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Forord
Tilsynsberetningen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 788
af 21. november 1986, hvori det står at Byrådet årligt skal udarbejde en beretning om
kommunens miljøindsats og indsende den til Miljøstyrelsen og Skov & Naturstyrelsen,
samt offentliggøre den inden 1. april det følgende år.
Beretningen er opdelt i en ”virksomhedsdel” og en ”landbrugsdel”. Årsagen er at virksomhedsdelen skal indberettes til Miljøstyrelsen og landbrugsdelen skal indberettes til
Skov- og Naturstyrelsen.
I virksomhedsdelen samt landbrugsdelen findes, i de aktuelle afsnit, de skemaer der
indberettes til Styrelserne. Skemaerne er udfærdiget af Miljøstyrelsen og i disse skemaer er den samlede miljøindsats opgjort som administration og tilsyn efter følgende lovgivning:

v
v
v
v
v

Miljøbeskyttelsesloven
Lov om forurenet jord
Vandforsyningsloven
Vandløbsloven
Lov om kemiske stoffer og produkter

Tilsynsarbejdet tilrettelægges så vi som minimum opfylder de vejledende tilsynsfrekvenser fra en indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen.
Ved årets start laver vi en oversigt over samtlige virksomheder og landbrug i kommunen
og bestemmer hvilke, der skal have gennemført et ”totaltilsyn” i løbet af året. Derudover
føres der tilsyn i form af opfølgende tilsyn, tilsyn efter klager eller andre henvendelser.
Ved et ”totaltilsyn” gennemgås hele virksomheden og alle de forskellige miljøforhold
som er relevante for den pågældende virksomhed. I de fleste tilfælde er det tale om anmeldte tilsyn, så vi er sikre på at virksomhederne har afsat den fornødne tid til tils ynet.
Hals Kommune er med i Miljøcenter Nordjylland I/S. Kommunen har ikke en fast aftale
om udførsel af opgaver med centeret, men bruger det hovedsagelig som sparringspartner, erfa-udveksling, til kurser m.v. I 2004 har centeret dog udført hygiejnetilsyn ved to
campingpladser i kommunen samt 26 totaltilsyn på landbrug. Affaldsselskabet RenoNord I/S har bistået med udarbejdelsen af kommunens "Affaldsplan 2005-2016".
Tilsynsberetningen er godkendt på byrådsmødet den 30.03.05

På vegne af Byrådet

Bent Sørensen
Borgmester

/

Erik Schmidt
Kommunaldirektør
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Virksomhedsdel
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Indledning
Følgende er den årlige indberetning af Hals Kommunes tilsyn og arbejde med virksomheder, affald, jordforurening, badevand, olietanke og vandforsyning. Beretningen følger
den af Miljøstyrelsen udsendte disposition.

1.

Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2004
og planlægningen for 2005

1.1
Meddelelser af godkendelser til listevirksomheder
Listevirksomhederne er opdelt i ”i-mærkede” og øvrige listevirksomheder. Forskellen er,
at der ved etablering og udvidelse af de ”i-mærkede” virksomheder skal offentligheden
have mulighed for at udtale sig inden der gives godkendelse samt godkendelsen skal
tages op til revurdering mindst hver 10. år.
a) i-mærkede listevirksomheder, ressourcer
Der er ikke meddelt godkendelse til i-mærkede listevirksomheder i 2004.
b) Øvrige listevirksomheder, ressourcer
Der er ikke meddelt godkendelse til listevirksomheder i 2004. Der er dog arbejdet med
dele i en påbegyndt miljøgodkendelse, der forventes meddelt i 2005. Arbejdet svarer til
0,01 årsværk.
(AD. 1.1) GODKENDELSER AF LISTEVIRKSOMHEDER
Årsværk i
egen forvaltning

Udgift til kommunalt miljøsamarbejde, kr.

Udgift til andre
fremmede tjenesteydelser, kr.

