
Tilsynsberetning for industri mv. i Farum Kommune 2006 
 
 
 

Indledning 
 
Denne beretning indeholder en redegørelse for Farum Kommunes miljøindsats vedrø-
rende industri mv. i 2006. 
 
Kommunens miljøindsatsområder omfatter administration af og tilsyn med følgende 
lovgivning: 
 

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

 
Administration af og tilsyn efter ovennævnte lovgivning omfatter bl.a. følgende ar-
bejdsområder: 
 

• Meddelelser af godkendelser af Miljøbeskyttelseslovens § 33 
• Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
• Kortlægning og planlægning 

 
Ressourcer til miljøindsatsen i 2006 
 
Farum Kommunes egen indsats har i 2006 været på 1,8 årsværk på godkendelser, til-
syn, opfølgende arbejde og klagesager. 
 
Virksomheder i Farum Kommune 
 
I Farum Kommuner er der i alt 73 virksomheder som Farum Kommune har tilsyns-
pligt på. 
 
Pr. 01.01.2006 fordelte virksomhederne sig således: 
 

• 10 listevirksomheder 
• 43 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 1 renseri 
• 20 autoværksteder 

 
Derudover fører Frederiksborg Amt tilsyn med én listevirksomhed (en kemisk indu-
stri), Farum Svømmehal, genbrugsstationen og renseanlægget i Farum Kommune. 
 
Et autoværksted har ændret aktivitet og opfylder ikke længere kravene i autobranche-
bekendtgørelse. 
 
En bilag 1-virksomhed har lukket sin aktivitet. 
 



Status for virksomheder er derfor pr. 31.12.2006: 
 

• 10 listevirksomheder 
• 42 bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
• 1 renseri 
• 19 autoværksteder 

 
Endvidere er der:  
 

• 250 andre virksomheder (§ 42) 
 
Meddelelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 
 
I 2006 er der meddelt ét tillæg til miljøgodkendelse til én listevirksomhed. Der er 
fremsendt ansøgning om revision af fire miljøgodkendelser. 
 
Virksomhederne har ansøgt om revision af miljøgodkendelse pga. udvidelser eller 
forældelse af eksisterende godkendelser. 
 
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 
 
Listevirksomheder 
 
Der er ført tilsyn med 5 af 10 listevirksomheder i 2006. 
 
Tilsynene gav anledning til, at to af virksomhederne blev bedt om at indsende fornyet 
ansøgning om miljøgodkendelse, da virksomhedernes produktion er ændret og fordi 
de hidtidige miljøgodkendelser dermed er forældede. 
Én virksomhed fik en indskærpelse om overholdelse af fem forskellige vilkår i miljø-
godkendelsen.  
 
Bilag 1-virksomheder (bek. om brugerbetaling) 
 
Der er ført tilsyn med 11 ud af 42 bilag 1-virksomheder i 2006, hvoraf 1 tilsyn har 
været på et renseri. 
 
Tilsynene gav anledning til henstillinger til seks virksomheder. Henstillingerne om-
handlede bl.a. opbevaring af olie og kemikalier samt indsendelse af ansøgninger om 
fritagelse fra den kommunale henteordning for farligt affald og anmeldelse i henhold 
til VOC-bekendtgørelsen. 
En af virksomhederne blev endvidere bedt om at indsende en ny ansøgning om til-
slutningstilladelse for virksomhedens processpildevand. 
 
Autoværksteder 
 
Der er ført tilsyn med 5 ud af 20 autoværksteder omfattet af autobranchebekendtgø-
relsen i 2006. 
 
Tre af disse tilsyn gav anledning til bemærkninger. To af virksomhederne fik ind-
skærpelser om forhøjelse af afkast. Tre af virksomhederne fik endvidere en henstilling 



om indsendelse af ansøgning om fritagelse fra den kommunale henteordning for far-
ligt affald, og endelig fik én virksomhed en henstilling om forbedret opbevaring af 
spildolie. 
 
Et autoværksted har i 2006 ændret aktivitet og opfylder ikke længere kravene i auto-
branchebekendtgørelse. 
 
§ 42 virksomheder 
 
Der er ført tilsyn med 2 virksomheder i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Tilsynene gav anledning til 1 påbud til hver af virksomhederne. Påbudene er blevet 
opfyldt i indeværende år. 
 
Tilsynstema 2006 
 
Virksomhedernes kategorisering er blevet vurderet på baggrund af kendskabet til 
virksomhederne. 
 
Øvrig miljøindsats i 2006 
 
Affald 
 
Kommunen deltager i en kampagne vedr. emballageaffald fra erhverv. 
 
Vandkvalitet og vandforsyning 
 
Der er givet 3 påbud i henhold til vandforsyningsloven. Alle påbud er givet til enkelt-
indvindinger, og sagerne pågår stadig. 
 
