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32.

Orientering: Miljøtilsynskampagner på landbrug og autoværksteder
i 2015 og 2016
Resumé
Tema for tilsynskampagnen 2015 og 2016 på landbrugsområdet vedrører gyllebeholdere, der er
ligger mindre end 100 meter fra vandløb eller søer over 100 m2. Kommunen vil gennem tilsynskampagnen undersøge om landbrugene efterlever gældende regler på området.
Tema for tilsynskampagnen 2015 og 2016 på virksomhedsområdet vedrører håndtering af olier, kemikalier og farligt affald på kommunens autoværksteder. Tilsynskampagnen fokuserer på autoværkstedernes håndtering og opbevaring af farligt affald. Målet med kampagnen er at minimere risiko for
forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald.
Administrationen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
For landbrugsområdet: Gyllebeholdere nær søer og vandløb
Målet med kampagnen er at sikre, at alle ansvarshavende brugere af gyllebeholdere der
ligger mindre end 100 meter fra vandløb eller søer over 100 m2 er bekendt med, og følger, der gældende regler om alarmsystem og 5-års beholderkontroller og evt. etablering
af beholderbarriere eller terrænændring, foruden de øvrige regler, der gælder for gylletanke (overdækning, logbog m.v.).
Effekten af kampagnen har været, at der er sket lovliggørelse af beholdere, der ikke ved
tilsyn har levet op til gældende krav.
Der er i løbet af 2015 ført hhv. fysiske og administrative tilsyn med 21 beholdere omfattet af kampagnen. 12 af kampagnetilsynene kunne udføres inden for det øvrige tilsynsarbejde. På 15 af de 20 beholdere var der ved tilsynet monteret alarmsystem. Tre beholdere uden alarmsystem har ejeren ønsket afviklet.
I forbindelse med kampagnen er det konstateret at 7 beholdere ikke har gennemgået 5
års beholderkontrol indenfor tidsfristen.
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af farligt affald på autoværksteder
Målet med kampagnen er at sikre bedre håndtering af farligt affald og miljøfarlige stoffer
på autoværkstederne i kommunen. Det er administrationens erfaring, at autoværkstederne har haft svært ved at opbevare og håndtere farligt affald og miljøfarlige stoffer
korrekt.
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Kampagnetilsyn for 2014, der vedrørte opbevaring og håndtering af farligt affald på autoværksteder er blevet udvidet til også at omfatte 2015 og 2016: Det viste sig at den
grundige gennemgang af oplagene i sammenhæng med en god dialog med autoværkstederne resulterede i bedre opbevaring af oplagene af farligt affald. Der er for eksempel
blevet etableret flere spildbakker og mere sikre befæstelser, hvor afløb blev afblændet,
så spildmuligheder kunne reduceres.

Beslutning
Taget til efterretning.