Antal godAntal godkendelser i kendte virk2004
somheder i alt

i-mærkede listevirksomheder,
0
0
0
0
excl. landbrug
Øvrige listevirksomheder,
0,01
0
0
0
excl. landbrug
Skema ad1.1 Opgørelse af ressourceforbrug for godkendelse af listevirksomhed.
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1.2
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning
a.1) i-mærkede listevirksomheder
I Hals Kommune er der 1 i-mærket listevirksomhed (et teglværk), hvor der i 2004 ikke er
anvendt ressourcer. Virksomheden var i 2003 igennem et totaltilsyn samt en revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden.
a.2) Øvrige listevirksomheder
I Hals Kommune er der 10 ”øvrige” listevirksomheder. Der har i 2004 været 5 tilsyn på 5
af disse virksomheder. Der er tale om totaltilsyn på 3 udendørs skydebane, 1 trævirksomhed samt 1 imprægneringsvirksomhed.
Arbejdet svarer til 0,11 årsværk.
b) Anmeldevirksomheder
I Hals Kommune er der 44 virksomheder som er omfattet af anmeldepligten. Der har i
2004 været 15 tilsyn på 12 af disse virksomheder. Der er tale om 11 totaltilsyn fordelt
på 3 maskinværksteder, 2 garageanlæg/vognmænd, 3 træforarbejdningsvirksomheder,
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2 indendørs skydebaner samt 1 virksomhed der forarbejder skaldyr. Derudover er der
været 5 kontroltilsyn af støj.
Arbejdet svarer til 0,13 årsværk.
c) Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen
I Hals Kommune er der 14 autoværksteder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Siden
2003 er 1 lukket, mens 3 nye er kommet til. Der har i 2004 været 5 tilsyn på 5 autoværksteder. Der er tale om totaltilsyn på alle 5 værksteder.
Arbejdet svarer til 0,05 årsværk.
d) Andre virksomheder (”§ 42-virksomheder”)
I Hals Kommune er der registreret 358 virksomheder som reguleres efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Denne type virksomheder er ikke omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn.
Der har i 2004 været 15 tilsyn ved 15 af disse virksomheder. Tilsynene er fordelt på 12
tilsyn ved virksomheder som opbevarer skrotbiler, 1 tilsyn med afbrænding af affald,
samt 2 andre tilsyn.
Derudover har Miljøcenter Nordjylland udført hygiejnetilsyn ved kommunens to campingplader. Dette arbejde beløber sig til 4.300 kr. (excl. moms).
Arbejdet i kommunens forvaltning svarer til 0,01 årsværk.
e) Andet
Spildevand i det åbne land
Der er ikke i 2004 gennemført tilsyn i forbindelse med spildevand i det åbne land.
Skrotbiler
Der har i 2004 været 12 kontroltilsyn på ejendomme med skrotbiler. Tilsynene har været
ved opbevaring af udtjente biler. Disse er sket som opfølgning på den i 2003 gennemførte kampagne for korrekt bortskaffelse af disse biler.
Badevand og svømmebade
Ekstern bistand har i 2004 gennemført 30 tilsyn i forbindelse med udtagning af badevandsanalyser ved de 3 blå-flag stationer i kommunen. Desuden er gennemført 8 tilsyn
ved 2 å-udløb tæt ved blå-flag stationerne.
Ekstern bistand beløber sig til 10.880 kr. (excl. moms).
Hygiejnen og badevandskvaliteten ved kommunens svømmebad er blevet undersøgt
ved ekstern bistand. I 2004 er der udført 13 tilsyn.
Ekstern bistand beløber sig til 5.250 kr. (excl. moms).
Vandforsyning
Der føres kontrol med vandkvaliteten fra de private vandværker ved gennemgang af de
indsendte analyseresultater.
Desuden er der ved ekstern bistand gennemført tilsyn og analyse af drikkevandet fra 24
ejendomme med egen vandforsyning. Arbejdet har ingen udgifter for Hals Kommune.
Andet
Derudover har der været 3 tilsyn i forbindelse med naboklager samt 2 tilsyn efter jordforurening.
Samlet har der på tilsyn med ”andet” været brugt 0,26 årsværk.

6

Sammenfatning vedrørende tilsyn
I alt er alle tilsyn udført indefor virksomhedsdelens område anført i nedenstående skema. Dette skema indberettes til Miljøstyrelsen.
(AD. 1.2.) TILSYN OG OPFØLGENDE ARBEJDE, HERUNDER VEJLEDNING
Årsværk i
egen forvaltning
a.1) i-mærket listevirksomheder, excl. landbrug
a.2) Øvrige listevirksomheder
b) Anmeldevirksomheder
c) Autoværksteder omfattet
af branchebekendtgørelsen
d) Andre virksomheder og
anlæg ("§ 42-virksomheder")
e) Andet
Skema ad. 1.2

Udgift til
Udgift til anAntal
kommunalt
dre fremm.
virksommiljøsamar- tjenesteydelheder
bejde, kr.
ser, kr.

