
Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2007. 
 
 
Indledning 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats 
vedrørende industri mv. i 2007. 
 
Kommunens miljøindsatsområder omfatter administration af og tilsyn med følgende 
lovgivning. 
 

• Miljøbeskyttelsesloven 
• Lov om forurenet jord 
• Vandforsyningsloven 
• Lov om kemiske stoffer og produkter  
• Vandløbsloven 

 
Administration af og tilsyn efter ovennævnte lovgivninger omfatter bl.a. følgende 
arbejdsområder: 
 

• Meddelelser af godkendelser og tillæg til godkendelser efter 
Miljøbeskyttelseslovens §33 

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

 
Ressourcer til miljøindsatsen i 2007. 
Furesø Kommune har i 2007 brugt 6,5 årsværk på administration af og tilsyn med 
ovennævnte lovgivninger. 
 
Virksomheder i Furesø Kommune 
I Furesø Kommune fordeler virksomhederne som kommunen er forpligtet til at føre 
tilsyn med sig således: 
 
Pr. 01.01.2007  

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

 
Status for virksomhederne pr. 31.12.2007: 

• 3 i-mærkede listevirksomheder 
• 22 listevirksomheder 
• 46 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 3 renserier 
• 34 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 2007 4 i-mærkede virksomheder. I efteråret 2007 lukkede 
aktiviteten på on-site renseanlægget på Farum Kaserne. 
 
Der er ikke meddelt nye godkendelser eller tillæg til de i-mærkede virksomheder i 
2007 
 
Øvrige listevirksomheder. 
Kommunens øvrige 22 listevirksomheder har alle en miljøgodkendelse på nær 2. 
Kommunen har bedt de 2 virksomheder indsende ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
Der er meddelt 2 tillæg til miljøgodkendelse, 1 miljøgodkendelser efter § 33 samt 1 
revision af godkendelse efter både § 41b go § 33. 
  
Furesø Kommune har ingen godkendelsespligtige landbrug. 
 
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
 
I-mærkede listevirksomheder 
Der er ført samlede tilsyn med 4 i-mærkede virksomheder, svarende til 100 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 5 henstillinger og 3 indskærpelser. Reaktionerne går 
for alle virksomhederne på vilkår vedr. spildevand samt gulvbelægninger og oplag. 
 
Øvrige listevirksomheder 
På de øvrige 22 listevirksomheder, har der været ført samlede tilsyn med 11 
virksomheder, svarende til 50 %. 
 
Tilsynene har givet anledning til 46 henstillinger, 6 indskærpelser og 4 påbud. 
Reaktionerne går hovedsageligt på oplag og spildevand samt emissioner. Påbuddene 
er givet til dokumentation for overholdelse af olietankbekendtgørelsen samt 
lovliggørelse af ulovlig kemikalietank.  
 
Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelse 
Der er ført samlede tilsyn med 15  ud af 46 bilag 1-virksomheder, svarende til 33% 
 
Tilsynene har givet anledning til 23 henstillinger. Reaktionerne går hovedsageligt på 
oplag og fritagelse for afleveringspligt for farligt affald . 
 
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser 
Der er ført samlede tilsyn med 11 autoværksteder og servicestationer, svarende til 33 
%. 
 
Tilsynene har givet anledning til 31 henstillinger og 2 indskærpelser. Reaktionerne 
går hovedsageligt på oplag og fritagelse for afleveringspligt for farligt affald. 
 
Der er ført samlede tilsyn med 2 renserier, svarende til 66 % 
 
Tilsynene har givet anledning til 2 henstillinger og 1 indskærpelse. Reaktionerne går 
på årlig serviceeftersyn af maskiner og fremsendelse af forbrugstal for 2007. 



 
Andre virksomheder og anlæg ( § 42-virksomheder) 
Der er ført tilsyn med 6 § 42 virksomheder. 
 
En enkelt virksomhed fik 1 indskærpelse og 2 henstillinger vedr. oplag og håndtering 
af farligt affald. 
 
Landbrug 
Der er ført samlede tilsyn på 6 landbrug med dyrehold større end 3 dyreenheder, 
svarende til 25 %. 
 
På 2 landbrug er der givet indskærpelser vedr. håndtering af gødning. 
 
Et landbrug med hestehold var tillige udvalgt jf. bekendtgørelse 1519 af 22. december 
2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til 
landbrugere. Krydskontrollen gav ikke anledning til indmeldelse af 
kravoverskridelser. Derimod har kommunen indmeldt overskridelse af et krav hos en 
anden landbruger, hvor der under det ordinære tilsyn blev observeret en 
kravoverskridelse i henhold til krydskontrollen. 
 
