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Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger
Det vil vi i perioden 2011 – 2014:
Forebygge og formindske belastningen af
vand, luft og jord samt reducere støjbelastningen gennem tilsyn og dialog med
virksomheder og borgere.

Opfølgning:
Både ved dialogbaserede tilsyn, udarbejdelse af miljøgodkendelser og spildevandstilladelser til virksomheder samt
behandling af klagesager mv. sker der en
forebyggelse og reduktion af miljøbelastningen.

Tilbyde virksomheder en god vejledning
om beskyttelse, renere teknologi, miljøledelse og miljøregler.

Særlig i forbindelse med tilsyn eller henvendelser fra virksomheder tilbydes der
vejledning om beskyttelse, renere teknologi, miljøledelse og miljøregler. I udarbejdede miljøgodkendelser indgår der renere teknologi.

Forebygge miljøkonflikter ved lokalisering
af forurenende virksomheder.

Ved henvendelser fra virksomheder, der
ønsker at etablere sig, sker der rådgivning om miljømæssigt egnede placeringer. Ligeledes vurderes disse forhold ved
høringer af lokalplaner og kommuneplantillæg.

Sikre befolkningen rent drikkevand ved at
følge kvaliteten i alle vandboringer og ved
at søge at hindre forurening af grundvandet.

Befolkningen sikres rent drikkevand ved
at kontrollere analyser af private vandboringer og vandværkets vandkvalitet.
Den statslige kortlægning af grundvandsressourcerne følges op med udarbejdelse
af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet til det enkelte vandværk, ligesom
grundvandsbeskyttelse indgår i arbejdet
med miljøgodkendelse af f.eks. landbrug.
Arbejdet med indsatsplaner udføres i tæt
dialog med planens interessenter, herunder lodsejere i indvindingsområdet.

Forberede en strategi for opfyldelse af
Miljømålsloven (Vandrammedirektiv og
Habitatdirektiv)

Er i fuld gang med at realisere statslige
krav ved udarbejdelse af Natura-2000 og
vandhandleplaner.
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Sikre at tilsyn og miljøgodkendelser for
landbrug gennemføres på en måde, der
tilgodeser både den enkelte landmand og
den omgivende natur og miljø.

Gennem stadig kompetenceudvikling og
dialog med landbruget sikres en smidig
og effektiv administration, som fastholder
erhvervets dynamik og fremmer natur og
miljø.

Det vil vi i 2011:
Gennemføre dialogbaseret tilsyn med
virksomheder, husdyrbrug og dambrug.

Opfølgning:
Miljøstyrelsens og KLs minimumsaftale
om antal tilsyn på virksomheder og landbrug er overholdt i 2011.

Succeskriterium/resultatkrav:
At tilsyn på virksomheder og husdyrbrug gennemføres i henhold til
”Miljøstyrelsens og KL’s minimumsaftale om antal tilsyn på virksomheder” og tilsvarende aftale på husdyrbrugsområdet med en målrettet dialog om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) samtidig med,
at der udføres differentieret tilsyn,
hvor miljøeffekten er størst.
Opnå balance mellem antallet af ansøgninger og meddelte godkendelser,
spildevandstilladelser og øvrige tilladelser til virksomheder, dambrug og
landbrug, således at sagerne afvikles
inden for en for alle parter rimelig
sagsbehandlingstid.
Succeskriterium/resultatkrav:
At opnå balance mellem antallet af
ansøgninger og meddelte godkendelser i forbindelse med miljøgodkendelser og spildevandstilladelser i
2011.

På tilsyn på landbrugsområdet er der
dermed indhentet et efterslæb gennem
de seneste fire år.

Landbrug:
De ønskede maksimale sagsbehandlingstider på 12 måneder er ikke overholdt.
Det skyldes, at der er kommet flere ansøgninger og ansøgninger om tillæg end
forventet, en 3 måneders periode hvor IT
systemet godkendelse.dk ikke har fungeret samt ændrede afgørelser fra Naturklagenævnet. For den enkelte § 11 og §
12 sag har sagsbehandlingstiden været
over 9 måneder. 9 måneders behandlingstiden blev fastsat i forbindelse med
aftalen med KL om nedbringelse af sagsbunkerne.
Virksomhederne:
I 2011 er der ansøgt om 27 nye miljøgodkendelser, hvor forventningen var 23
stk., altså en stigning på 4. Det betyder,
at bunken af ikke færdigbehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2012 var 21, hvor
forventningen var 18. Målet om at meddele 22 miljøgodkendelser i 2011 blev opfyldt.
Bunken forventes pr. 1. januar 2013 at
være på 12 stk.
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Dambrug:
Der er meddelt 2 miljøgodkendelser til
dambrug fra bunken og 1 godkendelse på
baggrund af ny ansøgning i 2011. Det
forventes at alle ansøgninger fra 2011 eller før er færdigbehandlet inden udgangen af 2012.
Spildevandstilladelser
Målet var at meddele 75 tilladelser, hvilket blev opfyldt. I 2011 blev der ansøgt
om 63 spildevandstilladelser, hvor forventningen var 70 stk. altså 7 færre. Det
betyder, at bunken pr. 1. januar 2012 var
på 52, hvor forventningen var 60 stk.
Bunken forventes pr. 1. januar 2013 at
være på 22 stk.

