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1. Indledning
Fredericia Kommune, Natur & Miljø udarbejder en gang om året en rapport over tilsyns- og 
godkendelsesindsatsen i det forgangne år. 
Formålet med rapporten er at give politikere, borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre 
interessenter et indblik i tilsynsindsatsen på natur- og miljøområdet. 

Rapporten er et supplement til den lovpligtige løbende indberetning af tilsyns- og 
miljøgodkendelsesindsatsen på virksomheder og husdyrbrug, som kan ses på DMA-portalen (Digital Miljø 
Administration). 

Denne indberetning omfatter tilsyns- og miljøgodkendelsesindsatsen på virksomheder og husdyrbrug, samt 
Natur & Miljøs øvrige tilsyn med industrispildevand, drikkevand, badevand, svømmebade, vandløb, natur, 
jordforureninger og miljøuheld i 2019. Som noget nyt redegøres også for klagesager. 

Endnu en ny tilføjelse er en opfølgning på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser og en beskrivelse 
af Fredericia Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse på miljøgodkendelser. 

2. Virksomheder og husdyrbrug
Miljøtilsyn 
Driften af virksomheder og husdyrbrug må ikke medføre 
en uacceptabel påvirkning af miljøet. Fredericia 
Kommune, Natur & Miljø fører tilsyn med, at 
virksomheder og husdyrbrug overholder 
miljølovgivningen. Ved tilsynene er fokus rettet mod 
luftforurening, forebyggelse af støjgener, opbevaring og 
håndtering af kemikalier og affald, samt afledning af 
spildevand. Da affald er en ressource, er det også et 
fokusområde at sikre mest mulig genanvendelse af affald. 
Det er bestemt i miljølovgivningen hvilke virksomheder 
og husdyrbrug, der skal have regelmæssige miljøtilsyn, og hvor ofte, de skal foretages (nationale 
tilsynsmål). Det er disse virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af denne rapport. Der mange 
virksomheder og husdyrbrug, som ikke får regelmæssige miljøtilsyn, det er f.eks. små 
håndværksvirksomheder, kontor og liberalt erhverv, mindre transport- og produktionsvirksomheder samt 
landbrug uden dyrehold eller små dyrehold. 

Miljøtilsyn fungerer primært som stikprøvekontrol og en her-og-nu vurdering af miljøbelastningen på 
tilsynstidspunktet. Gennem dialog og egenkontrolvilkår sikres det, at virksomhederne og husdyrbrugene er 
opmærksomme på deres miljøbelastninger, og at de er bevidste om, at det er deres ansvar at leve op til 
miljølovgivningen, og de vilkår, der er stillet i regulativer, godkendelser og tilladelser. 

Der skal som minimum føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug én gang inden 
for en 3-årig periode. Øvrige virksomheder og husdyrbrug skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig 
periode. Dertil skal alle kommuner overholde et tilsynsmål om at besøge mindst 40 % af de mest 
miljøtunge, og 25 % af de øvrige virksomheder og husdyrbrug hvert år.  

Pr. 31. december 2019 førte Fredericia Kommune regelmæssige tilsyn med 291 virksomheder og 
husdyrbrug. I 2019 blev der ført tilsyn med 90 af disse. 
Fredericia Kommune har overholdt de nationale tilsynsmål for 2019 ved at besøge 45 % af de mest 
miljøtunge virksomheder og husdyrbrug og 27 % af de øvrige virksomheder og husdyrbrug. 

Fredericia Kommune har meddelt 54 indskærpelser og 13 henstillinger om at overholde 
miljølovgivningen. Der er meddelt et påbud med supplerende vilkår til en eksisterende miljøgodkendelse. 
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Miljøgodkendelser 
 I 2019 har Fredericia Kommune meddelt 9 miljøgodkendelser til 7 nye virksomheder og 3 
miljøgodkendelser/miljøtilladelser til eksisterende husdyrbrug. 
Der er meddelt miljøgodkendelse til: 

- Uniscrap A/S (midlertidig omladningsplads jern- 
og metalskrot på havnen – tidsbegrænset 
miljøgodkendelse) 

- Uniscrap A/S (omladningsplads til jern- og 
metalskrot på havnen)

- Bradal Produkthandel ApS (omladningsplads til 
jern- og metalskrot)