Antal
Antal
besøgte
tilsynsvirksombesøg
heder

Opkrævet
brugerbetaling, kr.

0,00

-

-

1

0

0

8.200

0,11
0,13

-

-

10
44

5
15

5
12

90.200
57.200

0,05

-

-

14

5

5

18.200

0,01

4.300

-

358

15

15

-

0,26

-

16.130

Opgørelse af virksomhedsdelens tilsynsarbejde.

1.3
Kortlægning og planlægning
Spildevandsplan
I Hals Kommunes spildevandsplan for 2002-2013 er udpeget vandløbsoplande, hvori de
beliggende ejendomme skal forbedre deres spildevandsanlæg, hvis de udleder til vandløbet. I planen er der en tidsplan som siger at 64 ejendomme skal undersøges i 20042005.
I 2004 er der ikke besøgt nogen ejendomme. De 64 ejendomme besøges i løbet af
2005.
Der er fulgt op på de 45 påbud om bedre rensning af husspildevandet, som forvaltni ngen udstedte i 2003 til efterkommelse i december 2004. Opfølgningen resulterer i 3 politianmeldelser, som foretages ultimo februar 2005.
Affaldsplan
I Hals Kommunes affaldsplan for 2001-2012 er indsatserne på affaldsområdet fastlagt.
Der er i 2004 gennemført en revidering af affaldsplanen. Den nye "Affaldsplan 20052016" er vedtaget primo 2005.
I 2004 er der udarbejdet en informationsfolder i forlængelse af det arbejde der er opstartet i 2003 med at få overblik over erhvervsaffaldet som afleveres på kommunens
genbrugspladser med henblik på en eventuel ændring af taksterne og praksis på området. Der er etableret en brovægt på den største af genbrugspladserne, hvorefter alt erhvervsaffald skal afleveres på denne genbrugsplads og registreres via vægten, hvorefter der opkræves et gebyr for de faktisk afleverede affaldsmængder.
Andet
Andet arbejde indenfor ”Kortlægning og planlægning” omfatter desuden samarbejde
med amtet omkring forurenende grunde, kortlægning på grundvandsområdet, tilsynsberetning, vedligeholdelse af databaser o.lign.
Arbejdet med ”Kortlægning og planlægning” omfatter i alt 0,28 årsværk.
Yderligere har Hals Kommunes anvendelse af affaldsselskabet RenoNord I/S til udarbejdelsen af affaldsplanen andraget 250 timer.
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2.

Reaktioner

a) Håndhævelse
Tilsynene med listevirksomhederne har givet anledning til 1 henstilling om håndtering af
affald på en skydebane.
Tilsynene med anmeldevirksomhederne har givet anledning til 5 henstillinger. Tre he nstillinger for ukorrekt opbevaring af kemikalier, afblænding af gulvafløb, etablering af
vaskeplads samt 1 indskærpelse vedr. nedbringning af støjniveauet.
Tilsynene med autoværkstederne har ikke givet anledning til håndhævelser.
Tilsynene med ”andre virksomheder” har ikke givet anledning håndhævelser.
Tilsynene med ”andet” har givet anledning til 1 henstilling vedr. udtagelse af fornyet
drikkevandsprøve, samt 1 indskærpelse vedr. sløjfning af vandboring.
b) Afgørelser
Tilsyn med anmeldevirksomhederne har givet anledning til 1 påbudsvarsel om gennemførelse af støjkortlægning med henblik på at eftervise, at gældende støjkrav overho ldes.
Tilsyn med ”andre virksomheder” har givet anledning til 1 påbud vedrørende lukning af
svømmebassin pga. for højt indhold af bakterier.
Tilsyn med ”andet” har givet anledning til 1 påbudsvarsel vedr. nedbringelse af røggener.
Håndhævelser og afgørelser indberettes til Miljøstyrelsen, dette gøres med nedenstående skema.
2. REAKTIONER I 2004
HÅNDHÆVELSE

Listevirksomheder
Anmeldevirksomheder
Autoværksteder
Andre virksomheder
Andet

AFGØRELSER

Henstilling

Indskærpel se

1
5
0
0
1

0
1
0
0
1

Politianmeldelse
0
0
0
0
0

Påbud efter
MBL. § 41 b
0

Øvrige
påbud
0
1
0
1
1

Forbud
0
0
0
0
0

Skema 2. Opgørelse over reaktioner indenfor virksomhedsdelen.

