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Indledning 
 

Denne miljøtilsynsplan er udarbejdet som led i Københavns Kommunes implementering 

af den nye nationale tilsynsbekendtgørelse fra 22. maj 2013
1
.  

 

Offentlig høring 

Det er et krav at planen for miljøtilsyn sendes i fire ugers offentlig høring. Det betyder, 

at alle har mulighed for at komme med bemærkninger eller forslag til ændringer. 

Høringsperioden er 3. juli 2013 - 31. juli 2013.  

 

Bekendtgørelsen træder i stedet for den hidtil gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn 

og i stedet for gældende aftale om tilsynsfrekvenser mellem Kommunernes 

Landsforening og Miljøministeriet. Kommunen får nu en lovmæssig forpligtelse til at 

udføre miljøtilsyn efter faste frekvenser. Bekendtgørelsen stiller krav om, at der 

udarbejdes: 

 

  En miljøtilsynsplan 

  Miljørisikovurdering af virksomheder og prioritering af miljøtilsynene 

  Offentliggørelse af tilsynsnotater  

  To fastlagte kampagnetilsyn hvert år 

 

Hvad vil vi med en tilsynsplan? 

Tilsynsplanen fortæller, hvordan Københavns Kommune fører miljøtilsyn med 

virksomheder og synliggør, hvordan og efter hvilke principper kommunen fører 

miljøtilsyn. 

 

Tilsynsplanen må gælde op til fire år. I København har vi valgt at udarbejde en 

midlertidig plan for 2013, og så i løbet af efteråret udarbejde et forslag til en mere 

fyldestgørende tilsynsplan, som forelægges Teknik - og Miljøudvalget. 

 

Kommunen vil bruge tilsynsplanen som løftestang for tilsynsarbejdet på miljøområdet 

både internt og eksternt. Det kræver en mere involverende proces, som ikke er mulig 

med den korte tidsfrist, der er fastsat fra statslig side for offentliggørelse af den første 

tilsynsplan. 

 

 

Tilsynsindsats herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og 

gennemføres 
 

Københavns Kommune prioriterer at have et godt samarbejde med virksomhederne og 

lægger vægt på, at kommunen giver en god service til virksomhederne, således at 
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virksomhederne oplever Københavns Kommune som en moderne, effektiv og 

løsningsorienteret myndighed.  

 

Tilsyn er en vigtig del af arbejdet med miljøforhold i Københavns Kommune. 

Tilsynsindsatsen er i høj grad med til at tegne billedet af kommunen udadtil hos borgere 

og virksomheder. Samtidig er miljøtilsynet med til at løfte en vigtig samfundsopgave – 

nemlig at beskytte miljøet. 

 

Tilsynsindsatsen 

For at sikre, den bedst mulige tilsynsindsats har vi især fokus på følgende: 

 

 At vi er fagligt opdateret på nye love og regler  

 At vi har den nyeste viden om miljø og renere teknologi 

 At vi er velforberedte og tydelige i vores kommunikation 

 At vi er serviceorienterede og skaber respekt og forståelse om miljøarbejdets 

vigtighed 

 

Tilsynsindsatsen planlægges ved årets start. Tilsynene prioriteres dels på baggrund af de 

krav, som loven stiller til kommunens tilsynsindsats, dels efter, hvor vi vurderer, at der 

er et særligt behov for at føre tilsyn. Formålet er, at der bruges flest ressourcer, hvor 

miljøeffekten er størst. Det betyder, at vi prioriterer følgende typer af virksomheder: 

 

 Store miljøtunge virksomheder 

 Virksomheder med større oplag af kemikalier, olie etc. 

 Virksomheder der ligger i eller tæt ved særligt følsomme områder 

 Brancher eller virksomheder, som har udfordringer med at overholde 

miljølovgivningen 

 

Planlægning og gennemførelse af tilsyn 

Miljøtilsyn gennemføres ved, at der i første omgang tages kontakt til virksomheden for 

at varsle tilsynet. I tilfælde, hvor det vurderes at være mest hensigtsmæssigt at foretage 

et uanmeldt tilsyn, varsles virksomhederne ikke. Det kan for eksempel være, hvis 

formålet med tilsynet mistes, hvis det varsles eller, hvis en øjeblikkelig gennemførelse 

af tilsynet er påkrævet efter sagens karakter. 

 

Inden tilsynet udføres, gennemgår tilsynsmedarbejderen tidligere tilsynsrapporter, 

miljøgodkendelser, spildevandstilladelser mv.  

 

Herefter gennemføres selve tilsynet, og efterfølgende modtager virksomheden et 

tilsynsnotat med konklusionerne fra tilsynet, samt eventuelle påbud eller indskærpelser. 

