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Forord

Miljøarbejdet løses i Høje-Taastrup Kommune af Miljøafsnittet, der er en del af Plan-,
Bygge- og Miljøafdelingen i Teknisk Forvaltning. Afdelingen arbejder udelukkende med
myndighedsopgaver indenfor de tre nævnte
områder.
Hvert år udarbejder Byrådet en beretning
for det udførte miljøarbejde i kommunen.
Beretningen beskriver årets indsats og gør
status. Grundlaget herfor er et årsprogram,
der ligeledes vedtages af Byrådet hvert år.
Årsprogrammet fastlægger en række mål
for årets opgaveløsning.
Fem lovområder
Kommunens opgaver på miljøområdet sker
indenfor rammerne af følgende fem lovområder:
•
•
•
•
•

Miljøbeskyttelsesloven
Jordforureningsloven
Vandforsyningsloven
Vandløbsloven
Lov om kemiske stoffer og produkter

Indenfor de respektive lovområder er udarbejdet en lang række bekendtgørelser og
vejledninger til støtte for miljømyndighedens arbejde.
Ressourceindsats
Den samlede ressourceanvendelse til kommunens miljøarbejde har i 2002 været på 9,8
årsværk. Dette er på niveau med indsatsen
siden 1997. Fra 2003 er indsatsen dog reduceret med 1 årsværk.
Indberetning til Miljøstyrelsen
(mst) via www.mst.dk
I tilknytning til kommunens beretning indrapporteres en række kvantitative oplysninger om kommunens miljøindsats til Miljøstyrelsen. Fra og med denne beretning sker
indberetningen elektronisk via Miljøstyrelsens hjemmeside.
Årsprogram 2003
I umiddelbar forlængelse af beretningen for
2002 er årsprogrammet for 2003 fastlagt.
Årsprogrammet indeholder en del opgaveområder, der videreføres fra 2002. Dette
bekræfter endnu en gang, at miljøindsatsen
kræver en flerårig indsats, hvor resultaterne
ikke opnås fra den ene dag til den anden.
Med andre ord: Miljøindsatsen er et langt og
sejt træk.
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Miljøgodkendelser

Listevirksomheder

Mål for 2002
Fra 2001 blev til 2002 overført fire ansøgninger om miljøgodkendelse af nye eller ændrede aktiviteter fra ligeledes fire virksomheder. Til 2002 blev også overført to ældre
ansøgninger indgivet efter indkaldebekendtgørelsen. Samtidig hermed var i årsprogrammet målsat revideret tre miljøgodkendelser
og opdateret to godkendelser. I alt 11 miljøgodkendelser har således i 2002 været målsat
udarbejdet, henholdsvis revideret eller
opdateret:

I løbet af 2002 er indgået yderligere to ansøgninger om miljøgodkendelse. Pågældende
ansøgninger har naturligvis ikke kunnet
indarbejdes i årsprogrammet, og er derfor
indarbejdet i den øvrige opgaveprioritering.

Nye ansøgninger om miljøgodkendelse

Krematorieovn, udvidelse,
Adas dyrehospital
Metalforarbejdende virksomhed,
Unimerco A/S

Ansøgninger om miljøgodkendelse

Ny virksomhed:
Offset-trykkeri (i), Aller Tryk A/S.
Retur-emballage-virksomhed, Dansk
Retursystem A/S.

Dermed har der samlet set været 13 miljøgodkendelser ”i spil” hen over 2002, hvilket
har presset arbejdsprogrammet mere end
forventet og givet anledning til en række
omprioriteringer i løbet af året.

Ændring af miljøgodkendelse,
udvidelser:
Olieterminal, Statoil A/S.
Metal- og overfladebehandlende
virksomhed (i), Metropak A/S.
Malehal for S-tog, DSB S-tog A/S*.
Eksisterende virksomhed,
indkaldt ansøgning:
Betonvirksomhed, IBF Betonvarer
Stærkende A/S.
Metal- og overfladebehandlende
virksomhed, DSB S-tog A/S*.
(i) Virksomhed omfattet IPPC (Integrated
Pollution Prevention Control)
* De to separate ansøgninger fra DSB
behandles som en ansøgning.

Revision og opdatering af
miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelse:
Komposteringsanlæg for haveaffald,
Nymølle Kompostcenter.
Metalforarbejdende virksomhed,
Hardi International A/S.
Trykkeri, A/S Jul. Uttenthal.
Opdatering af miljøgodkendelse:
Byggematerialevirksh. mineraluld,
Inexa Panel A/S.
Industrilakerer, AN Industrilakering Aps.
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Resultat for 2002
Godkendelsesarbejdet for ansøgte miljøgodkendelser er afsluttet for tre ud af seks
virksomheder. For de tre uafsluttede miljøgodkendelser er status:
• at miljøgodkendelsen for Statoils Olieterminal er sendt i afsluttende høring.
Godkendelse er målsat meddelt i april 2003,
• at miljøgodkendelsen af Metropak A/S har
været i høring hos virksomheden og
godkendelsen er målsat meddelt i april
2003,
• at miljøgodkendelsen af DSB S-tog er ca.
50% færdig. Miljøgodkendelse er målsat
meddelt ultimo 2003.
For revisioner og opdateringer af miljøgodkendelser er status, at to miljøgodkendelser er afsluttet som henholdsvis revideret
og opdateret, en godkendelse afventer virk-

somhedens tiltag for etablering af renere
teknologi, mens to virksomheder i 2002 har
besluttet at flytte, henholdsvis indstille
produktionen.
Endelig er status for de to nye ansøgninger, at miljøgodkendelse er meddelt for den
ene virksomhed, mens godkendelsen for den
anden virksomhed er under færdiggørelse.
Lange godkendelsesforløb,
men gode resultater
Set over en årrække har godkendelsesarbejdet for navnlig de ældre miljøgodkendelser
haft et relativt langvarigt forløb. Arbejdet er
udført i dialog med virksomhederne og har
været præget af en gensidig interesse for at
opnå en høj miljøstandard for virksomhedernes produktion. Dette har samtidig bevirket,
at investeringer og produktionsomlægninger med dette sigte har krævet såvel et økonomisk som et produktionsmæssigt råderum.

På nedenstående skema er vist en samlet status for godkendelsesarbejdet.
Arbejde med miljøgodkendelser, 2002

Status og resultat

Ny virksomhed:
Offset-trykkeri (i), Aller Tryk A/S
Retur-emballage, Dansk Restursystem A/S

Godk. meddelt marts 2002
Godk. meddelt maj 2002

Ændring af miljøgodkendelse, udvidelser:
Olieterminal, Statoil A/S
Metalemballage-virksomhed (i), Metropak A/S
Metal- og overfladebehandlende virksh., DSB S-tog A/S

Godk. i juni 2003
Godk. ultimo 2003
Godk. ultimo 2003

Eksisterende virksomhed, indkaldt ansøgning:
Betonvirksomhed, IBF Stærkende A/S

Godk. meddelt febr. 2003

Revision af miljøgodkendelse:
Komposteringsanlæg, Nymølle Kompostcenter.
Metalforarbejdende virksh., Hardi International A/S.
Trykkeri, A/S Jul. Uttenthal.

Rev. afsluttet i juni 2003
Flytter 2003
Rev. afventer dokumentation

Opdatering af miljøgodkendelse:
Byggematerialevirksh. mineraluld, Inexa Panel A/S.
Industrilakerer, AN Industrilakering Aps.

Opdat. ultimo 2003
Opdat. afsluttes i 2003

Nye ansøgninger, 2002:
Krematorieovn, udvidelse, Adas dyrehospital
Metalforarbejdende virksomhed, Unimerco A/S

Godk. meddelt febr. 2003
Godk. meddelt april 2003

Høje-Taastrup Kommune er den kommune i
Københavns Amt, der har flest virksomheder
omfattet af miljøgodkendelseskrav. For 31
virksomheder er Høje-Taastrup Kommune
myndighed for alle virksomhedens miljøanliggender. For 12 virksomheder er Køben-
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havns Amt den primære miljømyndighed.
For disse såkaldte a-mærkede virksomheder
er kommunen dog også myndighed for
virksomhedernes spildevandvandsudledning
og affaldshåndtering.
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i 2002

Mål og resultat for tilsyn

Mål og resultat for tilsyn i 2002
Tilsynsmål for 2002
Virksomheder

Resultat for 2002

Antal
1.1.02

Antal
virk.