3.
Tilsynstema
Et af de udmeldte tilsynstemaer fra Miljøstyrelsen for året 2004 er tilsynet med overholdelse af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier. Skemaet fra Miljøstyrelsen
er ikke udfyldt, idet der i Hals Kommune ikke findes nogen renserier.
4.
Sammenfattende bemærkninger
Samlet set overholder antallet af tilsyn den aftale, som er indgået med Kommunernes
Landsforening omkring minimumsfrekvens for tilsyn. Der er samlet anvendt 0,59 årsværk, hvoraf 0,56 årsværk er anvendt i forvaltningen, jf. skema ad. 1.2.
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Landbrugsdel
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Indledning
Følgende er den årlige indberetning af Hals Kommunes tilsyn og arbejde med landbrug,
vandløb og det åbne land. Beretningen følger den af Miljøstyrelsen valgte disposition.

1.

Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2003
og planlægningen for 2004

1.1
Meddelelser af godkendelser til landbrug efter § 33 i MBL
Der er i 2004 blevet givet 3 miljøgodkendelse efter § 33 i. Der er pr. 31.december 2004
nu 8 miljøgodkendte landbrug i kommunen.
Arbejdet svarer til 0,16 årsværk i forvaltningen samt 0,06 årsværk fra det kommunale
miljøsamarbejde.

(Ad. 1.1) Godkendelser af landbrug efter § 33 i MBL.
Årsværk i Udgift til kom- Udgift til andre
Antal godkendte
Antal godkendegen formunalt miljø- fremmede tjenevirksomheder i
elser i 2004
valtning samarbejde, kr. steydelser, kr.
alt pr. 1.01.2005
Godkendelsespligtige
0,16
36.872
0
3
landbrug efter § 33 i MBL
Skema ad. 1.1 Opgørelse over godkendelse af landbrug godkendt efter §33 i MBL.
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1.2a Godkendelser af landbrug efter §4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (lokaliseringsgodkendelser)
Hals Kommune har i 2004 ikke givet godkendelser efter §4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Der er i alt 5 landbrug med en godkendelse efter § 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
(Ad. 1.2a) Godkendelser af landbrug efter § 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (lokaliseringsgodkendelser)
Årsværk i
egen forvaltning

Udgift til komUdgift til andre
Antal godkendte
Antal godkendmunalt milfremmede tjenevirksomheder i
jøsamarbejde,
elser i 2004
steydelser, kr.
alt pr. 1.01.2005
kr.

Lokaliseringsgodkendelser
0
0
0
af landbrug efter § 4 i HGB
Skema ad.1.2a Opgørelse over landbrug med lokaliseringsgodkendelse.

0
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1.2
Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning
Miljøgodkendte landbrug
Af kommunens 8 miljøgodkendte i-mærkede landbrug har der været totaltilsyn på 4 af
ejendommene og opfølgende tilsyn på 3 af de øvrige 4 miljøgodkendte ejendomme.
Arbejdet svarer til 0,11 årsværk. Eksternt er der derudover anvendt 1.720 kr. fra Miljøcenter Nordjylland.
Erhvervsmæssigt dyrehold med lokaliseringsgodkendelse
Ud af 113 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold har 5 en lokaliseringsgodkendelse.
Her har der ikke været tilsyn.
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Arbejdet svarer til 0,00 årsværk.
Erhvervsmæssigt dyrehold
I Hals Kommune er der 113 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold (5 med lokaliseringsgodkendelse). Der er ført totaltilsyn på 20 ejendomme. Ved totaltilsyn gennemgås
alle eje ndommens miljøforhold.
Derudover er der lavet 11 opfølgende tilsyn.
Arbejdet svarer til 0,29 årsværk, hvoraf 0,24 årsværk er i egen forvaltning, mens 0,05
årsværk stammer fra det kommunale miljøsamarbejde, jf. nedenfor.
Landbrug uden dyrehold
Der er 413 ejendomme, der er registreret som landbrug uden husdyrhold. På denne type ejendomme har der været 8 tilsyn på 8 ejendomme, hvoraf de 5 har været totaltilsyn
og 3 opfølgende tilsyn.
Arbejdet svarer til 0,01 årsværk fra det kommunale samarbejde. Eksternt er der derudover anvendt 3.426 kr. fra Miljøcenter Nordjylland.
Pelsdyrfarme
I Hals kommune er der 13 farme med pelsdyr, disse virksomheder hører under branchebekendtgørelsen. Der er her ført totaltilsyn med på 4 farme. Derudover er der ved 1
farm ført 4 tilsyn efter klager over fluegener samt 2 opfølgende tilsyn. I alt er der udført
10 tilsyn på pelsdyrfarmene.
Arbejdet svarer til 0,01 årsværk i egen forvaltning.
Andet
Ressourcerne her vedrører hovedsageligt tilsynsopgaver indenfor vandløb.
Arbejdet svarer til 0,20 årsværk, hvoraf 0,10 årsværk er i egen forvaltning, mens 0,10
årsværk stammer fra det kommunale miljøsamarbejde, jf. nedenfor.
(Ad. 1.2) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning
Udgift til
Udgift til anÅrsværk i
Antal
kommunalt dre fremm.
egen forvirksommiljøsamar- tjenesteydelvaltning
heder
bejde, kr.
ser, kr.
a.1) Godkendelsespligtige
landbrug efter § 33 i MBL
a.2) Landbrug med lokaliseringsgodkendelser efter § 4 i
HGB
a.3) Øvrige landbrug med erhvervs mæssigt dyrehold excl.
pelsdyrfarme
a.4) Øvrige landbrug uden
erhvervsmæssigt dyrehold
excl. pelsdyrfarme
b.1) Virksomheder omfattet
af bkg. om pelsdyrfarme
c) Andet

