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Rudersdal Kommune har gennem mange år ført miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug i kom-

munen. Tilsynet udføres, for at beskytte natur og miljø mod virksomhedernes emissioner og hånd-

tering af affald- og råvarer, så de ikke udgør en risiko for menneskers livsvilkår, eller dyre- og plan-

teliv.  

 

Ved tilsynet kontrolleres om virksomheder og husdyrbrug overholder miljølovgivningen, eller om der 

er behov for regulering af miljøforholdene. 

 

Om Rudersdal Kommune 

Rudersdal Kommune består af 10-12 byområder spredt i et landskab, der er præget af skov, vand 

og åbent land. Der er omkring 55.000 indbyggere i kommunen og ca. 26.800 arbejdspladser fordelt 

på ca. 3.200 virksomheder. 

 

 
Fordeling af by- og landzone. Lyserødt er byzone og grønt er landzone 

 

Rudersdal Kommunes erhvervsareal svarer til ca. 9,5 % af det bebyggede areal. Erhvervsområder-

ne ligger meget spredt placeret i forbindelse med kommunens byområder. De største erhvervsom-

råder er Birkerød Erhvervsby og Forskningscenteret/Scion DTU, og mindre erhvervsområder findes 

i bl.a. Øverød og Nærum.  

 

 

1. Indledning 
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Landbrugsområderne i Rudersdal Kommune anvendes hovedsagligt til andre formål end de land-

brugsmæssige. Der findes relativt mange deltids- og fritidslandmænd med små bedrifter, typisk 

med heste- og fårehold. 

 

 
Fordeling af erhvervs- og boligområder. Blåt er erhvervsområder og rødt er boligområder. 

 

 

Drikkevand og grundvand 

På nær enkelte ejendomme i yderområderne forsynes hele kommunen med vand fra 3 kommunale 

vandværker i Holte, Nærum og Trørød samt fra det private vandværk Birkerød Vandforsyning.   

Vandindvindingen stiller store krav til beskyttelsen af indvindingsområderne. Derfor er stort set hele 

Rudersdal Kommune udpeget som et ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD). 

 

Kommunens Vandplan træder snart i kraft. Den har bl.a. som mål, at grundvandet skal have god 

kemisk tilstand, og at grundvandsressourcerne ikke forringes.  

 

Natur- og vandområder 

Kommunen har 3 Natura 2000-områder, som er internationale fuglebeskyttelses- og naturområder. 

Her lever der sjældne eller truede planter og dyr, som er omfattet af internationale regler om særlig 

beskyttelse.  

 

Vandplanen indeholder mål og bestemmelser for, hvordan kommunens søer, vandløb og kystvand 

bringes i god økologisk tilstand. God økologisk tilstand betyder, at vandet skal have en kvalitet, der 

giver gode livsbetingelser for dyr og planter. 

 

Virksomheder og jordbrug i Rudersdal Kommune 

Der er i dag registreret ca. 530 virksomheder og husdyrbrug, som Rudersdal Kommune fører lø-

bende og opsøgende tilsyn med. Heraf føres der regelmæssigt tilsyn med 155 virksomheder og 

husdyrbrug.  
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2. Nye regler for miljøtilsyn 
 

I maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn i kraft1. Formålet med bekendtgørelsen er, at 

implementere EU’s IE-direktiv2 om miljøtilsyn i Danmark og fastlægge nye krav om tilsynsindsatsen 

overfor virksomheder og husdyrbrug.   

 

De nye regler indeholder krav til tilsynsfrekvenser, som kommunen skal fastlægge ud fra en risiko-

vurdering af den enkelte virksomhed. Desuden skal kommunen hvert år gennemføre mindst to til-

synskampagner. 

 

Rudersdal Kommune skal efter de nye regler føre tilsyn med stort set de samme virksomheder og 

husdyrbrug som tidligere. 

 

 

 

 
 
  

                                                
1
 Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. maj 2013 

2 IE-direktivet (Industrial Emission-Direktiv) er en sammenskrivning af syv eksisterende industridirektiver og er udarbejdet for at forebyg-
ge og begrænse luft-vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug. Direkti-
vet omfatter blandt andet pligt til at implementere ”Bedst tilgængelig teknik” (BAT). 
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Miljøtilsynsplan 

I bekendtgørelsen er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en miljøtilsynsplan. Den skal 

blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens planlagte tilsynsindsats, en vurdering af rele-

vante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over IE-virksomheder3 og store landbrug. Der 

er dog ingen af denne type store produktionsvirksomheder i Rudersdal Kommune. 