- Rimeco A/S (omladningsplads til brugte 
jernbaneskinner på havnen)

- Chemviron Carbon ApS, Nordre Kobbelvej 21C 
(modtagelse og håndtering af brugt aktivt kul)

- Uniscrap A/S, Prinsessens Kvarter 6 (modtagelse og håndtering af jern- og metalskrot mv.)
- Fredericia Shipping A/S, Kongens Kvarter 11 (henstilling af jernbanevogne med hydrogenperoxid-

opløsning)
- Agro Recycling ApS, Kongens Kvarter 9 (tørring af brødrester med henblik på eksport og 

produktion ethanol og dyrefoder)
- DLG Terminal Taulov, Baronessens Kvarter 4 (opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler)
- KRINGS TRADING A/S, Follerupvej 42 (svinebrug)
- Avlscenter Trekanten I/S, Tolstrup Allé 24 (svinebrug)
- Bronsminde Horses ApS, Fuglsangvej 30 (rideskole)

 

Servicemål for miljøgodkendelser
KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet 
sagsbehandling. Med aftalen er der sat mål for sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelse af 
virksomheder. Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstid skal opgøres og tallene 
offentliggøres, hvilket KL gør en gang årligt i KL’s servicemålsstatistik, som omfatter en opgørelse over 
sagsbehandlingstiden for byggesager og miljøgodkendelser i det forgange år for samtlige 98 kommuner. 

I 2019 har Fredericia Kommune behandlet 9 miljøgodkendelser på virksomheder. Alle godkendelser 
overholder serviceaftalen på maksimalt 130 dages sagsbehandlingstid, og den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid var 28 dage pr. miljøgodkendelse. 

På husdyrbrug har der tidligere været en tilsvarende servicemålsaftale, som er bortfaldet. Internt i 
kommunen har vi fastholdt et servicemål på 180 dage for miljøgodkendelser og 110 dage for 
miljøtilladelser efter gammel lov. For miljøtilladelser efter den nye husdyrlov er der fastsat et lovkrav om 
maksimal sagsbehandlingstid på 90 dage. For den miljøgodkendelse, der er meddelt i 2019, var 
sagsbehandlingen 416 dage. For den miljøtilladelse, som blev meddelt efter gammel lov, var 
sagsbehandlingstiden cirka 3 år. Disse afgørelser overholdt dermed ikke det interne servicemål. Den 
miljøtilladelse, som er meddelt efter ny lov, overholdt den lovbundne sagsbehandlingsfrist med en 
behandlingstid på 81 dage.

Brugertilfredshedsundersøgelse 
Når Fredericia Kommune har meddelt en miljøgodkendelse opfordres virksomheden eller husdyrbruget til 
at kontakte sagsbehandleren, eller dennes afdelingsleder, for en samtale om sagsbehandlingsforløbet. I 
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2019 har Natur & Miljø fået respons fra to virksomheder, som begge udtrykte tilfredshed med kommunens 
sagsbehandling. 
 
3. Industrispildevand 
Fredericia Kommune har i 2019 meddelt spildevandstilladelser til følgende virksomheder:

- Uniscrap A/S
- Bradals Produkthandel A/S
- OK/Dagligbrugsen Egeskov
- Ren Autopleje
- VBV Invest APS
- Fredericia Autoservice A/S
- Del-pin A/S
- Chemviron Carbon ApS
- C.C. Biler A/S
- JP Lastbilvask
- Taulov Ejendomsselskab
- Dan Gødning A/S
- Dapsi ApS
- DHL Ekspress (Denmark)
- Arla Foods A/S , Korsvej Mejeri
- Bronsminde Horses ApS 

 
Derudover er der givet 5 midlertidige tilladelser:

- Danish Oil Pipe A/S
- A/S Dansk Shell
- ADP
- Azelis Denmark A/S
- Carlsberg Supply Company Denmark A/S

Spildevand, har i det omfang det var relevant, været et tema i forbindelse med gennemførelse af tilsyn 
beskrevet under afsnit 2.

Fredericia Kommune modtager løbende akkrediterede analyseresultater fra alle virksomheder, der udleder 
spildevand af særlig karakter, som dokumentation for at gældende grænseværdier er overholdt. Afhængigt 
af forureningsgrad og mængden af spildevand, modtager Fredericia Kommune mellem 2-12 
analyserapporter årligt fra disse typer af virksomheder.