0,11

0,24

-

8

9

6

-

5

-

-

25.126

-

113

31

24

56.500

3.426

-

413

8

8

-

-

13

10

6

16.900

58

44

136.000

1.720

0,01
0,10

Antal
Antal
Opkrævet
besøgte
tilsynsbrugerbevirksombesøg
taling, kr.
heder

55.040

62.600

-

Skema ad.1.2 Opgørelse over ressourceforbrug for tilsyn og opfølgende arbejde

1.2x Den del, som er svinebrug med fra 6 til 9 mdr. opbevaringskrav
I Hals Kommune er der 3 svinebrug, hvor kravet til opbevaring af gødning er mellem 6-9
mdr. Der har i 2004 ikke været tilsyn på denne type svinebrug.
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Årsværk
Udgift til
Udgift til anAntal besøgte
Antal Antal tili egen
kommunalt dre fremmede
virksomheder
virksom- synsbeforvaltmiljøsam- tjenesteydelmed nedsat
heder
søg
ning
arbejde, kr.
ser, kr.
opbevaring
d) Den del af a.1), a.2) og a.3), svine0,00
3
0
brug med fra 6 til 9 mdr. gødningsopbevaringskap. egen ejendom
Skema ad 1.2x Opgørelse af ressourcer for tilsyn med svinebrug med nedsat opbevaringskrav
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1.3
Kortlægning og planlægning
I 2004 er der lavet en revision af regulativerne for 2 vandløbssystemer – Renden i Hou
og Stae Bæk. Dette arbejde er udlagt til ekstern rådgiver.
Herudover er arbejdet med tilsynsberetning, udvalgsbehandling osv. medtaget under
dette punkt. Arbejdet i forvaltningen svarer til 0,02 årsværk.
Ekstern bistand beløber sig til 55.040 kroner.

2.

Reaktioner

a) Håndhævelse
• Tilsynet med de miljøgodkendte landbrug har givet anledning til 1 henstilling og 1 indskærpelse.
• Tilsynet med landbrug med lokaliseringsgodkendelse har ikke givet anledning til reaktioner.
• Tilsynet med landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold har givet anledning til 2 henstilli nger og 1 indskærpelser.
• Tilsynet med landbrugsejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold har givet anledning til 1 indskærpelser.
• Tilsynene med pelsdyrfarmene har givet anledning til 1 henstilling og 1 indskærpelse.
b) Afgørelse
Landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold har fået 3 påbud.
Håndhævelser og afgørelser er opgjort i følgende skema.
2. REAKTIONER I 2004

HÅNDHÆVELSE
Henstilling

Landbrug med kapitel 5 godkendelse efter MBL
Landbrug med lokaliseringsgodkendelse efter § 4 i HGB
Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold excl.
pelsdyrfarme
Øvrige landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold excl.
pelsdyrfarme
Virksomheder, omfattet af bkg. om pelsdyrfarme
Andet