I disse tilfælde foretages opfølgende tilsyn for at sikre, at forholdene er bragt i orden til 

den tidsfrist, vi har fastsat i indskærpelsen/påbuddet. 

 

 

Tilsyn i 2012 og 2013 

Nedenstående tabel viser antallet af tilsyn i 2012 på de virksomheder, hvor loven stiller 

krav om, at der skal udføres tilsyn. De nye regler medfører ikke ændring af, hvilke typer 

virksomheder, der gennemføres tilsyn på. 
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Gennemførte tilsyn i 2012 

 

 Antal virksomheder 

i alt (2012 tal) 

Antal besøgte* 

virksomheder i 2012 

Antal 

tilsynsbesøg* i 

2012  

Godkendelsespligtige 

virksomheder 
116 68 103 

Mindre 

industrivirksomheder 
145 52 58 

Autoværksteder og 

garageanlæg 
214 62 80 

Renserier 25 9 9 

I alt 500 191 250 

* antal tilsynsbesøg er oftest højere end antallet af besøgte virksomheder, da vi tit 

kommer på den samme virksomhed flere gange for at følge op på det første tilsyn. 

 

Planlagte tilsyn i 2013 

 Antal virksomheder 

i alt (2012 tal) 

Antal planlagte 

tilsynsbesøg i 

2013 

Godkendelsespligtige 

virksomheder 
116 92 

Mindre 

industrivirksomheder 

(bilag 1 virksomheder) 

145 39 

Autoværksteder og 

garageanlæg 
214 79 

Renserier 25 12 

I alt 500 222 

 

Alle risikovirksomheder og alle kommunale virksomheder med miljøgodkendelse får et 

samlet tilsyn i 2013. 

 

Derudover gennemføres en tilsynskampagne over for alle autoophuggere med fokus på 

efterlevelse af regler og dokumentation af dette. 

  

Nye tiltag 

Den nye tilsynsbekendtgørelse har ud over krav om en tilsynsplan også andre elementer, 

der får betydning for kommunens tilsynsarbejde og tilsynsfrekvenser. 
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Fremover skal der gennemføres miljørisikovurdering af alle virksomheder, der føres 

tilsyn på. Risikovurderingen laves på baggrund af viden om virksomheden fra tidligere 

tilsyn og miljøbelastningen af omgivelserne, hvilket resulterer i en risikoscore. Ud fra 

risikoscoren fastsættes tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed, så tilsynsindsatsen 

bliver fokuseret ud fra, hvor miljømæssigt tung virksomheden er og virksomhedens 

regelefterlevelse mv. Uanset scoren er der dog stadig minimumskrav til antallet af 

tilsyn. Der skal som minimum udføres tilsyn hvert 3. år på godkendelsespligtige 

virksomheder og hvert 6. år på mindre industrivirksomheder, renserier og 

autoværksteder. 

 

Tilsynsrapporter skal fremover offentliggøres. Tilsynsrapporterne skal sendes i høring 

hos virksomheden, inden de offentliggøres. Dette gælder fra 7. jan. 2014 for IE- 

mærkede virksomheder (de mest forurenende godkendelsespligtige virksomheder) og 7. 

juli 2015 for øvrige virksomheder omfattet af den nye tilsynsbekendtgørelse. 

Forvaltningen er ved at undersøge, hvordan vi kan efterleve kravet om offentliggørelse 

på www.kk.dk. 

 

Som noget nyt er der krav om, at der skal gennemføres to årlige tilsynskampagner. For 

hver kampagne skal der opstilles mål for indsatsen, og resultatet af de to kampagner 

skal offentliggøres en gang om året.  

 

Eksempler på kampagnetemaer kan fx være: Opsporing af nye virksomheder, der skal 

have miljøtilsyn eller oplag af kemikalier og farligt affald. 

 

 

Vurdering af relevante miljøproblemer 
 

I Københavns Kommunes miljøtilsynsarbejde og sagsbehandling er vi som 

(miljø)myndighed særligt opmærksomme på, at virksomheders indretning og drift ikke: 

 

 Udgør risiko for jordforurening og grundvand 

 Giver anledning til gener for omkringboende i form af som støj, støv og lugt  

 Udgør risiko for udledning af miljø og sundhedsskadelige stoffer til luften eller 

vandmiljø 

 Risiko for større uheld 

 

Beskyttelse af jord og grundvand 

Det er vigtigt, at opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieoplag samt håndtering 

af affald ikke udgør risiko for forurening af jord og grundvand. 

 

På tilsyn kontrollerer vi, at farligt affald og kemikalier opbevares forsvarligt – fx at 

beholdere er placeret på tæt belægning og under tag med mulighed for opsamling af evt. 

spild. 