Dækning

Antal
virk.

Dækning

Listevirksomheder (kommune)
Listevirksomheder (amt)
Anmeldevirksomheder
Branchebekendtgørelse
Landbrug med dyrehold
Andre virksomheder

31
12
97
55
17
625

31
5
44
25
10
50

100%
42%
45%
45%
59%
8%

31
5
44
27
21
27

100%
42%
45%
49%
124%
4%

I alt

837

Tilsynsmål for 2002
Andre aktiviteter

Resultat for 2002

Antal
1.1.02

Antal
virk.

Dækning

Antal
virk.

Dækning

Almene vandforsyningsanlæg
Enkeltindvindingsanlæg*
Private spildevandsanlæg

16
340
321

16
50
50

100%
15%
16%

10
42
29

63%
12%
9%

I alt

677

51,1 km
4,8 km

100%
100%

51,1 km
4,8 km

100%
100%

* Antal anlæg er øget til 340 i løbet af året

Komm. Vandløb: 2-m-bræmme* 51,1 km
Private vandløb: 2-m-bræmme* 4,8 km
* Km. angivelsen er bræmmelængden for begge bredder
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Tilsyn og opfølgende arbejde med listevirksomheder er i høj grad relateret til virksomhedens miljøgodkendelse. Som beskrevet
under afsnittet om miljøgodkendelse af
listevirksomheder, har en del virksomheder
arbejdet med virksomhedens miljøgodkendelse. I forbindelse hermed har kommunen
også gennemført tilsyn på virksomheden.
Opgavemålet har i årprogrammet for 2002
dertil omfattet følgende aktiviteter:

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Tilsyn med 31 ud af 31 listevirksomheder svarende til 100% af
virksomhederne.
• Tilsyn med 5 ud af 12 listevirksomheder, hvor amtet er primærmyndighed, men hvor Høje-Taastrup
Kommune skal føre tilsyn med affald
og spildevand.
• Revision af tilslutningstilladelser for
spildevand ved 7 a-mærkede virksomheder*.
* Ved miljøgodkendelse af virksomheder, hvor kommunen er myndighed, indeholder godkendelsen også en
tilslutningstilladelse for spildevand.

fyringsolie, etableret ny dieselolietank med
spildbakke og etableret lydisoleret port. På
baggrund heraf har miljøgodkendelsesarbejdet kunnet afsluttes.
Fjernvarmecentraler
Tilsyn er udført på alle 8 fjernvarmecentraler. Det årlige tilsyn har over årene bevirket,
at opmærksomheden omkring centralernes
forureningspotentiale er blevet væsentligt
skærpet hos varmecentralerne.
Kompostering
Forslag til revideret miljøgodkendelse af
Nymølle Kompostcenter er udarbejdet og
fremsendt til Vestforbrændingen. Forslaget
indeholder følgende væsentlige krav:
• Etablering af membran under kompostpladsens etape 1.
• Bortfald af midlertidig tilladelse til modtagelse af 5.000 t haveaffald til neddeling.
• Ændring af kompostpladsens lugtvilkår.
Ved revisionen af miljøgodkendelse har kommunen især lagt vægt på, at kompostpladsen ikke må give anledning til lugtgener for
sine omgivelser. Driften af pladsen har da
heller ikke givet anledning til lugtklager i
2002.

Resultat for 2002
Tilsynet med det målsatte antal listevirksomheder i 2002 er opfyldt som vist nedenfor:
Tilsyn og opfølgende arbejde.

31
12 (a)

31 100%
5 42%

Dækning

Resultat

Antal

Dækning

Mål

Antal

Antal
virksomheder

Tilsyn og opfølgende arbejde

Listevirksomheder

Mål for 2002

31 100%
5 42%

Betonvirksomheder
Kommunen har hen over året fulgt op på
Spæncom A/S miljøgodkendelse, hvilket bl.a.
har omfattet bygning af ny hal for støjbegrænsning og vilkår for virksomhedens spildevandsudledning.
I forbindelse med godkendelsearbejdet hos
IBF Stærkende A/S (tidligere BB Beton) har
virksomheden udført en række miljøtiltag:
Ophør med vask af sten, udskiftet tank til

MILJØBERETNING 2002 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

7

Ændring af pladsens lugtvilkår er indtil videre sat på vågeblus. Dette skyldes, at grundlaget for regulering af store fladekilder er
usikkert, hvorfor kommunen har valgt at
afvente et nyt vejledningsmateriale herom
fra Miljøstyrelsen. Arbejdet forventes færdigt i løbet af et par år, hvorefter spørgsmålet vil blive taget op igen.

Aller Tryk A/S har påbegyndt produktionen i
april 2002, men er endnu ikke kommet i fuld
drift på grund af vanskeligheder med trykkerimaskinerne. Kommunen har derfor været
nødsaget til at udsætte virksomhedens dokumentation for opfyldelse af en række centrale emissionsvilkår i miljøgodkendelsen.
Målingerne betinger fuld drift.

Returemballage
Dansk Retursystem A/S i Hedehusene modtager returemballager af plast og aluminium
(dåser) til registrering og oparbejdning.
Virksomheden er påbegyndt modtagelsen af
returemballager og har jf. miljøgodkendelsen udført kontrol af virksomhedens spildevand for indhold af sukker. Sukkerkontrollen
udføres, fordi sukker kan virke stærkt tærrende på spildevandssystemets betonrør.

C. Jul Uttenthal A/S er en grafisk virksomhed,
hvor miljøgodkendelsen er under revision. I
dialog med kommunen har virksomheden i
2002 reduceret udledningen af opløsningsmidler. Virksomheden forventer at kunne
udfase yderligere brug af opløsningsmidler,
hvilket eventuelt vil medføre, at virksomheden ikke længere er godkendelsespligtig.
Kommunen afventer derfor dokumentation
herfor med henblik på ny vurdering medio
2003.

