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GODT MILJØ 
FREMOVER
Vi fortsætter med høj tilsyns-
frekvens og de kontrollerende 
miljøtilsyn kombineret med 
dialog og indsatser om fore-
byggende miljøarbejde i 2011. 
■   ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D. OG 

LARS BERTHOLDT • KEMIINGENIØR

Vores mål for 2011 er, at udføre ‘samlet 
tilsyn’ på 132 virksomheder, hvor vi kon-
trollerer og gennemgår alle miljøforhold. 
Erfaringsmæssigt ved vi, at disse tilsyn 
vil føre til opfølgende tilsyn pga. hånd-
hævelser om miljøforhold. Derudover vil 
vi føre tilsyn ved klagesager, ved jordfor-
ureninger, ved akutte miljøuheld m.m.

Når vi fastholder tilsyn med alle typer 
af virksomheder og som udgangspunkt 
fører en positiv dialog med den enkelte 
virksomhed, er det kommunens overbe-
visning, at evt. uhensigtsmæssige miljø-
forhold kan opdages i tide, og at miljøet 
på den måde tilgodeses og kan bevares 
for vores børn og kommende generatio-
ner.

Årets tilsynstema 2011 fra Miljøstyrelsen 
er håndtering og opbevaring af farligt af-
fald. Vi kontrollerer altid dette i Alberts-
lund, når vi udfører ‘samlet tilsyn’. Vi sæt-
ter dog lidt ekstra fokus på farligt affald 
ved i tilsynene 2011.

SÅDAN GØR I VED SPILD AF KEMIKALIER TIL KLOAK ELLER JORD
Dan jer et hurtigt overblik over situationen:
◊  Hvad er der spildt? (meget gerne oplysninger om stoffets 

kemiske betegnelse og evt. faremærkningssymboler)
◊  Hvor stor en mængde kemikalie er der spildt? 
◊  Hvilket underlag er det spildt på? ( jorden, asfalt, SF-sten)
◊  Er noget af kemikaliet løbet til regn- eller spildevandskloak-

ken?  
◊  Beslut om I skal ringe til alarmcentralen på 112 
◊  Ring 112 hvis der er fare for mennesker, miljø, brand 

eller eksplosion
◊  Hvis der er tale om et mindre spild, som kan inddæmmes, 

kan det være tilstrækkeligt at ringe til kommunen – Men er 
du det mindste i tvivl, så ring 112

◊  Smid kattegrus eller andet absorberende materiale på spildet

◊  Afdæk regnvandsriste, så spildet ikke løber til regnvands-
systemet

◊  Ved spild til kloakken: 
Kontakt straks Albertslund Forsyning på tlf. 43 64 86 92 
kl. 07.00 – 15.00. Kl. 15.00 – 07.00 kontaktes Albertslund For-
synings Vagttelefon på tlf. 40 11 86 91. 

◊  Ved spild til jorden: 
Kontakt straks Albertslund Kommunes Miljø- og Virksom-
hedsteam på tlf. 43 68 68 68 i rådhusets åbningstid kl. 10.00 
- 14.00. Kl. 14.00 - 10.00 kontaktes rådhusets vagttelefon 
tlf.  43 68 67 67.

SAMMEN PASSER VI 
GODT PÅ MILJØET
I Albertslund Kommune har vi i 2010 ført tilsyn med miljø- og af-
faldsforhold på alle virksomhedstyper for at sikre, at miljølovgiv-
ning og kommunens regulativ for erhvervsaffald overholdes. Her 
kan du læse, om hvordan det gik.
■  ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D. OG LARS BERTHOLDT • KEMIINGENIØR

Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at 
I er op imod 600 virksomheder i Alberts-
lund Kommune, som har miljømæssige 
forhold, som betyder, at I skal have et mil-
jøtilsyn. Hvor ofte vi kommer på netop din 
virksomhed, afhænger af:
• jeres miljøbelastning 
•  om virksomheden er placeret i et områ-

de med særlige drikkevandsinteresser
• om I overholder miljølovgivningen. 

Tilsynsindsatsen i 2010
Vi har i 2010 udført i alt 263 tilsyn på 170 
virksomheder. Tilsynene er fordelt på 113 
‘samlet tilsyn’, 140 opfølgende tilsyn og 10 
tilsyn med klagesager. 
 

‘Samlet tilsyn’ 
Vi gennemgår og kontrollerer alle 
miljøforhold på virksomheden.

Opfølgende tilsyn
Vi kontrollerer de håndhævelser af 
forskellige miljøforhold, f.eks. af-
fald, støj, luft, jord, som virksomhe-
den fi k ved ‘samlet tilsyn’.

