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Generelt
Som tilsynsmyndighed skal Allerød Kommune hvert 4. år udarbejde og offentliggøre en
Miljøtilsynsplan. Det følger af krav fastsat i Miljøtilsynsbekendtgørelsen1. Denne Miljøtilsynsplan (2018-2021)
afløser den tidligere plan, der blev vedtaget i 2013.
Miljøtilsynsplanen vil blive offentliggjort på Danmarks Miljøadministration (DMA). På DMA indberetter
miljømyndighederne oplysninger om de enkelte virksomheder, herunder oplysninger om gældende
godkendelser, meddelte håndhævelser og udførte tilsyn med tilhørende tilsynsrapporter. Portalen er
tilgængelig for både myndigheder, virksomheder og borgere, og er et led i at skabe mere åbenhed omkring
myndighedernes miljøindsats på virksomhederne.
Nærværende Miljøtilsynsplan er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøtilsynsbekendtgørelsens krav.
Som følge heraf omfatter planen alene den del af Allerød Kommunes tilsynsindsats, der er lovpligtig og rettet
mod drift af virksomheder og landbrug, hvor kommunen er tilsynsmyndighed. Miljøtilsyn i forbindelse med
bygge- og anlægsarbejde er ikke omfattet af Miljøtilsynsplanen.
Generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer
Virksomheder og husdyrbrug kan give anledning til forskellige miljøproblemer.
På virksomhedsområdet kan der generelt være tale om:
 Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer til luften.
 Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer via kloak til rensningsanlægget
og/eller direkte til vandmiljøet.
 Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfremmede stoffer.
 CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof.
 Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, støv, m.v.
På landbrugsområdet kan der generelt være tale om:
 Risiko for forurening af grundvand, søer og vandløb med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler under
dyrkning af markerne eller ved uheld.
 Risiko for belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygningerne og fra
husdyrgødning på lager eller udspredt på markerne.
 CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof.
 Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.
Hele Allerød Kommune er udlagt til OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). En del af
tilsynsarbejdet gennemføres med det formål at varetage hensyn til grundvandet.
Fakta om tilsyn og virksomheder i Kommunen
Allerød Kommune, Natur og Miljø, fører som udgangspunkt miljøtilsyn med alle virksomheder og landbrug i
kommunen.
På kortet nedenfor ses de fem områder i Allerød Kommune (markeret med orange cirkler), hvor langt
hovedparten af de virksomheder, der er omfattet af lovpligtigt miljøtilsyn, er beliggende. Undtaget er bl.a.
erhvervsmæssige husdyrbrug, der er spredt udover landområderne.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen) Nr. 1476 af 12. december 2017.

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder og landbrug overholder miljølovgivningen og de regler, der er
fastsat i medfør heraf. Der er i dag knap 4.000 registrerede virksomheder inklusive landbrug i Allerød
Kommune, hvoraf kommunen er forpligtet til at føre regelmæssigt tilsyn med ca. 100 virksomheder og ca. 25
landbrug.
Der gøres dog opmærksom på, at der er foretaget regelændringer i august 2017 for regulering af landbrug
med dyrehold, der endnu ikke er indarbejdet i denne tilsynsplan. Det forventes, at implementering af de nye
regler på landbrugsområdet vil betyde, at der fremadrettet bl.a. skal udarbejdes flere tilladelser end tidligere
og at antallet af tilsynspligtige landbrug vil blive væsentligt forøget.
Virksomheder, hvor der skal føres regelmæssigt tilsyn, er opdelt i to kategorier. Kategori 1 omfatter
virksomhedstyper med større risiko for forurening og landbrug med større kapacitet for dyrehold. Kategori 2
omfatter virksomhedstyper med mindre risiko for forurening og landbrug med mindre kapacitet for dyrehold.
Virksomheder og landbrug i kategori 1 er typisk omfattet af godkendelsespligt jf. godkendelsesbekendtgørelsen2 og skal have en miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse er kommunens eller statens
accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. Godkendelsen indeholder typisk vilkår
for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af
omgivelserne.
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) Nr. 1458 af 12. december 2017.

Af nedenstående tabel fremgår, hvor mange virksomheder i Allerød Kommune, der er omfattet af regler om
regelmæssigt tilsyn, og som derfor skal være omfattet af denne miljøtilsynsplan, opgjort pr. 1. januar 2018.
Virksomhedstype
Virksomheder, kategori 1
Virksomheder, kategori 2
Landbrug, kategori 1
Landbrug, kategori 2

Antal
32
70
1
22

Der er ingen virksomhed i Allerød, der er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller
husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i §
12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Allerød Kommunes tilsynsarbejde
Allerød Kommunes tilsynsindsats skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.
Det følger af Miljøbeskyttelsesloven3.
Ved miljøtilsyn forstås i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens definition: Enhver form for udøvelse af
tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning, forberedelse og
gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata,
opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre, at virksomheder overholder lov
om miljøbeskyttelse [….], lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet i
medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser [……]
Tilsynsindsatsen er målrettet mod de virksomheder, som udgør den største miljørisiko, hvor fokus er på de
væsentlige miljøforhold, og hvor der tages hensyn til virksomhedernes egen miljøindsats.
Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav til tilsynsfrekvenser, som fastsættes på baggrund af en
miljørisikovurdering af de enkelte virksomheder og landbrug. Kommunen skal foretage fysisk basistilsyn,
hvor hele virksomhedens miljøforhold gennemgås, med en fastsat hyppighed på minimum hvert 3. år på
virksomheder og landbrug i kategori 1 og mindst hvert 6. år på virksomheder og landbrug i kategori 2.
Derudover skal kommunen foretage:




Regelmæssige miljøtilsyn på baggrund af en risikovurdering af virksomheder og landbrug.
To miljøtilsynskampagner pr. år på udvalgte fokusområder.
Fysisk miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug i forbindelse med
o miljøuheld og væsentlige miljøklager
o meddelelse af miljøgodkendelser/revurderinger og
o væsentlige overtrædelser af love, regler mv. på miljøområdet

Samlet skal der årligt udføres et fysisk tilsynsbesøg på mindst 40 % af virksomheder og landbrug i kategori 1
og mindst 25 % af virksomheder og landbrug i kategori 2.
For andre virksomheder og landbrug, hvor der ikke er krav om regelmæssige tilsyn, foretager kommunen et
miljøtilsyn, hvis der modtages henvendelser om ulovlige miljøforhold eller væsentlige miljømæssige gener
eller hvis der i øvrigt er grund til det.
Virksomhederne og landbrugene, der får prioriterede tilsyn, vælges ud fra en risikobaseret model, hvor
følgende 5 parametre indgår: Anvendelse af miljøledelse, overholdelse af miljølovgivningen, håndtering af
farlige stoffer, udledning af forurenende stoffer og beliggenhed i forhold til naturområder eller områder med
særlige drikkevandsinteresser.
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Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Nr. 358 af 6. juni 1991.

Hvert år gennemføres to tilsynskampagner. Kampagnetemaer vælges fra år til år. Der har bl.a. været
gennemført tilsynskampagner rettet mod store nedgravede tanke og servicestationer i forhold til at sikre
beskyttelsen af jord og grundvand.
Udførelse af fysiske tilsyn
Et tilsyn på virksomheden består - ud over forberedelse og opfølgning - som oftest af både et møde med
virksomheden, hvor f.eks. vilkår gennemgås og dokumentation mv. fremvises, samt en besigtigelse af
virksomheden.
Efter lovgivningen skal fysiske tilsyn som udgangspunkt varsles minimum 14. dage inden afholdelse. Hvor
en varsling vil betyde, at formålet med tilsynet kan blive forspildt, gennemføres tilsynet uden varsel.
Efter udført tilsyn skrives en tilsynsrapport, og eventuelle håndhævelser meddeles. Tilsynsrapport og
oplysninger, om hvorvidt der er meddelt håndhævelser, offentliggøres på DMA.
Samarbejde med andre myndigheder
I forbindelse med tilsynsarbejdet kan det være af afgørende betydning, at have et stærkt samarbejde både
internt i kommunen - på tværs af afdelinger og myndighedsområder og eksternt i forhold til andre
myndigheder. Blandt de eksterne samarbejdspartnere kan nævnes fx Region Hovedstaden i forbindelse med
forurenet jord, Norfors (fælleskommunalt affaldsselskab) i forhold til affaldshåndtering, Novafos i forbindelse
med spildevand, Politiet og Beredskabsstyrelsen.
Carbon20 - Et bæredygtigt Allerød
Allerød Kommune arbejder ambitiøst med en bæredygtig dagsorden og har et stærkt ønske om at bidrage
lokalt til opfyldelse af FN’s verdensmål.
Allerød Kommune har et mål om at CO2-udledningen reduceres med 55 % frem mod 2025 set i forhold til
2006. I Allerød Kommune står det lokale erhvervsliv for ca. 40% af CO2-udledningen (2012). Derfor er det
vigtigt at gå i dialog med de lokale virksomheder og sætte ind på dette område, for at nå i mål med
kommunens ambitiøse målsætning, da det ikke er en opgave, kommunen kan løse alene.
Samarbejde med erhvervslivet om energi- og ressourceeffektivisering og bæredygtighed udføres i regi af
Carbon20 – Et Bæredygtigt Allerød samarbejdet. Under denne paraply findes bl.a. projektet Bæredygtig
Bundlinje hvis 4 indsatsområder; energibesparelser, materialebesparelser, industriel symbiose og cirkulær
økonomi skal hjælpe lokale små og mellemstore virksomheder med at udvikle en grøn forretningsplan.
Allerød kommunes tilsynsarbejde er af afgørende betydning for at fremme en bæredygtig udvikling i Allerød
Kommune. Det er kendskabet til virksomhederne, samarbejdet og den nære kontakt i det daglige, der
muliggør, at kommunen og virksomheden kan opbygge lokale partnerskaber og arbejde for at fremme
bæredygtig, lokal vækst.
Kommunen arbejder systematisk med partnerskaber i Carbon20 samarbejdet, projektet Bæredygtig
Bundlinje, Carbon20 Udviklingsrådet, Rådet for Bæredygtig Udvikling samt i en række andre
sammenhænge. Derudover er Allerød Kommune partner i Gate21. Partnerskabet giver løbende adgang til
spændende grønne, bæredygtige og innovative projekter.