Bilskrot
Tre virksomheder er miljøgodkendt til modtagelse af bilskrot i kommunen. Virksomhederne er ligeledes miljøcertificerede jf. reglerne for udbetaling af skrotpræmie. Alle tre
virksomheder er tilsynsført i 2002. Herunder
er virksomhederne gjort bekendt med nye
regler om etablering af plads med tæt belægning for opbevaring af ikke-miljøbehandlede biler. Formålet med den tætte belægning
er at forebygge mod jord- og grundvandsforurening.
Overfladebehandling og trykning
Høje-Taastrup Kommune har i 2002 ført ordinært tilsyn med alle listevirksomheder, der
på forskellig vis foretager overfladebehandling eller trykning på emner med produkter
indeholdende opløsningsmidler. Emnerne
som overfladebehandles eller påføres tryk
kan være både metal, papir og karton.
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Metropak A/S har i løbet af 2002 suppleret
med en ny laklinie med samtidig udvidelse
af luftrenseanlæg . Det er kommunens vurdering, at virksomhedens tiltag samlet vil
reducere bl.a. virksomhedens lugtpåvirkning
i omgivelserne.
Crown Cork Scandinavia A/S, der fremstiller
kapsler til øl- og sodavandsflasker blev i
foråret 2002 solgt til den italienske emballagekoncern Pelliconi. I forbindelse med salget
har kommunen bistået ved undersøgelser af
grunden for eventuel tilstedeværelse af jordforurening. En mindre forurening er blevet
lokaliseret. Kommunen har dog vurderet, at
forureningen ikke udgør nogen risiko for
grundvandet.
Hardi International A/S er tilsynsført ordinært
i 2002. Det var målsat, at virksomhedens mil-
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jøgodkendelse samtidig skulle revideres.
Imidlertid har virksomheden oplyst, at produktionen i løbet af 2003 samles i Nørre Alslev.
Revisionen af virksomhedens miljøgodkendelse er derfor indstillet.
A.N. Industilakering Aps er tilsynsført ordinært. Opdateringen af virksomhedens miljøgodkendelse har ikke kunnet afsluttes i
2002 som målsat. Opdateringen er dog så
fremskreden, at opdateret miljøgodkendelse
vil foreligge marts 2003.
Revision af tilslutningstilladelser,
a-mærkede listevirksomheder
Blandt indsatsområderne i 2002 (og de kommende år) er virksomhedernes udledning af
spildevand. Udledning af spildevand reguleres af en tilslutningstilladelse, hvori kommunen stiller en række vilkår med grænseværdier, som skal overholdes i spildevandet. Ved
miljøgodkendelse af listevirksomheder, hvor
kommunen er myndighed, meddeler kommunen tilslutningstilladelse for spildevand
som en integreret del af godkendelsen. Er
amtet myndighed (a-mærkede listevirksomheder) meddeler kommunen særskilt tilslutningstilladelse for virksomhedens spildevand.
Syv a-mærkede listevirksomheder var i 2002
målsat for revision af virksomhedernes tilslutningstilladelser:
• Mineraluldsvirksomhed, Rockwool A/S.
• Medicinalvirksomhed, Rosco A/S.
• 2 asfaltgenbrugsanlæg, NCC Råstoffer og
Genfalt Nymølle I/S
• Losseplads, Sengeløse Losseplads I/S.
• Affaldsforbrændingsanlæg, Vestforbrændingen I/S (tidl. VEGA I/S).
• Vaskeplads, Ågesholm Fyldplads.
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Status for arbejdet er, at reviderede tilslutningstilladelser er udarbejdet for de to
asfaltgenbrugsanlæg og affaldsforbrændingsanlægget. For lossepladsen og vaskepladsen er arbejdet påbegyndt. For medicinalvirksomheden er revision ikke påbegyndt.
For Rockwool A/S var arbejdet påbegyndt,
men da virksomheden meddelte, at produktionen ville ophøre i Hedehusene, er arbejdet blevet indstillet. Afviklingen af virksomhedens produktionsanlæg har imidlertid i
2002 givet anledning til en række drøftelser
med virksomheden, herunder stillingtagen
til bortskaffelse af spildevand fra produktionsbassiner m.m.
Vask af industriklude
Kommunen har i 2002 haft omfattende drøftelser med Alba A/S, der er en a-mærket listevirksomhed, som bl.a. vasker aftørringsklude indeholdende olie og opløsningsmidler. Kommunen har i 2001 meddelt ny tilslutningstilladelse til vaskeriet med det mål at
opnå en meget væsentlig forbedring af
spildevandsrensningen. På grund af spildevandets sammensatte karakter, har det været vanskeligt for virksomheden at finde en
egnet rensemetode, der kan leve op til
grænseværdierne for spildevandet. Pilotanlæg opstillet i sommeren 2002 har vist gode
resultater for de fleste parametre, hvorfor
Alba A/S nu har bestilt et nyt renseanlæg.
Anlægget forventes sat i drift medio 2003.
Samtidig har vaskeriet arbejdet på en udfasning af vaskemidler indeholdende det hormonforstyrrende LAS.
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Tilsynsmålet for 2002 er fastlagt til 44 virksomheder ud af 97 svarende til ca. 45% af
virksomhederne tilhørende kategorien
anmeldevirksomheder. Dertil er i årsprogrammet for 2002 målsat udarbejdet tilslutningstilladelser for spildevand for 2 virksomheder.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Tilsyn med 44 ud af 97 virksomheder
svarende til 45% af virksomhederne.
• Revision af tilslutningstilladelse for
spildevand fra industrivaskeri og
levnedsmiddelvirksomhed.

Resultat for 2002
Tilsynsresultatet for 2002 viser, at det målsatte antal tilsyn er gennemført med 44 tilsynsførte virksomheder i 2002.

Tilsyn og opfølgende opgaver

97

44 45%

Dækning

Resultat

Antal

Dækning

Mål

Antal

Antal
virksomheder

Anmeldevirksomheder

Mål for 2002

44 45%

Revision af tilslutningstilladelser
I 2001 påbegyndte kommunen revision af
tilslutningstilladelsen for Berendsen Textil
Service A/S med forventning om afslutning i
juni 2002. I foråret 2002 har virksomheden
udtaget supplerende spildevandsprøver og
påbegyndt udredningsarbejde med henblik
på fjernelse af emulgeret olie fra vaskevandet. I løbet af 2002 blev Sophus Berendsen
A/S imidlertid solgt til et engelsk firma. Den
nye ejer besluttede kort efter at lukke vaskeriet med virkning fra årsskiftet 2003. På
grundlag heraf indstillede kommunen derfor
det videre arbejde med revision af virksomhedens tilslutningstilladelse.

kølerum, hvilket har givet anledning til at
vurdere virksomhedens støjbidrag fra kølekompressorerne. På grundlag heraf, har
kommunen meddelt støjvilkår for virksomheden og fulgt op på tidligere problemstilling med lugt ved samtidig meddelelse af
lugtvilkår. Virksomheden er blevet tilsynsført
med henblik på bl.a. udarbejdelse af revideret tilslutningstilladelse. Arbejdet er dog
ikke blevet afsluttet som målsat i 2002.
Lugtmåling fra foderstofvirksomhed
A/S Tjørnhøj Mølle i Reerslev har givet anledning til klager over lugt fra virksomhedens naboer. Kommunen har derfor meddelt
lugtvilkår for virksomheden i 2002 og bedt
virksomheden dokumentere lugtvilkårene
overholdt. Virksomheden har herefter fået
udtaget lugtprøver fra produktionsanlæggets afkast og på grundlag heraf udført en
spredningsberegning for lugtudbredelsen.
Kommunen har overværet udtagningen af
prøver. Prøvetagning og spredningsberegning har dokumenteret, at A/S Tjørnhøj Mølle kan overholde virksomhedens lugtvilkår.
Godkendelsespligt
Ved tilsyn hos kleinsmedie er det konstateret, at virksomheden har etableret en malerkabine. Malerkabinen er vurderet at have så
stor en kapacitet, at det giver anledning til,
at virksomheden skal miljøgodkendes.
Godkendelsesbehandlingen tages op med
virksomheden i 2003.
Forurening af Baldersbækken
Baldersbækken er et par gange i 2002 blevet
forurenet bl.a. med maling. Da bækken har
udløb i Lille Vejle å, med forbindelse til et
mindre søsystem i Ishøj, giver forurening af
vandet naturligvis anledning til en del
henvendelser. Forureningerne er tidligere
blevet lokaliseret til transportcenteret uden
at forureneren har kunnet spores. Forureningen sker typisk ved udledning af stoffer til
regnvandssytemet. Seneste opsporing efter
en forureningsepisode gav dog resultat. Hos
et transportfirma var spildt maling blevet
spulet ud i regnvandsriste, hvilket efterfølgende ”malede” Baldersbækken hvid. Efter
aftale med virksomheden, har virksomheden
indført skærpede procedurer for opsamling
af spild. Ligeledes arbejder kommunen på,
at kunne forhindre fremtidige spild at nå
frem til vandløbssystemet.

For levnedsmiddelvirksomheden Lepo A/S i
Baldersbrønde var i 2002 også målsat udarbejdet en revideret tilslutningstilladelse.
Virksomheden har i 2002 udvidet med nye
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Tilsynet med autobranchen vedrører værksteder, autolakerer, vaskehaller (bl.a. ved tankstationer) og undervognsbehandlere. For 2002
er målsat tilsyn ved 25 virksomheder ud af 55
svarende til 41% af virksomhederne.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Tilsyn med 25 ud af 55 virksomheder
svarende til 41% af virksomhederne.
• Revision af tilslutningstilladelser for
spildevand fra:
• 2 lastbilvaskeanlæg,
• 2 undervognsbehandlere,
• 5 vaskehaler.
• 10 vaskepladser for entreprenørmateriel

Resultat for 2002
I 2002 er udført tilsyn ved 27 virksomheder.
Med målsat tilsyn ved 25 virksomheder er
målsætningen for 2002 opnået.