Tilsyn ved klagesager
Vi kontrollerer indkomne klager ved 
tilsyn.

FIGUR 1
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Antal ‘samlet tilsyn’ og antal udstedte håndhævelser 
på den enkelte virksomhedstype i 2010. 
Samtlige virksomhedstyper har fået 
håndhævelser i forbindelse med tilsyn. 
Nogle virksomheder indenfor hver type 
har fået mere end én håndhævelse, 

mens andre slet ikke får håndhævelser. 
Listevirksomheder og branchevirksom-
heder fi k i gennemsnit fl est håndhæ-
velser pr. tilsyn.

HVAD SKAL DU GØRE, HVIS DIN VIRKSOMHED 
SPILDER KEMIKALIER?
I marts 2011 har der været spild af kemikalier i form af opløsningsmidler i regnvandskloakken i 
Albertslund. Ved spild er det altid vigtigt at handle hurtigt, så vores kloaksystem, jord og grundvand 
ikke tager skade. Dermed kan vi begrænse omfanget af skaden. 
■  ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D.

I disse sager om spild er det vigtigt, at 
vi som kommune og virksomhed hjælper 
hinanden og arbejder godt sammen.

Tiden er en kritisk faktor
Ved kemikaliespild er tiden én af de vig-
tigste faktorer. Vi har hver vores opgaver 
i den kritiske situation. I skal som virk-
somheden bl.a. hurtigt danne jer et over-
blik over situationen – hvad er der spildt 
og hvor meget, samt hvor er det spildt 
henne. I skal med det samme forsøge at 
forhindre, at spildet f.eks. løber i regn- 
eller spildevandskloakken. Dernæst skal 
I på baggrund af spildets omfang og art 
vurdere, om I skal ringe til alarmcentralen 
på 112. I skal altid ringe til kommunen. Klip 
boksen ud nederst på siden og hæng den op 
på opslagstavlen, så I ved, hvad I skal gøre, 
hvis uheldet skulle være ude!

Spild til regn- og spildevandskloakken
Hvis olie, benzin, diesel eller andre kemika-
lier løber i regnvandskloakken dvs. afl øbs-
riste på arealer ude i det fri, er der fare 

for forurening af kommunens regnvands-
bassiner, vandløb og søer. Hvis kemikalier-
ne løber i spildevandskloakken, dvs. gulvaf-
løb, håndvaske indenfor i bygninger, er der 
fare for forurening af rensningsanlægget. 
Kloakarbejdernes sikkerhed er også i fare 
ved spild af kemikalier.

Vores opgave i kommunen er bl.a. at lukke 
regn- eller spildevandskloakker af forskel-
lige steder i kommunen og på den måde ind-
dæmme et spild, som allerede er løbet til 
kloak. I hvert enkelt tilfælde vil vi vurdere, om 
der er behov for at rekvirere en slamsuger. 
Ved forurening af regnvandssystemet vur-
derer vi, om der skal udlægges fl ydespær-
ringer i vandløb og søer. Ved forurening af 
spildevandskloakken har vi pligt til at infor-
mere Spildevandscenter Avedøre.

Forurening af jord og grundvand
Hvis olie, benzin, diesel eller andre kemi-
kalier løber ud på jorden, er der stor fare 
for, at kemikalierne hurtigt løber videre 
ned i jorden og derved kan give risiko for 

forurening af vores grundvand, som vi an-
vender til drikkevand i kommunen. Ved en 
hurtig indsats kan vi begrænse omfanget, 
så den mængde forurenet jord, der skal 
opgraves, bliver minimal, og risikoen for 
forurening af vores grundvand minimeres.

Ring altid til kommunen
I har pligt til selv straks at kontakte 
kommunen, hvis der opstår kemikalie-
spild, så der er fare for:
•  at kemikalierne løber i regnvandskloak 
•  at kemikalierne løber i spildevands-

kloak 
•  at kemikalierne løber ud på jorden 

med fare for at forurene grundvandet
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Albertslund Miljøavis

Vi har opfyldt aftalen med 
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen og Kommunernes Lands-
forening har en aftale om minimumsfre-
kvenser for, hvor mange tilsyn vi skal føre 
på listevirksomheder, bilag 1-virksomhe-
der og branchevirksomheder. Kommunen 
skal indenfor en periode på fi re år føre 
tilsyn med alle virksomhederne – og det 
har vi g jort.

Håndhævelser
De 113 ‘samlet tilsyn’ har i 2010 givet anled-
ning til 85 håndhævelser. Nogle virksomhe-
der opfylder til fulde miljølovens krav, mens 
andre virksomheder overtræder lovgivnin-
gen for ét eller fl ere miljøforhold.