Vandkvaliteten på vandværkerne har ikke givet anledning til bemærkninger, bortset 
fra en overskridelse af manganindholdet på Bregnerød Vandværk. Det vurderes at 
overskridelsen formentlig skyldes en udskiftning af efterfilteret. Der har ikke været 
problemer siden. 
 
Spildevand 
 
Der er i 2006 givet 1 tilladelse til nedsivning i det åbne land. Endvidere er der givet 
forbud mod anvendelse af et ulovligt etableret nedsivningsanlæg indtil der foreligger 
dokumentation for at anlægget kan drives miljømæssigt forsvarligt. 
 
Badevand 
 
Der udtages badevandsprøver på tre badevandslokaliteter i Farum Kommune. To lo-
kaliteter i Furesøen og en i Farum Sø. 
 
Analyseresultaterne har ikke givet anledning til bemærkninger. Der har i løbet af 
sommeren været en periode med kraftig opblomstring af alger. 
 



Derudover føres tilsyn med badevandkvaliteten i Farum Svømmehal med tilhørende 
spabade. Analyseresultaterne har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
Jordforureninger 
 
Der er fortsat gang i 1 frivillig oprydning som forestås af Farum Kommune. 
 
I forbindelse med øvrige byggearbejder/anlægsprojekter er der flyttet mindre mæng-
der af forurenet jord. 
 
Der er givet påbud om monitering af grundvand i forlængelse af tidligere meddelt 
påbud (2005) om undersøgelse af olieforurening fra villaolietank. 
 
Oplysningsskema om Farum Kommunes miljøindsats 2006 
 
1. Ressourcer i 2006 Årsværk i 

egen for-
valtning 

Udgift til kommu-
nalt miljøsamar-
bejde 

Udgift til andre 
fremmede tjene-
steydelser, kr. 

1.1 Meddelelse af god-
kendelser til listevirk-
somheder 

0,1 0 44.155 

1.2 Tilsyn og opfølgende 
arbejde, herunder 
vejledning 

1,5 0 0 

1.3 Kortlægning og plan-
lægning 

0,2 0 0 

 
(ad 1.1) Godkendelser af listevirksomheder 

 Årsværk 
i egen 
forvalt-
ning 

Udgift til 
kommunalt 
miljøsamar-
bejde 

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

Antal god-
kendelser i 
2006 

Antal god-
kendte 
virksom-
heder i alt 

i-mærkede 
listevirksom-
heder, ekskl. 
landbrug 

0,02 0 14.205  1 

Øvrige liste-
virksomheder, 
ekskl. landbrug 

0,08 0 29.950  9 

 
(ad 1.2) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning 

 Årsværk 
i egen 
forvalt-
ning 

Udgift til 
kommu-
nalt mil-
jøsamar-
bejde 

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

Antal 
virk-
som-
heder 

Antal 
til-
syns
be-
søg 

Antal 
besøgte 
virk-
som-
heder 

Antal 
virk-
somhe-
der 
som 
har 
modta-
get 
samlet 

Opkræ-
vet 
bruger-
betaling 
 



tilsyn 
a.1) i-mrk. 
listevirksom-
heder 

0,01 0 14.205 1 0 0 0 14.434 

a.2) Øvrige 
listevirksom-
heder 

0,35 0 29.950 9 6 5 5 44.760 

b) Bilag 1 
virksomheder* 

0,55 0 0 42  11 11 4.607 

c) Autoværk-
steder omfattet 
af branchebek. 

0,38 0 0 21 6 6 6 1.618 

C2) Renserier 
omfattet af 
branchebek. 

0,01 0 0 1 1 1** 1 685 

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

0,15 0 21.120 2 4 2 2  

e) Andet 0,05 0 152.730      
*Bilag 1-virksomheder: bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling 
** Renseriet er talt med under bilag 1-virksomheder 
 
2. Reaktioner 
2006 

Håndhævelse   Afgørelser   

 Henstillinger Indskærpelser Politian-
meldelse 

Påbud 
efter 
MBL. § 
41b 

Øvrige 
påbud 

Forbud 

Listevirksomheder 2 5 0 0 0 0 
Bilag 1-
virksomheder 

7 0 0  0 0 

Autoværksteder 4 2 0  0 0 
Andre virksomhe-
der 

0 0 0  2 0 

Andet 0 0 0  4 1 
 
Årets tilsynstema 2006 
 
Erfaringerne med det differentierede tilsyn, herunder kategorisering af virksomheder-
ne og effekten heraf. 
 
Formål: At undersøge hvorledes kategoriseringssystemet fungere i tilsynsarbejdet, 
herunder: 

• hvorledes differentieringen anvendes i forhold til virksomhedernes miljømæs-
sige egenindsats. 

• i hvilken udstrækning differentieringen lægges til grund for planlægning af til-
synet. 

• Om kategoriseringen af virksomheder har indflydelse på forvaltningens plan-
lægning af tilsynsressourcer. 