Tilsyn og opfølgende opgaver

55

25 45%

Dækning

Antal
virksomheder

Resultat

Antal

Dækning

Mål

Antal

Autobranchebekendtgørelsen

Branchevirksomheder

Mål for 2002

Revision af tilslutningstilladelser
For i alt 19 virksomheder har der for 2002
været målsat udarbejdet tilslutningstilladelser for spildevand. Arbejdet indebærer, at
alle virksomhedens aktiviteter, stoffer og
ledningsanlæg gennemgås med henblik på
vurdering af spildevandssammensætningen,
herunder om der kan forventes udledt stoffer, der ifølge gældende vejledninger ikke
bør udledes eller bør begrænses mest muligt
til fastlagte grænseværdier. Tilslutningstilladelsen fastlægger på baggrund af gennemgangen og kommunens vurdering en række
nye vilkår for virksomhedens spildevandsudledning. Resultatet vil være, at virksomhedernes udledning af spildevand vil indeholde
væsentligt færre miljøfremmede stoffer.
Arbejdet har være mere omfattende end
forventet. Målsætningen for 2002 har derfor
været for optimistisk, idet revisionsarbejdet
har vist sig at skulle starte fra bunden. Dvs.
ved indhentning af nye ledningsplaner, udfasning af problematiske vaskeaktive stoffer,
tæthedsprøvning af udskillere, prøvetagning
m.m. Arbejdet fortsætter i 2003.
Støj fra tankstation
Nyopførelse af ventilations- og klimaanlæg
på en tankstation har givet anledning til
klager over støj fra kølekompressor og ventilator anbragt på tag af bygning. Foranlediget af klagen har kommunen iværksat en
støjmåling, der har påvist signifikant overskridelse af de vejledende grænseværdier
for støj. Virksomheden er påbudt at støjdæmpe instalationen.

27 49%
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10 landbrug med dyrehold har i 2002 været
målsat for tilsyn. Dette svarer til ca. 59% af
de kendte dyrehold. Hertil skal lægges 1
pelsdyrproduktion, der foregår i forsøgs- og
forskningsøjemed hos Landbohøjskolen.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Tilsyn med 10 ud af 17 landbrug med
erhvervsmæssigt dyrehold svarende til
59% af virksomhederne.

Resultat for 2002

somheden. Kommunen måtte derfor nedlægge forbud mod virksomheden. Herefter
kom der atter skred i sagen, uden at sagen
har fundet sin endelige løsning endnu.
Virksomheden er sidenhen blevet politianmeldt for en række nye overtrædelser af
husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Giftlager fjernet
Efter henvendelse til kommunen blev et større lager af gamle og i dag ulovlige landbrugskemikalier konstateret på en landbrugsejendom. Flere af kemikalierne var mærket
giftige med dødningehoved. Kemikalierne
var oplagret i et tidligere kølerum. Da adskillige af emballagerne fandtes gennemtærrede blev oplaget i forståelse med ejer straks
fjernet. I alt blev fjernet 513 liter kemikalier,
herunder nogle malingsrester.

21 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold
har kommunen i 2002 aflagt tilsyn. Dette er
væsentligt flere tilsyn og virksomheder end
målsat. Imidlertid har en systematisk gennemgang af det centrale husdyrregister (CHR)
påvist flere besætninger end anmeldt til
kommunen. Mange af de ”nye” besætninger
omfatter primært ammekøer, der afgræsser
marginaljorder o. lign. samt hestehold.

Tilsyn og opfølgende opgaver

Dækning

Resultat

Antal

Dækning

Kategori

Antal

Mål

Antal

Med dyrehold, herunder pelsdyr, planteavl , gartnerier og planteskoler

Landbrug

Mål for 2002

Erhv. dyrehold 17 10 59% 21 124%
Pelsdyr
1 0 0% 1 100%

Mange uregelmæssigheder
Tilsynene har påvist, at mange ejere af mindre husdyrbesætninger ikke opfylder de elementære regler for indretning af stalde og
gødningsopbevaring, der samlet set skal minimere udledningen af næringsstoffer til
vandmiljøet. Tilsynene har derfor givet anledning til flere påtaler, som vil blive fulgt op i
2003.
Forbud og politianmeldelse
Vanskelighederne med at opfylde reglerne
for opbevaring af gødning illustreres tydeligt af en hestepension, der drives uden den
fornødne kapacitet til gødningsopbevaring
på 6 mdr. På trods af indskærpelser til virksomheden om at bringe forholdene i orden
blev indskærpelserne ikke opfyldt af virk-
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Virksomheder, der ikke er omfattet af de
foranstående kategorier (liste-, anmelde- og
branchevirksomheder) reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Kategorien omfatter
derfor en meget bred vifte af virksomheder,
hvor de typiske miljøemner er affald, olietanke og støj. I årsprogrammet for 2002 er
indsatsområderne målsat til affald og køleanlæg/kølemidler.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Tilsyn med 50 virksomheder, herunder:
• Kommunens egne virksomheder
(rådhus, institutioner, skoler m.fl.)
• 2 renserier.
• 10 supermarkeder og 4 varehuse.
• 5 administrationsbygninger.
• 4 tankstationer (uden vaskehal)

Resultat for 2002
Ikke alle målsatte tilsyn er gennemført i 2002.
Indenfor kategorien er også løst en del indgående (ikke-planlagte) sager vedrørende
affald og særligt opbevaring af kemikalier.

Antal

Dækning*

Antal

Tilsyn og opfølgende opgaver
Antal
virksomheder*

625

50

8%

27 4%

Mål

Resultat
Dækning*

§ 42-virksomheder

Andre virksomheder

Mål for 2002

*Antal virksomheder registreret i miljøregister. Der er
frem til dato ikke udført nogen væsentlig opdatering af
kategoriens virksomheder, hvorfor antal virksomheder
skal tages med forbehold. Nyt miljøregistreringssystem
forventes i højere grad ved samkøring med andre
registre at kunne foretage en dækkende opdatering.

Kølemidler
Tilsynet omfatter brugen og efterfyldning af
kølemidler på køleanlæg. Tilsynet sker med
udgangspunkt i indberetinger fra Kølebranchens MiljøOrdning (KMO) og har til formål
at kontrollere brugen af godkendte kølemidler og efterfyldninger. Som udgangspunkt
bør der ikke ske efterfyldninger, da anlæggene er lukkede systemer. Med henblik på at
opnå kendskab til anlæggenes opbygning
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og tilrettelæggelsen af tilsynet er rådhusets
køleanlæg og kølemontre tilsynsført. Yderligere tilsyn er ikke gennemført i 2002. Opgaven overføres til 2003 og udføres på grundlag af erfaringerne fra rådhuset og seneste
indberetning fra KMO.
Tekstilrenserier
To tekstilrenserier er tilsynsført i 2002. Tilsynet
er udført med udgangspunkt i udkast til ny
bekendtgørelse for renseridrift og har ikke
givet anledning til bemærkninger.
503 kg perchloraffald opbevaret i skur
Perchlor anvendes navnlig hos tøjrenserier
og hører til blandt de mest grundvandsforurenende kemikalier. Ejeren af et konkursramt renseri fra København og med bopæl i
Taastrup har transporteret perchloraffald fra
renseriet til opbevaring i sit skur. Efter henvendelse herom foranledigede kommunen
straks affaldet afhentet ved en selvhjælpshandling.
Blåfarvning af regnvandsbassin
Ved plejecenteret i Sengeløse kunne en borger
konstatere blåfarvning af vandet i regnvandsbassin. Farven kunne spores tilbage til
en regnvandsrist udenfor ældrebolig, hvor
træværket var blevet malet blåt. Herefter
kunne den ansvarlige malermester findes.
Tilsyn på virksomheden kunne bekræfte, at
en medarbejder havde hældt rensevand fra
vask af pensler i regnvandsristen.
Lugt og støj
Fra bager og café har kommunen ført tilsyn
med virksomhederne grundet klager over
støj fra kølekompressor og lugt fra café.
Svømmebade
Tilsynet med svømmebade med adgang for
mange gæster udføres i praksis af Storkøbenhavns Miljølaboratorium I/S. Laboratoriet
udtager de lovkrævede prøver til analyse og
udfører samtidig hermed det hygiejniske
tilsyn med bassiner, omklædningsrum, toiletter m.m. Giver tilsynet anledning til egentlige påbud overtager kommunen sagsbehandlingen. Generelt har badevandskvaliteten i
2002 været god. På et hotel har kvaliteten
dog været meget svingende, hvilket også har
været påtalt tidligere. Om nødvendigt lukkes
badet, indtil forholdene atter er bragt i orden
af badets ejer.
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Andet tilsyn

Jordforureninger

Mål for 2002
Ved årskiftet til 2002 var der ca. 40 kendte
jordforureningssager, som kommunen skulle
følge op på. Størstedelen af sagerne stammer fra Københavns Amts korlægning af
grunde i Høje-Taastrup Kommune og vedrører for manges vedkommende virksomheder,
hvor kommunen er tilsynsmyndighed.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Opfølgning på 40 kortlagte jordforureninger, hvor kommunen er
myndighed for den pågældende
virksomhed eller aktivitet.
• Opfølgning på nye jordforureninger
opstået ved uheld, spild eller lækager.
• Tæthedsprøvning af 10 benzin- og
olieudskillere.