AFGØRELSER

IndskærPolitian- Påbud efter Øvrige
Forbud
pelse
meldelse MBL. § 41 b påbud

1
-

2
-

-

2

1

1
-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

1
-

-

-

-

Skema 2. Opgørelse overhåndhævelser og afgørelser

2.1
Emner der behandles i håndhævelserne og afgørelserne
For ejendomme med godkendelse efter kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven har der været 1
indskærpelse i forlængelse af fund af bakterier i drikkevandet, 1 indskærpelse for manglende flydelag samt 1 henstilling for manglende flydelag.
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For ejendomme med lokaliseringsgodkendelse har der ingen reaktioner været i 2004.
For ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold er der givet 1 indskærpelse om forbedring af gyllebeholder og pumpesystem, 1 henstilling om manglende flydelag, samt 1
henstilling om manglende overdækning af mødding.
For pelsdyrfarme er der er givet 1 indskærpelse om opbevaring af minkmøg på jorden
samt 1 henstilling omkring fjernelse af slange.
Emner i håndhævelserne og afgørelserne er opgjort i følgende skema.
2.1 Antal ejendomme, hvor der
har været reaktion på følgende Emner der behandles i håndhævelserne og afgørelserne
emner i 2003
Landbrug med Landbrug
Øvrige landbrug med Landbrug omfattet
kap. 5 godk.
med lokali- erhvervsmæssige dy - af pelsdyrbekendtefter MBL
seringgodk. rehold excl. pelsfarme gørelsen i øvrigt
Spildevand
Affald (opbevaring, bortskaffelse)
Antal dyr på bedriften
Møddingspladsen (incl. afløb)
1
2
Gødningsbeholdere(incl. flydelag)
2
2
Ensilageopbevaring
Oplag af "kompost" i marken
Reduktion af lugt fra staldanlæg
Reduktion af støj
Fluer
Anvendelse af husdyrgødning
Afbrænding
Affald til jordbrugsformål
Andet
1
Skema 2.1 Opgørelse over emner der er håndhævet.

3.
Tilsynstema
Et af de udmeldte tilsynstemaer er omkring tilsyn med gyllebeholdere i 2004 i kommunen. Det udmeldte skema fra Skov- og Naturstyrelsen er udfyldt og skemaet er at finde
bagerst i denne beretning.
4.
Evt. afsluttende/ sammenfattende bemærkninger
Antallet af udførte tilsyn overholder de, mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen, aftalte tilsynsfrekvenser.
Der er samlet anvendt 0,62 årsværk, hvoraf 0,47 årsværk er anvendt i forvaltningen.
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Miljøstyrelsen
Årets Tilsynstema 1 - 2004:
Tilsyn med overholdelse af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003 om etablering og drift af renserier stiller omfattende krav til indretning
og drift af renserier. Miljøstyrelsen ønsker med denne indberetning at få overblik over forholdene hos renserier
og ind- og udleveringssteder.

Såfremt kommunen ikke har renseri(er) eller ind- og udleveringssted indsendes et ark med kryds i
feltet nedenfor til højre:

X
I venstre side af skemaerne ses spørgsmålene. Svarene i form af kryds eller uddybende kommentarer bedes anført umiddelbart til højre for spørgsmålet.

For renserier beliggende i boligejendomme eller erhvervsejendomme:
Renseriets navn samt adresse
Er renseriet omfattet af bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003?
Hvad er antallet af renserimaskiner?
Hvilken dato er maskinerne taget i brug?
For eksisterende renseri: Opfyldes drifts- og indretnings kravene som angivet
i bilag 1? (jf. des uden §4 stk. 2)
For renseri etableret efter 1/1 2004: Opfyldes drifts og indretnings kravene
som angivet i bilag 1? (jf. desuden §4 stk.1)
Er der opsat membran?
Er der opsat sænket loft?
Hvis der ikke er opsat membran eller sænket loft, og der er foretaget en måling efter § 4, stk. 3 eller 4, anføres måleresultatet som enten mg tetrachlor3
3
ethylen/m eller mg kulbrinter/m . Tillige angives brugt målemetode (enten fra
bilag 2A eller fra bilag 2B)
Er renseriet beliggende i boligbebyggelse?
Er renseriet beliggende i erhvervsmæssig bebyggelse?
Anvendes der kulbrinter i renseprocessen?
Anvendes der tetrachlorethylen i renseprocessen?
Anvendes der andre former for rensemidler end tetrachlorethylen eller kulbrinter? (I så fald bedes disse oplyst)
* Hvis rensemaskinen er installeret efter 1. januar 2004, er den så forsynet
med måleudstyr og dørlukke? (jævnfør § 6, stk. 6)
Er der for det eksisterende renseri, der benytter maskiner med kompressorkøling, foretaget den nødvendige ombygning? (jævnfør §6 stk. 2).
Hvis ikke, hvornår forventes ombygningen færdig? *
Er der for det eksisterende renseri der benytter maskiner uden kompressorkøling/kulfilter på luftkredsløbet sket den nødvendige udskiftning? (jævnfør §
6 stk. 4) *
Har renseriet benyttet sig af undtagelserne i § 6 stk. 5? Hvis ja, hvilke koncentrationer af tetrachlorethylen er der blevet målt? Er der blevet målt i rum
ovenover renseriet eller i selve renseriet? *
Er der foretaget serviceeftersyn? (jævnfør §7 stk.2)
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Er der indrettet afkast? (jævnfør § 8)
Er de i § 9 angivne krav til sikring af jord- og grundvand opfyldt?
Er de i § 10 angivne krav til sikring af jord- og grundvand opfyldt?

