Husdyrbrug 
over 75 DE op 
til grænserne i 
§12. 

Virksomheder, omfat-
tet af bekendtgørelse 
om pelsdyrfarme, men 
som ikke er over 75 

Øvrige husdyr-
brug med over 3 
DE og landbrug 
godkendt efter 
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§12. DE lovens § 16 

Antal dyr på bedriften 0 0 0 0 

Regler for udbringning af 
husdyrgødning 

0 0 0 0 

Spildevand 0 0 0 0 

Møddingspladsen (inkl. 
afløb) 

0 0 0 0 

Gødningsbeholdere (inkl. 
flydelag) udover reaktio-
ner nævnt under 1.3 

0 0 0 0 

Ensilageopbevaring 0 0 0 0 

Oplag af "kompost" i 
marken 

0 0 0 0 

Lugt  0 0 0 0 

Støj  0 0 0 0 

Lys 0 0 0 0 

Transport 0 0 0 0 

Affald 0 0 0 0 

Fluer 0 0 0 0 

Reaktioner, som normalt kun er relevant i forhold til vilkår i en miljøgodkendel-
se/tilladelse 

Driften af staldteknologi 0 0 0 0 

Krav til efterafgrø-
der/miljøgræs  

0 0 0 0 

Krav til kvælstoftildelin-
gen 

0 0 0 0 

Krav til sædskiftet 0 0 0 0 

Krav til fodring 0 0 0 0 

Andre forhold vedrørende husdyrbrug  

Bræmmer langs vandom-
råder 

0 0 0 0 

Andet 0 0 0 0 

 