Resultat for 2002
Opfølgning på ældre,
kortlagte jordforureninger
Ca. 300 ejendomme er af amtet blevet undersøgt i perioden 1999 til 2003. Af de ca. 300
undersøgte ejendomme i kommunen er 43
ejendomme kortlagt på vidensniveau 1 (V1),
dvs. ejendomme, hvor der har været aktiviteter, der kan have medført forurening. 89
ejendomme er kortlagt på vidensniveau 2
(V2), dvs. ejendomme, hvor der faktisk er
konstateret forurening. Yderligere 18 ejendomme er varslet kortlagt (1 på V1 og 17 på
V2). De øvrige ejendomme er udgået af
kortlægningen fordi der enten ikke har
været forurenende aktiviteter på ejendommene eller der ved undersøgelse ikke er
påvist forurening.

gelser og på grundlag heraf indgået en
frivillig aftale om afværgepumpning på
grundvandet.
Væsentlig forurening
på tankstation
Kraftig forurening er konstateret på en Q8tank i Taastrup. Q8 har frivilligt undersøgt
forureningens udbredelse og foretaget en
risikovurdering. Desværre har geologien
under tankstationen vist sig at være meget
inhomogen, hvilket har besværliggjort
mulighederne for afværge af forureningen.
Delvis afværge er påbegyndt, hvilket følges
op i 2003.
Afslutning af oprydning
på gasværksgrund
I 2002 har kommunen afsluttet oprydningen
på gasværksgrunden. Partier med væsentlig
forurening er bortgravet og kørt til jordrensning. En større bunke jord indeholdene
ganske let forurenet jord er efter tilladelse
fra Københavns Amt indbygget i ny støjvold
ved Hakkemosen. På grunden er efterladt
jordpartier med spredt forurening, som dog
ikke udgør en risiko for grundvandet.
Forurening fra villaolietanke
I to tilfælde har kommunen i 2002 meddelt
påbud om oprensning efter lækage fra
olieledninger forbundet til villaolietanke.
Begge sager er blevet oprenset efter forsikringsbestemmelserne i den nye jordforureningslov.

I løbet af 2002 er der ud over de kendte 40
sager kommet 10 nye sager. 19 sager er
blevet afsluttet, mens 31 sager følges op i
2003. Lidt over halvdelen af de 19 afsluttede
sager er akutte forureningssager som følge
af spild, utætte tanke, rørledninger o.lign.

Tæthedsprøvning af
olie- og benzinudskillere
For tredje år i træk har kommunen gennemført tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere. Tæthedsprøvningen udføres blandt
alle kommuner i Vest Egnens MiljøSamarbejde (VEMS) efter fælles retningslinier og
tilrettelæggelse. Alle tre år er udført tæthedsprøvning ved 10 anlæg. Ved en fejl blev
en tidligere udskiller i år prøvet igen – men
med et nyt resultat. Prøvningen gav derfor
anledning til fornyet prøvning med nøje
genmmgang af proceduren. Tæthedsprøvningen viste, at udskilleren ikke var tæt.

Aftale om afværgepumpning
på transformerstation
På NESAs transformerstation ved Klovtoftekrydset er der konstateret forurening af
grundvandet med chlorerede opløsningsmidler. Forureningen stammer for affedtningsmidler anvendet i årene 1955-1988. NESA
har i 2002 gennemført supplerende undersø-

Indbrud med forurening
I forbindelse med indbrud i kemikalieskur på
gymnasium kunne det konstateres, at der
var forøvet hærværk, hvorved diverse kemikalier var tømt ud på SF-stens-belægning.
Efter oprydning har skolen med vejledning
fra kommunen indrettet sig med bedre
opbevaringsforhold for kemikalierne.
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Kommunens tilsyn med vandforsyningsanlæg omfatter såvel egentlige vandværker
med mange forbrugere tilsluttet (almene
vanværker), som enkeltindvindingsanlæg
med en eller to husstande tilsluttet.

Opfølgning på anlæg i
uacceptabel tilstand
Opfølgningen er ikke gennemført i det
omfang, som det har været målsat i årsprogrammet. Det var forventet, at opfølgningen ikke kunne afsluttes i 2002, og derfor
skulle fortsætte i 2003. Da opfølgningen
imidlertid har været mindre end målsat, vil
området blive opprioriteret i 2003.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Teknisk-hygiejnisk tilsyn med alle 16
almene vandforsyningsanlæg.
• Aftenmøde for grundejere med
vandforsyningsanlæg til orientering
om typiske fejl og vedligehold af
indvindingsanlæg
• Opfølgning på 104 enkeltvandforsyningsanlæg tilstandsvurderet i
uacceptabel tilstand.

Resultat for 2002
10 ud af de 16 almene vandværker er tilsynsført i 2002. Seks vandværker er derfor ikke
som målsat tilsynsført i 2002. Blandt de seks
vandværker forsynes tre vandværker pt. af
vand fra den kommunale vandforsyning. Det
drejer sig om Ny Fløng Vandværk, Hedehusene Østre Vandværk og Sengeløse Vandværk.
For tilsynet med enkeltvandforsyningsanlæg
var målsat tilsyn ved 50 anlæg. 42 anlæg er
tilsynsført i 2002.

Tilsyn og opfølgende opgaver

Almene 16
Enkelt 340

16 100%
50 15%

Dækning

Resultat

Antal

Dækning

Mål

Antal

Antal
Vandforsyninger

Andet tilsyn

Vandforsyningsanlæg

Mål for 2002

10 63%
42 12%

Orienteringsmøde
Det målsatte orienteringsmøde med ejere af
enkeltvandforsyningsanlæg er ikke blevet
afholdt i 2002. Mødet er dog nu så langt
fremskreden i sin forberedelse, at mødet kan
afholdes i april 2003. Arrangementet har til
formål at fortælle anlægsejerne om typiske
fejl ved vandforsyningen, der kan give
anledning til dårlig drikkevandskvalitet.

MILJØBERETNING 2002 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
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Andet tilsyn

Spildevandsanlæg

Mål for 2002
Tilsynet med private spildevandsanlæg omfatter anlæg etableret i det åbne land. Anlæggene er som regel tilsluttet en bundfældningstank med afløb til dræn, der afleder til
vandløb, sø eller mose. Nye anlæg er tilsluttet nedsivningsanlæg. En del anlæg er tilsluttet samletanke, hvor alt spildevandet
opsamles. Såvel bundfældningstanke som
samletanke tømmes via kommunens tømningsordning. Slam og spildevand herfra
tilføres renseanlæg.

enkeltejendomme i det åbne land. Det er
således en betingelse for afskæringen, at der
foreligger en vedtaget spildevandsplan, der
fastlægger kravene til spildevandsudledningen i det åbne land. Denne opgavedel genoptages derfor, når spildevandsplanen
foreligger vedtaget af byrådet i 2003.
29 tilsyn
29 spildevandsanlæg er i 2002 tilsynsført.
Tilsynene er primært sket i forbindelse med
renovering eller nyetablering af spildevandsanlæg.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Fejlretning og lovliggørelse af
spildevandsanlæg.
• Afskæring af spildevandsanlæg i
oplandet til Hove Å for ca. 26 anlæg.