* Spørgsmålet er kun relevant for steder med rensemaskiner, der anvender tetrachlorethylen

For renserier beliggende i fritliggende ejendomme:
Renseriets navn samt adresse
Er renseriet omfattet af bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003?
Hvad er antallet af renserimaskiner?
Hvilken dato er maskinerne taget i brug?
Anvendes der kulbrinter i renseprocessen?
Anvendes der tetrachlorethylen i renseprocessen?
Er der for det eksisterende renseri, der benytter maskiner med kompressorkøling, foretaget den nødvendige ombygning som krævet ved angivelse i § 6
stk. 2? Hvis ikke hvornår forventes ombygningen færdig? *
Er der for det eksisterende renseri, der benytter maskiner uden kompressorkøling/kulfilter på luftkredsløbet, planlagt dato for den nødvendige udskiftning
som krævet i § 6 stk. 4? *

* Spørgsmålet er kun relevant for steder med rensemaskiner der anvender tetrachlorethylen

For ind- og udleveringssteder beliggende i boligejendomme eller erhvervsejendomme:
Ind- og udleveringsstedets navn samt adresse

ÿ

ÿ
Er ind- og udleveringsstedet omfattet af bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni
2003?
ÿ
Hvilken dato er ind- og udleveringsstedet etableret?
Er ind- og udleveringsstedet beliggende i boligbebyggelse?
Er ind- og udleveringsstedet beliggende i erhvervsmæssig bebyggelse?
For eksisterende ind- og udleveringssteder der er omfattet af bekendtgørelsen: Opfylder drift og indretning kravene angivet i bilag 1? (jf. desuden §4 stk.
2)
For ind- og udleveringssteder etableret efter 1/1 2004 og som er omfattet af
bekendtgørelsen: Opfylder ind- og udleveringsstedet kravene angivet i bilag
1? (jf. desuden §4 stk. 1)

ÿ Hvis Ind- og udleveringsstedet ikke er omfattet af bekendtgørelsen bedes kun felterne mærket med ÿ udfyldes

For ind- og udleveringssteder beliggende i fritliggende ejendomme:
Ind- og udleveringsstedets navn samt adresse

ÿ

Er ind- og udleveringsstedet omfattet af bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni
2003?
Hvilken dato er ind- og udleveringsstedet etableret?
For eksisterende ind- og udleveringssteder: Opfylder drift og indretning kravene angivet i bilag 4? (jævnfør desuden §5 stk. 2.)
For ind- og udleveringssteder etableret efter 1/1 2004: Opfylder ind- og udleveringsstedet kravene angivet i bilag 4? (jævnfør desuden §5 stk. 1.)

ÿ
ÿ

ÿ Hvis Ind- og udleveringsstedet ikke er omfattet af bekendtgørelsen bedes kun felterne mærket med ÿ udfyldes.
1.
2.
3.

Udfyld venligst et skema pr. renseri og et skema pr. ind- og udleveringssted.
Sendes venligst de udfyldte skema pr. e-mail til khj@mst.dk vedlagt som fil.
Angiv venligst kommunenummer efterfulgt af kommunenavn som "emne" i e-mailen.
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Skov- og Naturstyrelsen
Årets Tilsynstema 2 - 2004:

Tilsyn med gyllebeholdere
Kommune

Kommune
HalsHals
Kommune

Hvor stort er det samlede overfladeareal i m² af gyllebeholdere i kommunen ?
heraf kvægbrug ?

