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Det er et krav fra Miljøstyrelsen, at kommunerne hvert år gennemfører tilsynskampagner
på miljøområdet. Virksomhedsgruppen i Team Natur & Miljø har i 2015 udført en tilsynskampagne i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens § 6.
Kampagnen havde fokus på opbevaring og håndtering af farligt affald på maskinværksteder. Kampagnen blev valgt, da kommunens risikoscoring af virksomheder viser, at denne
branche scorer "middel" til "høj" i forhold til opbevaring og håndtering af farligt affald.
Derudover er det vores erfaring, at der er tale om en branche med stor forskel i miljøb evidstheden.
Målet for kampagnen:
Kampagnens overordnede mål/formål var:




at øge dialogen mellem myndighed og maskinværksteder om gode rutiner til at f orebygge uhensigtsmæssig håndtering af farligt affald.
at sikre overholdelse af miljøbeskyttelseslovens § 43 om miljømæssig forsvarlig o pbevaring af farligt affald.
ved uanmeldt miljøtilsyn, at få et øjebliksbillede af virksomhedernes praksis om o pbevaring og håndtering af farligt affald.

Kampagnens konkrete mål var at udføre fysisk tilsyn på 23 virksomheder.
Resultater af kampagnen:
Der blev i kampagnen, som blev gennemført over 3 dage i juni måned 2015, besøgt 23
virksomheder, hvoraf en enkelt virksomhed ikke var at træffe. Alle tilsyn var uanmeldte.
Resultater af kampagnen

Antal

Antal tilsynsbesøg

22

Antal virksomheder hvor informationsbrevet var modtaget og læst

14

Antal virksomheder hvor informationsbrevet havde givet anledning til ændringer af affaldshåndteringen på virksomheden.
Antal virksomheder hvor forholdene var i orden
Antal indskærpelser

0
18
4

Antal udsendte informationsbreve

71
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NOTAT

Evaluering af tilsynskampagne 2015 på virksomhedsområdet

Ud af de 71 virksomheder blev 23 udvalgt til uanmeldt kampagnetilsyn, primært maski nværkstederne.
Vurdering af tilsynskampagnens effekter:
Ved de 22 tilsynsbesøg fandt vi, at på 18 virksomheder var forholdene omkring farligt a ffald i orden. På 4 virksomheder blev der meddelt indskærpelser efter miljøbeskyttelsesl ovens § 43, fordi det farlige affald ikke stod på spildbakke og der i øvrigt var risiko for, afløb til kloak, jord eller vandmiljøet.
Efter kampagnen, har Kalundborg Kommune fulgt op på de fire indskærpelser og konstateret, at forholdene omkring opbevaring og håndtering af farligt affald på virksomhederne er
bragt i orden.
Det er kommunens vurdering, at kampagnen har øget værkstedernes opmærksomhed omkring opbevaring og håndtering af farligt affald, både hos de 71 virksomheder der modtog
vores kampagnemateriale, men især hos de virksomheder der modtog tilsynsbesøg i forbindelse med kampagnen.
Årets kampagne har bidraget til, at Kalundborg Kommune opfylder tilsynsmålene i tilsynsbekendtgørelsen.
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NOTAT

Kampagnens indhold
En måned inden de fysiske kampagnetilsyn udsendte Kalundborg Kommune et informat ionsbrev om kampagnen sammen med Miljøstyrelsens branchevejledningshæfter til alle
maskinværksteder, vognmandsforretninger samt et antal andre virksomheder med høj risikoscore for opbevaring/håndtering af farligt affald - i alt 71 virksomheder.