Vi har samlet oplysningerne for de fi re 
forskellige virksomhedstyper for at il-
lustrere, hvor mange håndhævelser den 
enkelte virksomhedstype får i forhold til 
antallet af tilsyn (fi gur 1), i forhold til hin-
anden (fi gur 2) samt hvilke miljøforhold, 

der bliver påtalt på den enkelte virksom-
hedstype (fi gur 3).   

Samlet konklusion
Det er nødvendigt, at vi fører tilsyn på alle 
virksomhedstyper, da virksomheder inden 
for alle virksomhedstyperne overtræder 
gældende miljølovgivning. 

Af tallene ses, at både virksomhederne 
og kommunen skal have speciel fokus 
på håndtering af affald, farligt affald og 
spildevand. I skal bl.a. huske at fortælle 
nye medarbejdere om, hvordan I sorterer 
og opbevarer affald og farligt affald her 
i Albertslund Kommune, og at I ikke skal 
hælde vaskevand fra gulvvask i de uden-
dørs riste, fordi disse er tilsluttet regn-
vandssystemet.

Du kan læse mere på kommunens hjem-
meside www.albertslund.dk - bl.a. Til-
synsberetning 2010 for virksomheder og 
Tilsynsberetning 2010 for landbrug.
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Håndhævelsestyper på den enkelte virksomhedstype 
og procentvis fordeling af håndhævelserne blandt 
virksomhedstyperne i 2010.
Der er i år kun givet henstillinger og indskærpelserne ved tilsy-
nene. Det har ikke været nødvendigt at give påbud eller politian-
melde nogle virksomheder. Den orange søjle viser, at branche- og 
§42-virksomheder samlet set får påtalt fl est miljøforhold.

Type af påtalte miljøforhold på den enkelte 
virksomhedstype i 2010
For bedst muligt at hjælpe jer med målrettet information, 
har vi undersøgt hvor de største miljømæssige udfordringer 
for jeres virksomheder ligger. Topscorerne er affald, farligt 
affald og spildevand.

HVORDAN FOREGÅR 
ET MILJØTILSYN?
Albertslund Kommune fører tilsyn med virksomhedernes miljø- 
og affaldsforhold for at sikre, at miljølovens krav og kommunens 
regulativ for erhvervsaffald overholdes. 
■  ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D. OG LARS BERTHOLDT • KEMIINGENIØR

Vi fører tilsyn på alle typer af virksomhe-
der i Albertslund Kommune. Der er en afta-
le med Miljøstyrelsen om, hvor ofte vi skal 
føre tilsyn med virksomhederne ud fra en 
konkret vurdering af jeres miljøbelastning. 

Varsling af tilsyn
Vi foretager både varslede- (brev 14 dage 
før) og uvarslede (brev udleveres ved til-
synets start) tilsyn. Varslede tilsyn fore-
tages ofte på virksomheder, hvor det er 
vigtigt, at den miljøansvarlige er til stede 
ved tilsynet og hvor der er styr på mil-
jøforholdene. Uvarslede tilsyn foretages, 
når kommunen gerne vil opleve virksom-
hedens daglige aktiviteter på en helt al-
mindelig dag.

Tilsyn, håndhævelse og 
opfølgende tilsyn
En af vores opgaver ved tilsynet er at sik-
re, at miljølovgivningen er overholdt. Hvis 
vi konstaterer uacceptable miljøforhold 
eller overtrådte affaldsregler, bliver det 
påtalt ved tilsynet. Vi skriver et tilsyns-
brev til jer med en håndhævelsesreak-
tion om at få rettet op på miljøforholdet 
inden for en bestemt tidsfrist. Normalt 
er en henstilling eller indskærpelse nok 
til, at I retter op på miljøforholdet. Men 

enkelte gange er det nødvendigt at give 
et påbud og i sjældne tilfælde forbud eller 
politianmeldelse, fordi håndhævelserne 
ikke efterkommes.

Efter tidsfristens udløb foretages opføl-
gende tilsyn for at sikre, at miljøforholdet 
er bragt i orden.

Dialog - ikke kun kontrol
Tilsynet består ikke udelukkende af kon-
trol. En del af tilsynet bruges til at få en 
dialog med virksomheden om det fore-
byggende miljøarbejde f.eks. miljøadfærd 
i dagligdagen og besparelser på ressour-
ceforbruget.