 

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres og giver dermed borgere, virksomheder og andre interesse-

rede et indblik i Rudersdal Kommunes prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til miljøtilsynspla-

nen skal sendes i høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer. Fremover skal miljø-

tilsynsplanen opdateres mindst hvert fjerde år. 

 

Tilsynsresultater offentliggøres 

Et nyt krav i tilsynsbekendtgørelsen er, at tilsynsrapporter, påbud, forbud og indskærpelser fra mil-

jøtilsynet skal offentliggøres digitalt.  

 

Offentliggørelsen vil i Rudersdal Kommune vil ske gennem NemIndsigt, hvor kommunen giver ad-

gang til dokumenter i kommunens elektroniske sagsarkiv via www.rudersdal.dk.    
  

                                                
3
 Særligt forurenende virksomheder på bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. december 2012. 

file:///C:/Users/Tast/Desktop/www.rudersdal.dk


 

7 

3. Rudersdal Kommunes miljøtilsyns-
plan 
 

Målet med Rudersdal Kommunes miljøtilsynsplan er at opfylde kravene i tilsynsbekendtgørelsen og 

orientere om kommunens aktiviteter på miljøtilsynsområdet. Planen indeholder således kommu-

nens planlægning af tilsynsindsatsen og oplysninger om tilsynet til kommunens virksomheder.  

 

Denne miljøtilsynsplan gælder for perioden 2013 til og med 2016. Planen har været i offentlig hø-

ring i fire uger og er derefter vedtaget på Teknik og Miljøudvalget den 14. august 2013.  

2.1 Generelle mål  

 Rudersdal Kommune fokuserer på at bevare de smukke omgivelser i et godt og rent miljø. 

 Kommunen vil fortsat gennemføre miljøtilsyn i samarbejde og god dialog med virksomhederne. 

 Kommunen vil gennemføre minimum to kampagner per år, rettet mod relevante miljøforhold på 

virksomhedsområdet.  

 I 2013 forventes kommunens kvalitetsstyringssystem på det tekniske område at blive certifice-

ret efter ISO 9001. 
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2.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013 - 2016 

I tabellen fremgår antallet af tilsynspligtige virksomheder i Rudersdal Kommune fordelt på type. Det 

konkrete antal tilsyn per år kan ændre sig, hvis der kommer flere eller færre virksomheder.  

 

Virksomhedskategorier 
Typiske virksomheder i 
Rudersdal Kommune 

Antal* 

Mål for 
tilsyn i 

2013-2016 
(per år) 

Krav til tilsyns-
frekvenser 

IE- virksomheder og store hus-
dyrbrug4 

Ingen 0 0  

Særligt forurenende virksomhe-

der5 

Kraftvarmeværker, plastindu-

stri, medicinalindustri, kom-

munale genbrugspladser og 

materielgårde 

16 7 Efter risikovurde-

ring, dog mindst 

40 % pr. år 

Brugerbetalingsvirksomheder6 Maskinværksteder, snedker- 

og tømrervirksomheder, min-

dre kraftvarmeværker og 

trykkerier. 

34 10 Efter risikovurde-

ring, dog mindst 

25 % pr. år 

Branchevirksomheder 

 

Autolakerer og autoværkste-

der, inklusive benzinstationer 

og renserier 

62 16 Efter risikovurde-

ring, dog mindst 

25 % pr. år 

Erhvervsmæssige husdyrbrug7 Hestepensioner, rideskoler, 

stutterier og naturpleje med 

erhvervsmæssigt dyrehold 

39 10 Efter risikovurde-

ring, dog mindst 

25 % pr. år 

Tabel 1: Tilsynspligtige virksomheder i Rudersdal Kommune 

* Antallet af virksomheder er opgjort pr. 31. december 2012. 

  

2.3 Særlige indsatsområder 

Med udpegningen af stort set hele kommunen som ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” 

(OSD), er der god grund til, at være særligt opmærksom på, at farligt affald, kemikalier og gødning 

håndteres og opbevares forsvarligt. Ved placering af virksomhedernes aktiviteter eller anlæg skal 

tilsynsarbejdet også sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet.  