Der er i 2007 givet afslag på §10-tilladelse til etablering af anlæg til hestehold større 
end 15 dyreenheder, idet anlægget lå tættere end 300 m fra natura-2000 område. 
 
Øvrig miljøindsats i 2007 
Vandkvalitet og vandforsyning 
Vandkvaliteten på vandværkerne har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
Der er i 2007 ført teknisk tilsyn på vandværkerne. 
 
Spildevand 
Der er i 2007 givet 2 tilladelser til nedsivning i det åbne land. 
  
Der er givet 4 tilslutningstilladelser til det offentlige kloaksystem. Tilladelserne er 
givet til vaskeplads, vejafvanding og industrivirksomhed. 
 
Der er givet 4 udledningstilladelser til direkte udledning. Tilladelserne er givet til 
udledning fra Stavnsholt Renseanlæg samt overfladevand fra boliger. 
 
Jordvarmeanlæg 
Der er i 2007 givet 7 tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg og der er givet 1 
afslag til etablering af jordvarmeanlæg. Der er endvidere taget 1 anlæg ud af brug. 
 
Badevand 
Der udtages badevandsprøver på 4 badevandslokaliteter i Furesø Kommune. 2 
lokaliteter i Furesøen, 1 i Farum Sø, 1 i Søndersø.  
 
Analyseresultaterne har i en periode vist forhøjede tal for coliforme bakterier i 
Furesøen. Dette har dog ikke givet anledning badeforbud, idet der har været 
usikkerhed om analyseresultatet, og at et check fra 2 andre laboratorier ikke viste en 
forhøjelse. Det kan i øvrigt bemærkes, at mængden af E.coli ikke har overskredet 
kravværdierne, og det har ikke givet anledning til bemærkninger fra embedslægen. 
  



Der har i løbet af sommeren været en periode med opblomstring af alger 
 
Derudover føres tilsyn med badevandskvaliteten i Farum Svømmehal, Værløse 
Svømmehal, Hareskov Skole og Kollekolle.  
 
Det har været målt forhøjede kimtal i Farum Svømmehal og  det har været nødvendigt 
at lukke bassinerne i en kortere periode af nogle dage, inden en ny analyse viste at 
bassinerne igen kunne tages i brug. Analyseresultaterne har ikke givet anledning til 
yderligere bemærkninger. 
 
Vandløb 
Der er ikke givet påbud efter vandløbsloven i 2007. 
 
Der er indgået aftale med nabokommunerne om vandløbsvedligeholdelse og 
gennemført vandløbsvedligeholdelse på de tidligere amtsvandløb.. 
 
Der er i samarbejde med nabokommunerne gennemført konsulentundersøgelse af 
Jonstrup Å og Tibberup Å i relation til de kommende vandplaner, samt foretaget 
opmåling af Jonstrup Å.. 
 
Jordforureninger 
Der er konstateret 6 jordforureninger i Furesø Kommune, hvoraf der er igangsat 1 
frivillig undersøgelse af 1 forurening samt givet påbud om undersøgelse af 4 
forureninger. Derudover er der gennemført en frivillig oprydning på 1 lokalitet uden 
forudgående undersøgelse i forbindelse med bygge- anlægsarbejde. 
 
Der er givet 4 påbud om undersøgelse og afgrænsning af jordforureninger. 
 
Der er givet 2 påbud om oprensning af jordforureninger  
 
Der er gennemført 1 frivillig forureningsundersøgelse og 1 frivillig oprydning. 
 
I forbindelse med øvrige byggearbejder/anlægsprojekter er der flyttet mindre 
mængder af forurenet jord. 
 
Kortlægning og planlægning 
Kommunen har udarbejdet Agenda 21 strategi. 
 
Andet 
Kommunen har politianmeldt ejeren af en ejendom for afbrænding af affald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oplysningsskema for industri om Furesø Kommunes miljøindsats 2007 
1. Ressourcer i 2007 Årsværk i egen 

forvaltning 
Udgift til kommunalt 
miljøsamarbejde 

Udgift til fremmede 
tjenesteydelser, kr. 

1.1 Meddelelse af godkendelser 
til listevirksomheder 

0,1 0 0 

1.2 Tilsyn og opfølgende 
arbejder, herunder 
vejledning 

3,15 0 84.274 

1.3 Kortlægning og planlægning 0,1 0 0 
 
Godkendelser af listevirksomheder 
 Årsværk i 

egen 
forvaltning 

Udgift til 
kommunalt 
miljøsamarbejde 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteydelser, 
kr. 

Antal 
godkendelser 
i 2007 

Antal 
godkendte 
virksomheder 
i alt 

I-mærkede 
listevirksomheder, 
ekskl. landbrug 

 0 0 0 0 4 

Øvrige 
listevirksomheder, 
ekskl. landbrug 

0,1 0 0 4 20 

 
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
 Årsværk 

i egen 
forvalt-
ning 

Udgift til 
kommu-
nalt miljø-
samarbej-
de 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteyd
elser, kr. 