Resultat for 2002
Udsættelse
Ca. 50 anlæg var målsat tilsynsført i 2002.
Blandt de 50 anlæg var målsat, at ca. 26
anlæg skulle ændres i oplandet til Hove Å.
Ændringen består i en afskæring af den
direkte spildevandsudledning til vandløb.
Dette skulle ske i forlængelse af byrådets
vedtagelse af ny spildevandsplan. Imidlertid
er færdiggørelsen af spildevandsplanen blevet
udsat, hvilket også har påvirket arbejdet
med ændring af spildevandsudledningen fra

16

MILJØBERETNING 2002 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Andet tilsyn

Vandløb

Mål for 2002

Resultat for 2002

Tilsynet med vandløb omfatter både kommunale og private vandløbsstrækninger og
udføres efter bestemmelserne i de enkelte
vandløbsregulativer. I praksis udføres tilsynet
af Driftsbyen under den normale vandløbsvedligeholdelse, der udføres et par gange
om året – eventuelt oftere på udsatte strækninger. I det omfang, der påvises problemer,
som ikke umiddelbart kan løses, overtager
Miljøafsnittet.

2-meter bræmmer
Hvert år må tilsynet påpege overfor lodsejere, at bræmmebestemmelsen om 2 meter
dyrkningsfri zone ned til vandløb stadig er
gældende. Reglen har efterhånden været
kendt i mange år, men kræver stadig opfølgning for at blive overholdt. Den konsekvente
opfølgning fra kommunens side, har dog
reduceret overtrædelserne markant.

Tilsyn og opfølgende opgaver
• Tilsyn med alle private og kommunale
vandløbsstrækninger.
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Udskridning af brink
Uhensigtsmæssig afledning af tagvand fra
en bredejer ved Sengeløse Å har givet
anledning til udskridning af hele brinken,
der herefter lukkede for vandpassage med
kraftig vandopstuvning i oplandet. Efter
aftale med bredejer har kommunen foretaget en genopretning for bredejers regning.
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Kortlægning og planlægning

Mål for 2002
I årsprogrammet for 2002 er følgende seks
opgaveområder blevet programsat:
• Indsatsplaner for beskyttelse
af grundvand.
• Spildevandsplan.
• Regulativ for husholdningsaffald.
• Miljøledelse i Driftsbyen.
• Aftale- og kvalitetssikring.
• Nyt miljøinformationssytem.
• Opfølgning på brugerundersøgelse.
• Grønne indkøb.

Resultat for 2002
Indsatsplaner for beskyttelse
af grundvand
Københavns Amt har i 2002 udarbejdet en
omfattende hydrogeologisk kortlægning af
grundvandsoplandet til Solhøj Kildeplads.
Arbejdet er blevet afsluttet sidst i 2002. På
baggrund heraf har amtet nu påbegyndt
den egentlige udarbejdelse af en indsatsplan
for beskyttelse af grundvandet i oplandet til
kildepladsen. I 2002 har kommunens bistand
været begrænset. Som forudsat i årsprogram
2002 strækker arbejdet sig ind i 2003, hvor
det forventes, at kommunens bidrag til indsatsplanlægningen vil blive væsentligt større.
Spildevandsplan
Kommunens nuværende spildevandsplan er
fra 1990 og forældet. På grundlag af regionplan 2001 og fælles skabelon for spildevandsplan blandt de 10 interessentkommuner i oplandet til Spildevandscenter Avedøre I/S var
det målsat at færdigøre spildevandsplanen
medio 2002. Dette er ikke sket, idet en del
af arbejdet har måttet udsættes grundet
barsel. Spildevandsplanen forventes færdig
medio 2003. Planrevisionen sker i samarbejde med Driftsbyens kloakforsyning, der er ansvarlig for den kloakerede del af kommunen.

læg i Høje-Taastrup Kommune svarer omtrent til summen af alle øvrige anlæg i Københavns Amt.
I tilknytning til arbejdet med spildevandsplanen er alle data vedrørende de enkelte ejendommes spildevandsudledning oprettet i
kommunens nye miljødatabase.
Regulativ for husholdningsaffald
I samarbejde med VEGA er udarbejdet forslag
til nyt regulativ for husholdningsaffald.
Forslaget er dog ikke forelagt og godkendt
af byrådet som målsat for 2002. Dette skyldes
primært, at arbejdet med fusioneringen af
VEGA med Vestforbrændingen har krævet
en del arbejde.
Miljøledelse i Driftsbyen
Projekt miljøledelse i Driftsbyen er kommet
godt i gang i 2002. Efter ansøgning til Miljøstyrelsen har kommunen modtaget støttetilsagn på 100.000 kr til opbygning af et
miljøledelsessystem, der kan certificeres efter
ISO 14001 standarden. Status for arbejdet er,
at miljøforholdene i Driftsbyen er blevet
kortlagt, og der er udarbejdet forslag til
handlingsplaner. Driftsbyen rummer bl.a.
vaskeplads for materiel, tankanlæg, oplag af
genbrugsasfalt, olie og kemikalier, mellemdeponi for forurenet jord, værkstedsaktiviteter m.m. Parallelt hermed arbejdes med
oprettelse af et edb-baseret kvalitetets- og
miljøledelsessytem, der opbygges således, at
alle kommunens enheder kan anvende systemet. Arbejdet var målsat afsluttet i 2002.
Målsætningen har dog ikke været realistisk,
idet arbejdet har indeholdt væsentligt flere
aspekter end forventet. Arbejdet fortsætter

Ifølge regionplanen skal spildevandsplanen
indeholde rensekrav til spildevandsudledningen fra enkeltbeliggende ejendomme i det
åbne land. Kun et fåtal af vandløbene lever
således op til de stillede recipientmålsætninger, hvilket bl.a. skyldes udledning af urenset
husspildevand. Flere vandløb i amtet har
deres udspring i kommunen, og da vandløbsspidser med lav vandføring er særlig sårbare, er det væsentligt, at der ikke udledes
urenset spildevand. Det skal samtidig bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i amtet, har
langt de fleste udledninger i åbent land.
Summen af enkeltbeliggende spildevandsan-
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og vurderes nu at blive afsluttet mere ”rullende” efterhånden som de enkelte områder
kortlægges og oprettes i kvalitets- og miljøledelsessystemet.
Aftale- og kvalitetssikring
Plan-, Bygge- og Miljøafdelingen har i længere tid arbejdet med aftale- og kvalitetssikring af opgaveløsningen. Arbejdet omfatter
bl.a. udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (instrukser), hjælpeværktøjer m.m. til sikring
af kvalitetsniveauet og systematisk erfaringsog vidensopsamling. Arbejdet har med fordel
kunnet knyttes til miljøledelsesprojektet i
Driftsbyen, da samme system kan anvendes.
Også på dette område har en ”rullende”
opgaveløsning været nødvendig, hvorfor
opgaven ikke som målsat er afsluttet i 2002.
Nyt miljøinformationssystem
For 2002 var målsat, at nyt miljøinformationssystem kunne tages i brug i fuldt omfang
inden udgangen af 2002. Systemet er taget i
brug i juni 2002. Fra det gamle system er
overført alle grundlæggende data om virksomheder, landbrug, vandværker m.m.
Herefter forestår nu en systematisk dataopbygning og udfyldning af ”huller”, hvor der
mangler oplysninger. Blandt de første områder, der i 2002 er gennemgået, suppleret og
kvalitetssikret er data vedrørende spildevandsanlæg i det åbne land. Pågældende
oplysninger indgår i den igangværende spildevandsplanlægning, bl.a. i forbindelse med
udarbejdelse af kortbilag til planen.
Med henblik på at effektivisere, men også at
kvalitetssikre tilsynsarbejdet, er videreudviklingen af kommunens elektroniske tilsyns-
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rapporter også påbegyndt. Målet er, at der
via inddatering i miljødatabasen kan ske en
direkte udskrift af læsbare tilsynsrapporter.
Opfølgning på brugerundersøgelse
Med baggrund i udført brugerundersøgelse
på miljøområdet var det i årsprogrammet
forudsat, at den serviceorienterede myndighedsudøvelse skulle videreudvikles. Dette er
imidlertid ikke sket, da der ikke har været
den fornødne tid til at gå i gang med opgaven.
Grønne Indkøb
I samarbejde med Indkøbsafdelingen er følgende områder blevet miljøvurderet i 2002:
Biblioteksbøger, økologiske fødevarer, personbårne hjælpemidler, sygeplejeartikler og
vedligehold af kommunens bygninger.
Blandt de mere krævende områder har været
udbud af vedligehold af kommunens bygninger. Viden om miljøvenlig vedligehold af
bygninger har vist sig ikke at være tilgængelig i systematisk form. Materialet findes
spredt på mange forskellige kilder, hvilket
har vanskeliggjort fastlæggelsen af retningslinier for miljøvenlig vedligehold. Derfor har
Miljøafsnittet i samarbejde med Ejendomsafdelingen oprettet en jobtræningsplads med
det mål at:
• Kortlægge kommunens bygninger ved
en miljøprofil.
• Udforme retningslinier for miljøvenlig
vedligehold.
• Udforme retningslinier for miljøvenligt
nybyggeri.
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Årsprogram 2003

