Nye regler for miljøtilsyn

Nye regler for miljøtilsyn på
virksomheder og husdyrbrug
I 2013 kom der nye regler for
miljøtilsyn på virksomheder og
husdyrbrug. I denne folder finder I
information om de væsentligste
ændringer.

Tilsynsrapporter offentliggøres
Kommunen skal fremover
offentlliggøre dele af den
tilsynsrapport, vi sender efter
tilsynet. Eventuelle håndhævelser,
dvs. indskærpelser, påbud og forbud
samt konklusionerne på vores
opfølgning af håndhævelserne, skal
også offentliggøres.

Miljørisikovurdering og
tilsynsfrekvens
Kommunen skal miljørisikovurdere
alle virksomheder og husdyrbrug,
hvor der føres tilsyn, ud fra et nyt
scoringssystem.
Miljøscoringen omfatter
spørgsmålene:

Har I miljøledelse?

Overholder I
miljølovgivningen?

Hvordan opbevarer og
håndterer I farlige stoffer og
farligt affald?

Udleder I stoffer til luft, jord
og vand?

Hvor stort er husdyrbrugets
dyrehold?

Oplagrer husdyrbruget
gødning?

Ligger I nær ved sårbare
områder for grundvand,
drikkevand vandløb, søer, hav
og boliger?

Reglen træder i kraft d. 7. juli 2015.
Offentliggørelsen sker på
kommunens hjemmeside eller på en
portal, som Miljøstyrelsen udvikler.

Resultatet af scoringen bliver
afgørende for, hvor ofte vi kommer
på planlagte tilsyn.

Inden offentliggørelsen får I at vide,
hvilke dele af rapporten vi vil
offentliggøre. I kan dermed gøre
indsigelse, hvis der er forkerte
oplysninger i rapporten.

Det er kommunens forventning, at de
færreste virksomheder og
husdyrbrug vil opleve væsentlige
ændringer i frekvensen af planlagte
miljøtilsyn.

Årlige tilsynskampagner
Det er også nyt, at kommunen skal
gennemføre to årlige
tilsynskampagner rettet mod en
branche, et specifikt miljøtema eller
et geografisk område.
I 2014 har vi allerede gennemført en
kampagne om olieudskillere i
erhvervsområdet på Bakkegårdsvej,
hvor der i perioder opleves lugtgener
fra kloakkerne.
Kommunens anden kampagne i 2014
omfatter telefoninterview hos et
udsnit af husdyrbrugene for at
indhente information om
husdyrbrugenes størrelser.
Fredensborg Kommune udarbejdede i
sommeren 2013 den første
miljøtilsynsplan, der kan ses på
www.fredensborg.dk
Mere information
Se ’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’
ved at søge på ordet
’tilsynsbekendtgørelse’ på internettet
og find linket ’Retsinformation’.
Se også mere om de nye regler på
www.fredensborg.dk. Her kan I også
læse mere om miljøtilsyn.

Miljøtilsynsplan
Kommunen skal også udarbejde en
miljøtilsynsplan, som skal opdateres
mindst hvert 4. år. Den oplyser bl.a.
om det mere overordnede formål
med kommunens miljøtilsyn.

Spørgsmål om erhverv
Fredensborg Kommune har etableret
én indgang for erhvervslivet. Hvis I
har spørgsmål, kan I kontakte os på
erhvervsservice@fredensborg.dk eller
på telefon 72 56 56 46.