Antal virk-
somheder 

Antal  til-
synsbesøg 

Antal be-
søgte virk-
somheder 

Antal virk-
somheder 
som har 
modtaget 
samlet 
tilsyn 

Opkrævet 
bruger-
betaling 

i-mrk. lis-
tevirksom-
heder 

0,45 0 0 4 5 4 4 10.505 

Øvrige 
listevirk-
somheder 

1,15 0 84.274 22 17 11 11 160.670 

Bilag 1 
virksom-
heder 

0,8 0 0 46 16 15 15 14.220 

Autoværk-
steder 
omfattet af 
branche-
bek. 

0,5 0 0 33 11 11 11 6.021 

Renserier 
omfattet af 
branche-
bek. 

0,01 0 0 3 2 2 2 3.715 

Andre 
virksom-
heder og 
anlæg 
(§42) 

0,01 0 0 375 7 6 6  

Andet 0,23 0 0  
 
Reaktioner 2007 Håndhævelse Afgørelser  
 Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelse Påbud efter 

MBL § 41b 
Øvrige påbud Forbud 

Listevirksomheder 52 9 0 1 8 0 
Bilag 1-
virksomheder 

25 0 0 0 0 0 

Autoværksteder 31 2 0 0 0 0 
Renserier 2 1 0 0 0 0 
Andre 
virksomheder 

2 1 0 0 0 0 

Andet 0 0 1 0 5 0 

 
 



Oplysningsskema for landbrug om Furesø Kommunes miljøindsats 2007 
1. Ressourcer i 2007 Årsværk i egen 

forvaltning 
Udgift til kommunalt 
miljøsamarbejde 

Udgift til fremmede 
tjenesteydelser, kr. 

1.1 Meddelelse af godkendelser 
til landbrug efter § 11-12 

0 0 0 

1.2 Tilsyn og opfølgende 
arbejder, herunder 
vejledning 

0,1 0 0 

1.3 Kortlægning og planlægning 0 0 0 
 
 Godkendelsepligtige landbrug efter § 11-12. 
 Årsværk i 

egen 
forvaltning 

Udgift til 
kommunalt 
miljøsamarbejde 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteydelser, 
kr. 

Antal 
godkendelser 
i 2007 

Antal 
godkendte 
virksomheder 
i alt 

Godkendelseplig-
tige landbrug 
efter § 11-12. 

 0 0 0 0 0 

 
Godkendelser af landbrug efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
 Årsværk i 

egen 
forvaltning 

Udgift til 
kommunalt 
miljøsamarbejde 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteydelser, 
kr. 

Antal 
godkendelser 
i 2007 

Antal 
godkendte 
virksomheder 
i alt 

Godkendelser af 
landbrug efter § 
10 i lov om 
miljøgodkendelse 
m.v. af 
husdyrbrug 

 0,02 0 0 0 0 

 
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
 Årsværk 

i egen 
forvalt-
ning 

Udgift til 
kommu-
nalt miljø-
samarbej-
de 

Udgift til 
fremmede 
tjenesteyd
elser, kr. 

Antal virk-
somheder 

Antal  til-
synsbesøg 

Antal be-
søgte virk-
somheder 

Antal virk-
somheder 
som har 
modtaget 
samlet 
tilsyn 

Opkrævet 
bruger-
betaling 

Godkendel
sespligtige 
landbrug 
efter §11-
12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Landbrug 
med §10 
godkendels
er 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Øvrige 
landbrug 
med 
erhvervsm
æssigt 
dyrehold 

0,08 0 0 24 6 6 6 4.996 

Øvrige 
landbrug 
uden 
erhvervsm
æssigt 
landbrug 

0 0 0 18 0 0 0 0 

Virksom-
heder om-
fattet af 
bekendt-
gørelse om 
pelsdyr-
farme 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Andet 0 0 0  



 
Reaktioner 2007 Håndhævelse Afgørelser  
 Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelse Påbud efter 

MBL § 41b 
Øvrige påbud Forbud 

Landbrug med §11-
12 godkendelse 

0 0 0 0 0 0 

Landbrug med § 10 0 0 0 0 0 0 
Øvrige landbrug 
med erhvervs-
mæssigt dyrehold, 
ekskl. pelsdyrfarme 

0 2 0 0 0 0 

Øvrige landbrug 
uden erhvervs-
mæssigt dyrehold 
ekskl. pelsdyrfarme 

0 0 0 0 0 0 

Virksomheder 
omfattet af 
bekendtgørelse om 
pelsdyrfarme 

0 0 0 0 0 0 

Andet 0 0 0 0 0 0 

 