• Om kategoriseringen påvirker virksomhederne til en større miljømæssig ege-
nindsats 



• Om kategoriseringen har betydning for den frivillige (dvs. ikke gebyrbelagte ) 
dialog. 

 
Kommunenavn: Farum 
 
1.a Hvordan oplever kommunen det er at kategorisere virksomheder eksklusive land-
brug som beskrevet i vejledningen ? 

(  ) Let  
(X) Nogenlunde let 
(  ) Noget vanskelig 
(  ) Meget vanskelig 
 

1.b Hvordan oplever kommunen det er at kategorisere landbrug som beskrevet i vej-
ledningen ? 

(  ) Let  
(X) Nogenlunde let 
(  ) Noget vanskelig 
(  ) Meget vanskelig 

 
2. Har forvaltningen indarbejdet en fælles rutine i niveauplacering af virksomheder 
som beskrevet i vejledningen ? 

(X) Ingen særlig koordinering 
(  ) Intern koordinering i forvaltningen 
(  ) Fællesmøder med andre kommuner/miljøcentre 

 
3. Målrettes tilsynsressourcerne i planlægningen i forhold til niveauplacering og øvri-
ge prioriteringsparametre (f.eks. virksomhedens potentielle miljøbelastning, særligt 
prioriterede tilsynsområder, klager, uheld, kildeopsporing mv.) ? 

(  ) Ja fuldt ud 
(  ) I høj grad 
(X) I nogen grad 
(  ) I mindre grad 
(  ) Nej slet ikke 
 

4. I hvor høj grad skønnes  kategoriseringen alene at indgå i tilsynsprioriteringen – 
dvs. tilsynshyppigheden (tilsynsfrekvensen) – i forhold til øvrige prioriteringspara-
metre ( f.eks. virksomhedens potentielle miljøbelastning, særligt prioriterede tilsyns-
områder, klager, uheld, kildeopsporing mv. ) ? 

(  ) Indgår alene 
(  ) I høj grad  
(X) I nogen grad 
(  ) I mindre grad 
(  ) Indgår slet ikke 
 

5 Oplever kommunen, at kategoriseringssystemet målretter ressourceanvendelsen ? 
(   ) Ja i høj grad 
(  ) I høj grad  
(X) I nogen grad 
(  ) I mindre grad 
(  ) Indgår slet ikke 



 
6. Får virksomhederne oplysning om der niveauplacering ? 

(X) Oplyses ikke uopfordret 
(  ) Som afslutning på tilsynet på stedet 
(  ) I brev med tilsynsrapport 

 
7. Spørger virksomhederne uopfordret om deres niveauplacering ? 

(  ) ja Oftest 
(  ) I høj grad 
(  ) I nogen grad 
(  ) I mindre grad 
(  ) Sjældent 
(X) Aldrig 

 
8.Har kommunen oplevet klager fra virksomhederne over niveauplaceringen ? 

(  ) Ja mange 
(  ) En del 
(  ) Nogle 
(  ) Meget få 
(X) Nej ingen 
 

9. Anvendes kategoriseringen til fastlæggelse af næste samlede tilsyn for virksomhe-
den ? 

(  ) Udelukkende 
(  ) I høj grad 
(X) I nogen grad 
(  ) I mindre grad 
(  ) Slet ikke 

 
10. Har placeringen som niveau 3 (eller 2) betydning for virksomhedens miljømæssi-
ge adfærd ?  

(  ) I høj grad 
(  ) I nogen grad 
(X) I mindre grad 
(  ) Nej slet ikke 
(  ) ved ikke 

 
11. Har placering som niveau 3 (eller 2) betydning for den nødvendige (gebyrbelagte) 
dialog med virksomhederne ? 

(  ) Ja resulterer i mere dialog 
(  ) Ja resulterer i mindre dialog 
(X) Nej har ingen betydning 
(  ) Ved ikke 

 
12. Oplever kommunen en sammenhæng mellem niveauplacering og villighed til fri-
villig (ikke gebyrbelagt) dialog/sparring)? 

(  ) Ja niveau 1 er klart mest villig til frivillig dialog, derefter niveau 2 
og derefter niveau 3 
(  ) Ja niveau 1 alene er mest villig til frivillig dialog 
(  ) ja niveau 3 alene er mindst villig til frivillig dialog 



( X ) Nej der kan ikke erkendes nogen sammenhæng 
 
13. Vurderer kommunen, at kategoriseringsværktøjet opleves som et incitament af 
virksomheden til inddragelse af miljøforhold i virksomhedens virke ? 

(  ) Ja 
(  ) Nej 
(X) Ved ikke 
 

14. Vurdere kommunen, at virksomheden ser en sammenhæng mellem tilsynsbesøg 
og udgift til brugerbetaling ? 

(X) Ja 
(  ) Nej 
(  ) Ved ikke 
 

 
 