Der er stillet krav til disse virksomheder om, at Fredericia Kommune skal underrettes, hvis der opstår 
uregelmæssige driftssituationer, eller hvis der konstateres overskridelser af grænseværdier. 

Der er i 2019 givet 13 indskærpelser som følge af manglende overholdelse af vilkår i de 
tilslutningstilladelser, der er gældende for de større udledere af industrispildevand.

4. Klagesager
Natur & Miljø modtager et stigende antal henvendelser fra borgere, der er generet af støj, lugt eller støv 
fra naboen, trafik eller nærliggende virksomheder og byggeri. 

Tabellen nedenfor viser antallet af klager opdelt på forskellige klagetyper samt tidsforbruget til behandling 
af klagerne i Natur & Miljø for perioden 2014-2019. Klager relateret til Bridgewalking og Shell indgår 
ikke i tabellen. I 2019 var der 72 klager vedr. Bridgewalking mod 55 klager i 2018. Fredericia Kommune 
modtog 5 klager vedr. Shell i 2019.
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Antal klager 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Landbrug 4 3 2 4 1 0 
Hobbydyrehold 3 1 2 5 9 3 
Støj og støv fra havnen 4 20 15 7 20 11 
Støj og støv fra byggeri 7 0 4 3 8 18 
Musikarrangementer 0 0 0 2 3 0 
Trafikstøj 1 1 4 3 4 8 
Virksomhedsstøj 4 9 11 8 15 7 
Brændeovne 7 3 3 4 8 5 
Øvrige klagesager 10 11 11 1 9 12 
Total antal klager 40 48 52 37 77 64 
       
Tidsforbrug (timer) 398 502 631 396 1.037 872 

I årene 2014 til 2017 modtog Natur & Miljø i størrelsesordenen 40 til 50 klager om året og tidsforbruget til 
klagesagsbehandling var i gennemsnit på ca. 480 timer om året. I 2018 var antallet af klager steget til 77 
og det samlede tidsforbrug til behandling af klagerne var på over 1.000 timer. 

I 2019 blev der også modtaget en del klager fra borgere i Fredericia Kommune - om end ikke i samme 
omfang som i 2018. Antallet af klager og tidsforbruget til behandling af klagerne er for 2019 opgjort til 
hhv. 64 og 872 timer. Særligt var der i 2019 en stigning i antallet af klager over støj og støv fra bygge- og 
anlægsaktiviteter.

For bl.a. at lette sagsbehandlingen af klagesager, og gøre det nemmere for borgere og virksomheder at 
overholde reglerne, er Natur & Miljø i gang med at udarbejde relevante regulativer. I 2019 er der således 
udarbejdet et regulativ for hold af fugle og fjerkræ i Fredericia Kommune, og der er igangsat et arbejde 
med at udarbejde regulativer for hhv. bygge- og anlægsarbejder og udendørs musikarrangementer.

5. Drikkevand
Almene vandforsyningsanlæg (vandværker)
Der er 7 almene vandværker i Fredericia Kommune. I 2019 har kommunen været på tilsyn hos 5 af disse. 
Vandværkerne var generelt i god stand, og der blev ikke givet nogle anmærkninger.  

I forbindelse med det løbende, generelle tilsyn med vandkvaliteten har der i Fredericia Kommune ikke 
været forureningshændelser med bakterier i drikkevandet i 2019. 

Ikke-almene vandforsyningsanlæg (enkeltindvindere)
I dag findes der i Fredericia Kommune ca. 65 enkeltindvindere. For 10 år siden var der ca. 200 ejendomme 
med egen vandindvinding.

I 2017 kom der nye regler for kommunens tilsyn med enkeltindvinderne. Det betyder, at størstedelen af 
disse anlæg ikke skal overholde kravene til vandkvalitet. De bliver i stedet informeret af kommunen om, 
hvordan man selv kan undersøge sit drikkevand og bevare en god vandkvalitet.
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6. Badevand 
Fredericia Kommune har i 2019 ført tilsyn med alle 
strande i kommunen (8 badevandsstationer inkl. 4 Blå 
Flag Strande). Den årlige kontrol med badevandet 
viser, at badevandskvalitet ved strandene er rigtig god, 
idet 8 af strandene – heriblandt de 4 blå flag strande – 
i 2019 er klassificeret som ”udmærket” i henhold til 
badevandsbekendtgørelsen.

