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Miljøtilsynskampagne 2019
- Tilsyn med virksomheder uden regelmæssigt tilsyn
Baggrund
Kommunen skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner jf. §7 i tilsynsbekendtgørelsen1.
En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et tema.
Herning Kommune – Miljø og Klima, Virksomhedsteamet, har i 2019 gennemført kampagnetilsyn med fokus på virksomheder, som måske burde være omfattet af regelmæssigt tilsyn.
Det forventes, at der i kommunen kan være flere virksomheder med aktiviteter, som er
omfattet af reglerne om regelmæssigt miljøtilsyn, end dem der i dag føres tilsyn med. Det
er kommunens erfaring, at der på denne type virksomheder, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.
Kommunens erfaring stammer bl.a. fra tilsynskampagner i 2016 og 2017, hvor kommunen
gennemførte lignende kampagner rettet mod garageanlæg og entreprenører.
Kampagnen i 2019 er ikke rettet mod en bestemt branche, men mod virksomheder i forskellige brancher. Kommunen har fået kendskab til virksomhederne gennem forskellige
kilder, fx aviser.

Mål
Det konkrete mål for tilsynskampagnen er at undersøge en række udvalgte virksomheder,
så det kan afgøres, om den enkelte virksomhed er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn, og i så fald om den lever op til gældende miljømæssig standard reguleret i lovgivningen og kommunale retningslinjer mv.
Det overordnede mål er at sikre, at gældende miljøkrav og tilsynsforpligtigelser overholdes.
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Beskrivelse af tilsynskampagnen
Der er i 2019 gennemført kampagnetilsyn med i alt 9 virksomheder.
Kampagnetilsynene er gennemført som 2 fysiske tilsyn og 7 administrative tilsyn.
De administrative miljøtilsyn er gennemført ved kontakt til virksomheden pr. telefon, hvor
oplysninger om virksomhedens aktiviteter er indhentet for afklaring om virksomheden er
omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn.

Tilsynskampagnens resultat
For syv virksomheder kunne det på baggrund af telefonisk kontakt afklares, at virksomheden ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn. For en virksomhed blev dette afklaret
ved et tilsyn.
Årsager til at der ikke er krav om regelmæssigt tilsyn:
- Speditionsvirksomhed uden garage eller p-plads til 3 eller flere lastbiler, uden
værksted og uden vaskeplads/-hal.
- Lager uden godkendelsespligtigt oplag.
- Tømrerfirma med et nettoproduktionsareal mindre end 200 m2.
- Landbrug uden virksomhedslignende aktiviteter.
- Virksomhed er lukket.
For en virksomhed er det ved et fysisk tilsyn konkluderet, at virksomheden er omfattet af
krav om regelmæssigt tilsyn, da det er en speditionsvirksomhed med vaskeplads.
Tilsynet resulterede i påmindelse om ansøgning om spildevandstilladelse, påmindelse om
opbevaring af sæber og rengøringsmidler iht. forskrift om opbevaring af olie og kemikalier,
påmindelse om at træpaller ikke må afbrændes iht. Miljøstyrelsen, bemærkning om at
brug af kommunens genbrugsplads kræver tilmelding og bemærkning om oprensning af
eget regnvandsbassin.
Det kan dermed konkluderes, at kampagnen ift. kampagnerne i 2016 og 2017 fandt færre
virksomheder, som er omfattet af regelmæssigt tilsyn. Men i lighed med de tidligere
kampagner, så konstateres der miljøforhold, som skal reguleres.

Bemanding og økonomi
Der er opkrævet brugerbetaling for kampagnetilsynet udført på virksomheden, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Tilsynskampagnen er udført af Miljø og Klima, Virksomhedsteamet.
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