 

Forebyggelse og håndtering af miljøgener 

København er en by, hvor boliger og erhverv mange steder ligger ”dør om dør”. Ved 

tilsyn på virksomheder kontroller vi, om vilkår overholdes og/eller om generne er så 

store, at virksomheden må foretage ændringer for at kunne overholde reglerne. 
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Beskyttelse af luft og vandmiljø 

I forhold til luftforurening har vi blandt andet fokus på NOx,(Kvælstofoxider) CO, 

(Kuldioxid) SO2 (svovldioxid) og VOC (flygtige organiske opløsningsmidler), da 

stofferne kan give anledning til miljø- og sundhedsskadelige effekter. For nogle 

virksomhedstyper kan også støv og lugt give anledning til gener for de omkringboende. 

Derudover har vi også fokus på luftforurening fra minde virksomheder, hvor der fx 

svejses, slibes mv., da disse aktiviteter kan give anledning til gener lokalt.  

 

I forhold til vandmiljøet er det er vigtigt, at virksomheders spildevand ikke indeholder 

stoffer, der kan påvirke og belaste kloaksystemet og vandmiljøet.  

På tilsyn kontrollerer vi, om vilkår til virksomhedens spildevandstilladelse overholdes 

herunder evt. egenkontrol.  

 

Risiko for større uheld 

Virksomheder med store oplag af visse kemiske eller brandbare stoffer er underlagt 

kontrol i forhold til Risikobekendtgørelsen. Der er særlige krav til disse virksomheder 

og tilsyn gennemføres i samarbejde med Beredskabet, Politi og Arbejdstilsyn. Center 

for Miljø har valgt at opprioritere miljøtilsynet hos disse virksomheder. 

 

 

Samarbejdsrelationer med andre myndigheder 
 

Tilsynsarbejdet efter tilsynsbekendtgørelsen udføres oftest af Virksomhedsområdet i 

Center for Miljø. 

 

Når det er relevant udføres tilsynene i samarbejde med andre centre i Teknik og 

Miljøforvaltningen. Det kan eksempelvis være Center for Byggeri, Center for Bydesign 

og Center for Affald og Genbrug. Dette er især tilfældet, hvis det drejer sig om 

virksomheder, hvor der er nogle særlige bygnings- eller beliggenhedsmæssige 

problemer, fx nærhed til særlige følsomme områder.  

 

I de tilfælde, hvor der er udledning til recipient, dvs. åer og havneområderne, har vi et 

tæt samarbejde med Center for Park og Natur. 

 

Vi inddrager også andre myndigheder i forbindelse med tilsynsopgaverne, herunder 

Arbejdstilsynet, Politiet eller Beredskabet. Det kan både være i forhold til tilsyn med 

risikovirksomhederne i kommunen, særlige oplag af kemikalier, eller hvis der er tale om 

alvorlige lovovertrædelser. 

 

Derudover er der på en række af de største virksomheder i kommunen såkaldt delt 

myndighed. Det vil sige at både kommunen og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, 

hvilket betyder, at der er samarbejde vedrørende disse virksomheder. 

 

Vi deltager desuden i følgende netværk på miljøområdet: 

 

 Kommunernes Landsforenings Industrinetværk 

 Kommunernes Landsforenings kommunal teknisk forum 

 Envina (Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige) 
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Bilag 
Miljøtilsynsplanen skal indeholder en oversigt over de virksomheder, der er optaget på 

bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen
2
. Det vil sig de virksomheder, hvor der stilles de 

mest omfattende miljøkrav. Virksomhederne fremgår af nedenstående oversigt. 

 

 

Virksomhed Adresse Listepunkt 

Carlsberg Kraftcentral Pasteursvej 7, 1799 Kbh. V 1.1 

Lygten Varmeværk Lygten 20, 2400 Kbh. NV 1.1 

Sundholm Varmecentral Brydes Alle 2, 2300 Kbh. S 1.1 

Østre Varmecentral Øster Alle 6, 2100 Kbh. Ø 1.1 

U.F. Teknik A/S K-vej 21, 2300 Kbh. S 5.1 

Biologisk jordbehandling Margretheholm, 2300 Kbh. S 5.3 

RGS 90 Jordkartering, 

Prøvestenen 

B-vej 4, 2300 Kbh. S 5.3 

RGS 90 A/S Jordkartering Selinevej 8, 2300 Kbh. S 5.3 

Norrecco A/S  Nordsøvej, 2100 Kbh. Ø 5.3 

Norrecco A/S H-vej 1, 2300 Kbh. S 5.3 

AFATEK A/S – 

Slaggebehandling 

Selinevej 18, 2300 Kbh. S 5.3 

SMOKA U-Vej 7, 2300 Kbh. S 5.5 
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