  

Kommunens Vandplan-arbejde indebærer, at der er fastlagt indsatsplaner for, at kommunens vand-

løb, søer og kystvande kan leve op til de fastsatte mål i Vandplanen. Der er også fastsat indsatser 

for at reducere overløb fra kommunens spildevandssystem. Under tilsynsarbejdet lægges der der-

for særligt vægt på, at virksomhedernes spildevands- og overfladevandsafledninger kvalitetssikres, 

så målopfyldelsen i kommunens vandområder sikres bedst muligt.  

 

Erhverv, landbrug og boliger ligger mange steder meget tæt på hinanden og derfor skal der tages 

ekstra hensyn for at undgå bl.a. støj- og lugtgener til ulempe for de omkringboende.  

                                                
4
 Virksomheder og husdyrbrug omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed og § 11-12 i lov om miljøgod-

kendelse m.v. af husdyrbrug. 
5
 Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. 

6
 Virksomheder omfattet af § 2 eller bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse. 

7
 Øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et 

dyrehold over 3 dyreenheder. 
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3.1 Indledning 

Et miljøtilsyn er en gennemgang af en virksomheds samlede miljømæssige forhold. Tilsynsbesø-

gene udføres oftest varslet, men kan også foregå uvarslet. Et miljøtilsyn skal efter de nye regler 

udføres som et basistilsyn (gennemgang af hele virksomheden) eller et prioriteret tilsyn (tilsyn ud-

over basistilsyn, som er målrettet et bestemt område). 

 

Miljøtilsynet foregår oftest på virksomheden, hvor en repræsentant for virksomheden sammen med 

en miljømedarbejder fra kommunen gennemgår virksomheden. Tilsynsarbejdet foregår også eks-

ternt, hvor miljømedarbejderen for eksempel vurderer analysedata, udfører beregninger eller ind-

henter oplysninger om virksomheden.  

 

Under miljøtilsynene er vi særligt opmærksomme på, at virksomhedernes indretning og drift ikke 

udgør risici for jord- og grundvandsforurening, for driften af det kommunale kloaksystem og rense-

anlæg, for vandløb, søer og havet, eller forårsager væsentlige lugt- eller støjgener for de omkring-

boende:  

 

 Vi har fokus på, at farligt affald og kemikalier opbevares forsvarligt, dvs. på tæt belægning og 

under tag, med mulighed for opsamling af eventuelt spild, så der ikke sker forurening af jord og 

grundvand. 

 Vi kontrollerer, at der ikke er stoffer, som afledes med spildevandet til skade for vores vandom-

råder eller det kommunale spildevandsystem eller udledes til luften med risiko for sundhed og 

miljø. 

 Vi vurderer støj og lugt fra produktioner af hensyn til naboer. Ved henvendelse om støj- eller 

lugtgener vurderer vi, om genen er så væsentlig, at vi må bede virksomheden om at foretage 

forureningsbegrænsende tiltag.  

 

Vi bruger også tilsynet til at svare på generelle spørgsmål om miljø. Vi vejleder gerne om virksom-

hedens muligheder for frivillige indsatser på miljøområdet.  Den konstruktive dialog med virksom-

hederne er højt prioriteret som middel til at opnå miljøforbedringer og forebygge forurening. 

 

Brugerbetaling  

De tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug (se tabel 1) er omfattet af ”Brugerbekendtgørelsen”8. 

Derfor skal vi kræve betaling for den tid, vi anvender i forbindelse med tilsynet. I timeforbruget ind-

går både tid anvendt på selve virksomheden, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapport-

skrivning med videre. Timetaksten er pristalsreguleret og fastsat af Miljøstyrelsen til 300,25 kr.i 

2013. 

 

 

                                                
8 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 463 af 21. 
maj 2007 (med senere ændringer) 

3. Om miljøtilsyn 
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3.2 Risikovurdering 

Kommunerne skal, som noget nyt, foretage en risikovurdering af alle tilsynspligtige virksomheder 

og husdyrbrug. Det skal ske inden udgangen af 2015.  

 

Risikovurderingen er grundlaget for at fastlægge tilsynsfrekvensen for de enkelte virksomheder og 

husdyrbrug i Rudersdal Kommune. Risikovurderingen gennemføres ud fra kommunens eksisteren-

de viden fra tidligere miljøtilsyn og opdateres om nødvendigt efter hvert tilsyn. Risikovurderingen 

erstatter den tidligere kategorisering af virksomheder i kategori 1, 2 eller 3.  

 

 

 
 

 

Risikovurderingen skal indeholde vægtede parametre dels for sandsynligheden for, at der sker en 

forurening, dels alvoren af en potentiel miljøforurening. Kommunen skal vurdere niveauet af syste-

matik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer samt lovoverholdelse.  