Meddelelse af
miljøgodkendelser
Fra 2002 overføres to ansøgninger om miljøgodkendelse af nye eller ændrede aktiviteter fra ligeledes to virksomheder. Tilsyn hos
en kleinsmedie har endvidere godtgjort, at
kapaciteten på en malerkabine har en størrelse, der kræver miljøgodkendelse. Godkendelsesbehandlingen tages op i 2003.
Ansøgning om miljøgodkendelse

Ny virksomhed:
1 metalforarbejdende virksomhed,
Unimerco A/S.
1 komposteringsanlæg for slam,
haveaffald m.m., Bedminster Nymølle.
Eksisterende virksomhed:
1 malerkabine, Ebbes Kleinsmedie.
Ændring af miljøgodkendelse,
udvidelser:
1 værksted og malehal for S-tog,
DSB S-tog A/S.

Unimerco A/S fremstiller og renoverer værktøjer til maskinindustrien. Virksomheden er
nyetableret i kommunen og er en filial til
hovedvirksomheden, der er beliggende i
Herning Kommune. Miljøgodkendelse af
virksomheden er målsat afsluttet medio 2003.
Komposteringsanlæg for slam, haveaffald m.
m. er tidligere søgt etableret hos Kallerup
Fyldplads. Det er nu besluttet at flytte anlægget til industriområdet syd for Rockwools
virksomhed. Københavns Amt er miljømyndighed. Høje-Taastrup er dog myndighed for

virksomhedens spildevandsudledning og
bortskaffelsen af virksomhedens affald.
Ebbes Kleinsmedie har etableret en malerkabine med en kapacitet, der medfører, at virksomheden skal miljøgodkendes. Miljøgodkendelse målsættes meddelt i 2. halvdel af 2003.
Miljøgodkendelse af DSB S-tog A/S´ værksteder med ny malehal er målsat afsluttet i
medio 2003.
Tilsyn og opfølgende arbejde
I Byrådets målsætninger for miljøtilsynet er
bl.a. tilkendegivet:
”…at regelmæssig dialog med og tilsyn på
virksomhederne er grundlaget for et positivt
og løsningsorienteret samarbejde om forebyggelse og afhjælpning af miljøbelastninger”.
Erfaringerne med regelmæssige tilsyn på
virksomhederne har entydigt vist, at det
forebyggende niveau stiger markant, fordi
virksomheder og landbrug i tide kan ændre
aktiviteter, som giver anledning til risiko for
forurening. Resultatet er færre, tunge og
dermed tidskrævende opfølgende opgaver
og få naboklager. Denne udvikling ønsker
Byrådet fastholdt.
Slutmål for årlig dækningsgrad
I overensstemmelse med målsætningen om
regelmæssige tilsyn har kommunen arbejdet
på at øge dækningsgraden for tilsynet frem
til slutmålet i 2003. Fra dette tidspunkt skal
tilsynet opretholdes på en konstant, høj
tilsynsfrekvens. Udviklingen frem til målsætningen for 2003 fremgår af nedenstående
tabel.
Omprioritering i 2003
For 2003 er målsat, at tilsynet med virksomheder skal have en dækningsgrad på hen-

Resultat
Dækningsgrad/år*
Kategori
Listevirksomheder (kommune)
Listevirksomheder (amt)
Anmeldevirksomheder
Branchevirksomheder
Landbrug med dyrehold
Vandværker (almene)
Vandløb, kommunale
Vandløb, private

2000
%

Mål

2001
%

2002
%

2003
%

91
36
43
40
79

100
42
49
47
85

100
42
45
49
124

100
50
25
50
50

50
100
100

100
100
100

63
100
100

100
100
100

*Dækningsgraden (tilsynsfrekvensen) svarer til antal tilsynsførte virksomheder i % af det samlede antal virksomheder i kategorien det pågældende år.
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holdsvis 100% for listevirksomheder og 50%
for anmelde- og branchevirksomheder samt
landbrug. Imidlertid har det været nødvendigt at foretage en omprioritering, således
at dækningsgraden for anmeldevirksomheder reduceres til 25% i 2003. Årsagen er en

opprioritering af opfølgningsopgaver for
enkeltvandforsyningsanlæg i dårlig tilstand,
mange jordforureningssager, indkøring og
kvalitetssikring af en ny miljødatabase, men
også en reduceret bemanding til opgaveløsningen fra 2003.

Årsprogram 2003 for tilsyn
Tilsynsmål for 2003
Virksomheder

Antal 1.1.03

Listevirksomheder (kommune)
Listevirksomheder (amt)
Anmeldevirksomhed
Brancebekendtgørelse
Landbrug med dyrehold
Andre virksomheder:

33
12
90
61
21
625

I alt

842

Andre aktiviteter

Antal 1.1.03

Almene vandforsyningsanlæg
Enkeltindvindingsanlæg
Private spildevandsanlæg
I alt

16
340
321
677

I alt antal virks. og aktiviteter

1518

Komm. vandløb: 2-m-bræmme*
Private vandløb: 2-m-bræmme*

51,1 km
4,8 km

Antal virk.
33
6
23
30
11
25

Antal

Dækning
100%
50%
26%
49%
52%
4%

Dækning

16
100
25

100%
29%
8%

51,1 km
4,8 km

100%
100%

* Km angivelsen er bræmmelængden for begge bredder
Bemærk: Antallet af virksomheder og aktiviteter er opdateret pr. 1. Jan. 2003.
Tilsynet med bræmmer udføres af Driftsbyen i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.
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Indsatsområder for tilsyn med virksomheder
Ved tilsynet med virksomheder i 2003 er
følgende indsatsområder udvalgt:
• Miljøstyrelsen tema for 2003: Tilsyn med
affald.
• Revision af og nye tilslutningstilladelser for
spildevand.
• Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.
Miljøstyrelsens tema omfatter foruden affaldsområdet også godkendelsespligtige landbrug,
dvs. landbrug, der kræver miljøgodkendelse.
Sådanne landbrug findes ikke i Høje-Taastrup
Kommune, hvorfor denne del af Miljøstyrelsens
tema ikke indgår i årsprogrammet.
Tilsyn med affald
Miljøstyrelsen har for 2003 udvalgt affaldsområdet som tema. Tilrettelæggelsen af
tilsynet vil bl.a. ske i samarbejde med Vestforbrændingens erhvervstjeneste. Ved
modtagekontrollen hos Vestforbrændingen
registreres dårligt sorterede affaldslæs. På
grundlag heraf vil en række virksomheder
blive udvalgt for besøg med henblik på at
forbedre affaldssorteringen m.m.
Revision af og nye tilslutningstilladelser
for spildevand
Kommunerne tilsluttet Spildevandscenter
Avedøre I/S har med handlingsplan fra 2001
besluttet, at alle virksomheder med processpildevand skal have meddelt nye, eller
opdaterede tilslutningstilladelser for spildevand. Arbejdet skal være afsluttet senest ved
årskiftet til 2005. Opgaven er derfor i lighed
med 2002 prioriteret som indsatsområde i
2003 og 2004. Samtidig med revisionen af
ældre tilladelser vil der også blive udarbejdet en række nye tilladelser i tilknytning til
miljøgodkendelser og ved nyetablering af
virksomheder.
Forebyggelse af jord- og
grundvandsforurening
VestEgnens MiljøSamarbejde (VEMS) har de
seneste to år været initiativtager til at
gennemføre en fælles tæthedsprøvning af
olieudskillere. Samarbejdsprojektet fortsætter også i 2003. Hver deltagerkommune
indmelder et antal udskillere, som herefter
tæthedsprøves. Høje-Taastrup Kommune har
hvert år udpeget 10 udskillere for afprøvning. Også i 2003 vil 10 udskillere blive
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tæthedsprøvet. Samtidig vil der blive udført
tilsyn ved 5 tankstationer.
Indsatsområderne ved tilsyn med virksomheder er oplistet i de følgende rammer og
opdelt efter virksomhedskategorier.
Tilsyn med affald

En del af virksomhedstilsynet
Tilsynet med affald indgår som en del af
det normale tilsyn på virksomhederne. I
samarbejde med Vestforbrændingen I/S
vil der blive taget initiativ til at optimere tilsynet dels ved modtagekontrolen
på forbændingsanlæggene, dels ved
vejledning af virksomhederne via Vestforbrændingens Erhvervstjeneste.