18.625 m²

heraf svinebrug ?

22.319 m²

heraf blandet ?
I alt

1.598 m²

Hertil kommer:
Landbrug uden dyrehold
Pelsdyrfarme

6.619 m²
27 m²

42.542 m²

Nedenstående tabel udfyldes og skal afspejle situationen i 2004, som den er konstateret ved tilsyn.

Hvordan er den procentvise fordeling af nedenstående typer af overdækning i din kommune ?
Svinebrug
Fast låg ? (= ikke krav om logbog)
Spagnum / Leca sten ?
Tilført halm uden omrøring (=påsnittet halm) ?
Naturligt flydelag ?

8 %
%
69 %
23 %
Sum = 100 %

Kvægbrug
%
%
%
100 %
Sum = 100 %

Blandet brug
%
%
%
100 %
Sum = 100 %

% overflade med tilfredsstillende overdækning* på gyllebeholdere på følgende brugstyper :
Svinebrug
100 % overdækning*
81-99 % overdækning
51-80 % overdækning
21-50 % overdækning
0-20 % overdækning

100 %
%
%
%
%
Sum = 100 %

Kvægbrug
57 %
%
14 %
%
29 %
Sum = 100 %

Blandet brug
%
%
%
%
100 %
Sum = 100 %

* Vurderingen af tilfredsstillende overdækning skal følge vejledningen i logbogen, dvs. at der bl.a. skal ses bort fra de 3 m2 ved indløbet,
hvor der kan accepteres manglende overdækning. Hvis det af logbogen fremgår, at beholderen er omrørt eller der er udbragt fra beholderen inden for den sidste uge (2 uger ved tømning), således beholderen lovligt er uden flydelag, skal beholderen ikke medregnes i oversigten.

Hvor mange gyllebeholdere er der ført tilsyn med i perioden 1. januar 2004 til 1. januar 2005? .........
I hvor mange tilfælde blev der givet henstillinger vedr. flydelag/overdækning? .................................
I hvor mange tilfælde blev der givet indskærpelser vedr. flydelag/overdækning? ..............................
I hvor mange tilfælde blev der givet påbud vedr. flydelag/overdækning?...........................................
I hvor mange tilfælde blev der givet forbud mod videre drift indtil flydelag/overdækning blev etableret?
I hvor mange tilfælde blev der indgivet politianmeldelse vedr. flydelag/overdækning?........................
I hvor mange tilfælde, hvor der var krav om det, var der ikke ført tilfredsstillende logbog? .................
I hvor mange tilfælde blev der givet henstillinger vedr. føring af logbog?...........................................
I hvor mange tilfælde blev der givet indskærpelse vedr. føring af logbog?.........................................
I hvor mange tilfælde blev der givet påbud vedr. føring af logbog? ...................................................
I hvor mange tilfælde blev der indgivet politianmeldelse vedr. føring af logbog? ................................

22
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
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Erfaringer med føring af logbog, hvor der er krav om det
Helt enig

Enig

Logbogen findes altid fysisk på ejendommen

X

Logbogen bliver altid ført tilfredsstillende

X

Logbogen er let at forstå og føre

X

Logbogen er et godt redskab i forbindelse med tilsynet med beholdere med flydende husdyrgødning

Delvis enig

Ikke enig

X

Forslag til forbedringer af logbog:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Uheld med beholdere med flydende husdyrgødning
I hvor mange tilfælde har der i 2004 været uheld med beholdere med flydende husdyrgødning, hvor betydelige
mængder husdyrgødning ikke har kunnet opsamles tilfredsstillende?
0 stk.

Angivet hvert tilfælde i følgende tabel :
Dato

Antal
tons tabt

Årsag:
1 = sammenbrud af gyllebeholder
2 = uheld ved pumpning (tilførsel til beholder)
3 = uheld ved pumpning (i forb. med udbringning)
4 = uheld med gyllevogn f.eks. ved væltning, påkørsel
5 = andet

Supplerende oplysninger * og
idéer til, hvordan uheldet kunne
været undgået

Ad. 1: Ved sammenbrud af gyllebeholder noteres årsag til sammenbrud og hvornår der sidst har været beholderkontrol. I øvrigt efterspørges idéer til, hvordan det kunne undgås.
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