 

Vurderingen foretages på baggrund af oplaget og mængderne af farlige stoffer, oplag af husdyr-

gødning, emissioner af farlige stoffer til omgivelserne og afstanden til følsomme områder, så som 

områder med særlige drikkevandsinteresser.  
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3.3 Kampagner 

Fra den 1. januar 2014 skal der udføres mindst to årlige kampagner rettet mod en branche, et spe-

cifikt miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for at målrette tilsynsind-

satsen og sætte ekstra fokus på et afgrænset emne med betydning for miljøet.  

 

Det er målet, at én af de årlige kampagner udføres i samarbejde med andre kommuner i det tvær-

kommunale Natur- og Miljøsamarbejde (se afsnit 3.5). Dermed opnås ensartethed i tilsynsarbejdet 

på tværs af kommunegrænserne. 

 

 

 

 

En kampagne kan for eksempel fokusere på oplag af kemikalier og farligt affald, affaldssortering, 

effektiviteten af olieudskillere, vedligehold af filtre på luftafkast, naturpleje, opbevaring af gødning 

eller opsporing af nye virksomheder, der skal have tilsyn. Eller kampagnen kan omfatte information 

om, hvordan virksomhederne benytter sig af den mest miljøvenlige og bedst tilgængelig teknik på 

deres område9. 

 

Nogle år kan vi for eksempel vælge at målrette kampagnerne på en bestemt type virksomheder.  

I 2012 fokuserede vi for eksempel på benzintankstationer og naturplejedyrehold. 

 

 

 
  

                                                
9
 Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at 

anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT). 
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3.4 Kvalitetsstyring 

Kvalitetsstyring 

På natur-, park- og miljøområdet har Rudersdal Kommune indført et kvalitetsstyringssystem med 

nedskrevne procedurer for bl.a. sagsbehandling, herunder også virksomhedstilsyn.  

 

Målet er at opnå ensartethed og et højt fagligt niveau, effektiv sagsbehandling, kontinuitet og god 

service for borgerne og virksomhederne. 

 

Vi arbejder målrettet på at blive certificeret efter DS/EN ISO 9001 : 2008 ved udgangen af 2013.   

 

 

 
 

3.5 Organisering af tilsynsarbejdet 

Miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug udføres af miljømedarbejdere fra Natur, Park- og Miljø, 

som er en afdeling under Teknik og Miljø forvaltningen. Der er som udgangspunkt altid mere end 

en miljømedarbejder tilknyttet hver virksomhed.  

 

Miljøtilsyn sker i samarbejde med andre afdelinger på det tekniske område. Det kan for eksempel 

være med afdelinger under Byplan (forvaltningen om plan- og bygningsmæssige forhold) eller de 

øvrige afdelinger i Teknik og Miljø.  

 

Nordforbrænding, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Arbejdstilsynet, Politi og Beredskab, Region 

Hovedstaden og statslige styrelser inddrages også i det omfang, det er nødvendigt.  
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Miljøsamarbejder 

Rudersdal Kommune deltager i Natur- og Miljøsamarbejdet, som er et tværkommunalt samarbejde 

mellem syv kommuner i hovedstadsområdet (Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, 

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner). Derudover er vi en del af MILSAM, hvor samtlige 11 

Nordsjællandske kommuner samarbejder på blandt andet natur- og miljøområdet. 

 

Miljøsamarbejdet bidrager til at højne kvaliteten af miljøtilsynet ved at skabe et forum for erfarings-

udveksling mellem sagsbehandlere. Samarbejdet bruges også til at tilrettelægge temamøder og 

efteruddannelse, samt til at få en fælles forståelse for miljøindsatsen i forbindelse med miljøtilsynet. 

Desuden medvirker samarbejdet til en fælles regulering af tilsynsarbejdet på tværs af kommunerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis I ønsker flere oplysninger eller har brug for information, er I altid velkomne til at kontakte: 

 

 

Natur, Park og Miljø 

Rådhuset 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Telefon 46 11 24 00 

E-mail: tom@rudersdal.dk. 

  

mailto:tom@rudersdal.dk


 

 

Godkendt på Teknik og Miljøudvalget  

den 14. august 2013 

 
 

RUDERSDAL 

KOMMUNE 

 
Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Tlf. 46 11 24 00 

 

tom@rudersdal.dk 

www.rudersdal.dk 

 

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 