Revision af og nye tilslutningstilladelser
for spildevand

Listevirksomheder (kommune)
• 1 metalforarbejdende virksomhed,
Unimerco A/S
• 1 komposteringsanlæg for slam,
haveaffald m.m.,
• 1 værksted og malehal for S-tog,
DSB S-tog A/S.
Ved udarbejdelse af miljøgodkendelser,
hvor kommunen er myndighed, indarbejdes altid en tilslutningstilladelse for
spildevand som en del af godkendelsen.
For listevirksomheder, hvor amtet
udarbejder miljøgodkendelse (a-mærkede virksomheder), skal kommunen
særskilt meddele tilslutningstilladelse
for spildevand.
Listevirksomheder
(amt, a-mærkede)
• 1 jordbehandlingsanlæg, Soil-Rem.
• 1 medicinalvirksomhed, Rosco A/S.
• 1 vaskeplads, Ågesholm fyldplads.
• 1 losseplads, Sengeløse Losseplads.
Branchevirksomheder
• 2 lastbilvaskeanlæg.
• 1 undervognsbehandler.
• 7 vaskehaller for personbiler.
• 2 vaskepladser (for hhv. biler og
busser)
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Forebyggelse af jord- og
grundvandsforurening

Tæthedsprøvning og tankstationer
• 10 benzin- og olieudskillere tæthedsprøves i samarbejde med VEMS.
• 5 tankstationer tilsynsføres

Private vandforsyningsanlæg

Opfølgning på fejlbehæftede
enkeltindvindingsanlæg:
På grundlag af gennemførte tilstandsvurderinger for enkeltindvindingsanlæg
fortsættes med opfølgning på fejlbehæftede anlæg. Området opprioriteres
med henblik på at alle anlæg i uacceptabel tilstand er fejlrettet i 2003.

Indsatsområder for andet tilsyn
Indsatsområder for andet tilsyn vil i 2003
være en fortsættelse af indsatsen fra 2002.
Indsatsen har hovedvægt på følgende tre
områder:
• Opfølgning på jord- og grundvandsforureningssager.
• Opfølgning på fejlbehæftede enkeltindvindingsanlæg.
• Opdatering af tømningsordning for
private spildevandsanlæg.
Alle tre opgaveområder har en længere
tidshorisont for løsningen.
Jord- og grundvandsforurening

Opfølgning på jord- og
grundvandsforureninger
Høje-Taastrup Kommune er af amtet
udpeget som 1. prioritet for kortlægning af jordforureninger. I 2003 vil
amtet udføre ca. 300 kortlægninger,
der forventes at medføre flere opfølgningssager hos kommunen. Ved adskillige virksomheder, hvor kommunen er
tilsynsmyndighed, har amtet efter
konkrete undersøgelser (boringer)
påvist jordforureninger. Opfølgningen
vil af kommunen primært blive prioriteret i forhold til forureningens risiko for
mennesker eller/og grundvand.

Private spildevandsanlæg

Opdatering af tømningsordning
Tømningsordningen har nu været
drevet i en del år. Herunder er der
konstateret et behov for at opnå en
bedre overensstemmelse mellem tømningsfrekvens på 1 år og den faktiske
belastning af spildevandsanlægget.
Flere anlæg belastes mere, end bundfældningstanken har kapacitet til.
Dette forringer i væsentlig grad
anlæggets tilbageholdelse af urenheder i spildevandet.

Kortlægning- og planlægning
Mange kortlægnings- og planlægningsopgaver fra 2002 overføres til 2003, da opgaverne
har et flerårigt forløb. Andre opgaver skal
løses og prioriteres sideløbende med andre,
indgående opgaver i Miljøafsnittet, hvilket
kan give anledning til ændringer i prioriteringerne og dermed et længere tidsforløb.

Erfaringsmæssigt tager opfølgningssagerne en hel del tid at gennemføre og
afslutte med et tilfredsstillende resultat.
Derfor vil afslutningen af de mange
sager først kunne påregnes at været
udført i 2005. Opgaven er højt prioriteret.
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Grundvand, spildevand og affald

Indsatsplaner for beskyttelse
af grundvand
I samarbejde med Københavns Amt og
Københavns Energi skal kommunen
medvirke ved udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvand i
oplandene Solhøj og Taastrup. I 2003
forventes påbegyndt arbejde med
indsatsplaner for Solhøj og efterfølgende Taastrup, der også omfatter kommunens egen, nye kildeplads vest for
Højbakkegård. Begge arbejdsområder
forventes at strække sig ind i 2004, da
projekterne er flerårige.
Ny spildevandsplan
Ny spildevandsplan forelægges Byrådet
i aug. 2003.
Fælles affaldsplan og nyt regulativ
for husholdningsaffald
I samarbejde med Vestforbrændingen
indledes planarbejdet for ny affaldsplan. Arbejdet udføres som en fælles
opgave blandt interessentkommunerne
i Vestforbrændingen og strækker sig
over 2003 og 2004. Ny affaldsplan skal
foreligge i 2005.
Regulativ for husholdningaffald
Forslag til nyt regulativ er udarbejdet
og forventes godkendt af byrådet ultimo 2003.

Grønne indkøb

I samarbejde med kommunens indkøbsafdeling vil der løbende ske miljøvurdering af varer og tjenesteydelser, der
sendes i udbud. Arbejdet udføres i
samarbejde med kommunens indkøbsafdeling, der forestår den egentlige
prioritering. Foreløbig er følgende
områder prioriteret:
• Kørsel.
• Bilreparation.
• Drivmidler, benzin og diesel.
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Miljøledelse

Miljøledelse i Driftsbyen
Miljøledelsesprojektet i Driftsbyen
fortsætter i 2003 ved iværksættelse af
aktiviteter jf. udarbejdet handlingsplan
Vej og Park målsættes gennemgået og
kortlagt i 2003.

Kvalitetssikring

Aftale- og kvalitetsstyring
i Miljøafsnittet
Arbejdet med aftale- og kvalitetsstyring
i Miljøafsnittet fortsætter i 2003. For
2003 målsættes følgende aktiviteter og
opgaver afsluttet:
• Ledelsessystem oprettet til fuld
anvendelse i en web-løsning.
• Dokumenter for kvalitetssikring af
miljøarbejdet udarbejdet og gjort
fuldt tilgængelig i web-løsning.
Miljøinformationssytem
Brugen af nyt miljøinformationssystem
skal fuldt integreres i sagsbehandlingen
i 2003. Dette indebærer bl.a. følgende
opgaver:
• Til- og afgang af virksomheder skal
indarbejdes f.eks. via CVR-register.
• Elektronisk import/eksport af affaldsdata og drikkevandsanalyser.
• Inddatering af drikkevandsanalyser
fra papirarkiv.
• Validering og oprettelse af virksomhedsoplysninger for liste-, anmelde-og branchevirksomheder samt landbrug jf. tilsynsplan.
• Integration af tilsynsrapporter m.m. i
systemet.
• Dokumentationsrapporter for
udførte tilsyn, håndhævelser m.m.
Opfølgning på brugerundersøgelse
I 2001 udførte Megafon en brugerundersøgelse for kommunen indenfor
Miljøafsnittets arbejdsområde. Brugerundersøgelsen gav anledning til en
række råd og anbefalinger set i forhold
til udøvelsen af virksomhedstilsynet og
miljøgodkendelsesprocessen. På grundlag af undersøgelsen skal den serviceorienterede myndighedsudøvelse
videreudvikles.
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