Carbon 20 og Væksthuset
Vi har en lang tradition for at tilbyde jer 
hjælp med jeres forebyggende miljøar-
bejde i form af kurser, diplomordninger 
eller projekter. I 2011 kan I deltage i pro-
jektet Carbon20, hvor I får værktøjer og 
inspiration til reduktion af CO2-udledning 
eller hjælp fra Væksthuset til at få lagt 
en vækstplan. I kan også stadig deltage i 
Grøn Butik, Grønt Kontor og diverse kli-
maprojekter.

Du kan læse mere på www.albertslund.dk 

SKAL DIN VIRKSOMHED FLYTTE ELLER LUKKE NED?
Det er vigtigt, at I som virksomhed forud for I eventuelt fl ytter eller lukker 
ned kontakter Miljø- og Teknikforvaltningen, så vi kan se, at I efterlader 
ejendommen miljømæssigt forsvarligt. 
■  ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D.

Hvad skal I ordne, før I fl ytter eller lukker 
ned: I skal sikre, at eventuelle tanke, 
sandfang og olie- og benzinudskillere 
er blevet tømt. I skal samtidig sikre, 
at oplag af farligt affald og eventu-
elt råvarer er bortskaffet til Vest-
forbrænding og sende kvitteringer 
for bortskaffelsen til Miljø- og Tek-
nikforvaltningen. Endelig skal I fjerne 

det øvrige affald (brændbart affald, 
papir, pap, jern, plast, elektronik m.v.) 
fra ejendommen.

Afsluttende tilsyn
Når alle disse forhold er bragt i orden, 
anbefaler vi, at I kontakter os i Miljø- og 
Teknikforvaltningen for et afsluttende 
tilsyn. Det er til gavn for jer som virksom-

hed, for grundejeren og ikke mindst for 
miljøet, at vi i fællesskab vurderer for-
holdene på stedet, og at vi afslutter evt. 
udestående miljøforhold i enighed.

◊ fortsat fra forsiden

HENSTILLING
Den mildeste og det mest anvend-
te håndhævelsesmiddel. Gives ved 
uhensigtsmæssig miljøadfærd for 
at rette op på miljøforholdet.

INDSKÆRPELSE
Gives ved overtrædelse af miljøbe-
skyttelsesloven, affaldsregulativer, 
vilkår i spildevandstilladelser eller 
miljø godkendelser.

PÅBUD
Gives til en virksomhed, som ikke ef-
terkommer en henstilling inden for 
den givne tidsfrist.

POLITIANMELDELSE
Indgives, hvis virksomheden ikke ef-
terkommer en indskærpelse eller et 
påbud inden for en given tidsfrist, 
eller hvis der er tale om en grov 
overtrædelse af miljøbeskyttelses-
loven.

VIRKSOMHEDSTYPER

LISTEVIRKSOMHEDER: Større produk-
tionsvirksomheder, som kræver en mil-
jøgodkendelse indeholdende vilkår om 
miljøforhold inden virksomhedens etab-
lering, f.eks. større metalforarbejdende 
virksomheder, asfaltfabrikker og be-
handlere af affald. Tilsyn minimum hvert 
3. år.
◊  I Albertslund Kommune har vi i dag 13 

listevirksomheder.

BILAG 1-VIRKSOMHEDER: Mindre pro-
duktionsvirksomheder, der er optaget på 
et bilag til brugerbetalingsbekendtgø-
relsen f.eks. mindre metalforarbejdende 
virksomheder, trykkerier, fotografi sk in-
dustri, snedkerier, mindre plastvirksom-
heder, garageanlæg, entreprenører og 
vognmandsfi rmaer. Tilsyn minimum hvert 
4. år.
◊  I Albertslund Kommune har vi i dag 52 

bilag 1-virksomheder.

BRANCHEVIRKSOMHEDER: Udvalgte virk-
somhedstyper, hvor der er udarbejdet en 
bekendtgørelse om miljøkrav til branchen. 
I dag er der miljøkrav for autoværksteder 
herunder autolakererier, undervognsbe-
handlere og vaskehaller og for renserier. 
Tilsyn minimum hvert 4. år.
◊  I Albertslund Kommune har vi i dag kun 

autobranchevirksomheder. Vi har 52 
autoværksteder.

§42-VIRKSOMHEDER: Er alle øvrige virk-
somheder f.eks. handels- og kontorvirksom-
heder, lagervirksomheder, detailhandelsvirk-
somheder, ubemandede tankstationer samt 
mindre transportvirksomheder. De reguleres 
efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven – deraf 
navnet – hvilket giver os mulighed for at give 
påbud om, at uhygiejniske forhold eller væ-
sentlig forurening skal nedbringes.
◊  Vi fører tilsyn med ca. 440 §42-virk-

somheder.

MILJØ       TILSYN

VIRKSOMHEDSTYPER