Klassificeringen er foretaget på baggrund af data fra 
de seneste 4 års vandanalyser, og grundlaget er 
nærmere beskrevet i de enkelte badevandsprofiler for strandene. Efter renovering og forlængelse af 3 
udløb i 2013, kan alle 8 badeområder klassificeres med højeste kvalificering: ”udmærket” kvalitet.

7. Svømmebade 
Der er syv indendørs svømmebadsanlæg og ét friluftsbassin i Fredericia Kommune. Kommunen fører 
tilsyn med bassinernes badevandskvalitet. Eksterne analysefirmaer udtager hver måned vandprøver, som 
analyseres bakteriologisk og kemisk, ligesom bassinejerne selv sørger for daglige driftsmålinger på 
badevandet. 

Fredericia Kommune fører også fysisk tilsyn med anlæggene, hvor de hygiejniske forhold og anlæggenes 
indretning og egenkontrol kontrolleres. I 2019 blev der ført tilsyn med 4 anlæg. Tilsynene gav anledning 
til flere henstillinger til anlæggene om udbedring af indretning, rengøring og egenkontrol. 

 Fredericia Kommune indskærpede på baggrund af vandkvalitetsmålinger vilkår om grænseværdier for 
vandkvalitet, og der blev senere til samme anlæg varslet påbud om midlertidig lukning og meddelt påbud 
om supplerende drifts- og egenkontrolvilkår. I sidstnævnte sag blev Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl: 
Embedslægen) involveret i sagsbehandlingen, som er praksis, når der er tale om væsentlige overskridelser 
af grænseværdier for badevandsvandkvalitet.

8. Vandløb 
I Fredericia Kommune mere end 300 km vandløb - lige fra store vandløb såsom Spang Å til små 
skovgrøfter i Treldeskovene og rørlagte vandløb på landbrugsarealerne. Der er 102 km vandløb, der er 
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, heraf er de 80 km målsatte vandløb. Der er små 50 km offentlige 
vandløb i Fredericia Kommune, som vedligeholdes af kommunen. De resterende vandløb er private. 

I 2019 er der ført løbende tilsyn med vandløb for bræmmeoverskridelser, hegningsforhold, 
vandingssteder, oprensninger m.m. Derudover registrerer å-mænd ulovligheder langs og ved vandløbet 
forbindelse med deres vedligeholdelsesarbejde. Fredericia Kommune har ikke meddelt nogen påbud i 
2019. 

Fredericia Kommune er i 2019 kommet godt i gang med revisionen af vandløbsregulativerne for de 
offentlige vandløb. Der er i 2019 udarbejdet nye regulativer for to vandløb. 

9. Natur 
Fredericia Kommune har ca. 1042 ha. natur som er registreret som beskyttet natur i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Fredericia Kommune er igennem Naturbeskyttelsesloven forpligtet til at 
holde den vejledende § 3 registrering opdateret. Opdateringen skal i henhold til aftale imellem KL og 
Naturstyrelsen ske med min. 10 års interval. Fredericia Kommune seneste opdatering er fra 2008/2009 og 
den står nu over for at skulle opdateres. Fredericia Kommune agter at opdatere alle § 3 registreringer i 
løbet af en årrække. De første besigtigelser gik i gang forår/sommer 2019.
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10.Jord 
Fredericia Kommune har haft ca. 150 verserende jordforureningssager i 2019. Sagerne er bl.a. 
påbudssager, frivillige undersøgelser og oprydninger, tilladelser til ændret arealanvendelse og bygge- 
anlægsarbejde på forureningskortlagte grunde samt tilladelser til mellemdeponering af jord. Dertil 
kommer administration af jordflytningsreglerne, samarbejde med Region Syddanmark i forbindelse med 
regionens kortlægnings- og undersøgelsesindsats samt jordforureningssager på de virksomheder, hvor 
staten er myndighed.

Fredericia Kommune har meddelt et påbud efter jordforureningsloven i 2019. Det drejer sig om dels om et 
oprensningspåbud i forbindelse med en mindre jordforurening fra et tankningsanlæg på en virksomhed. En 
række andre forureningssager er gennemført som frivillige oprensninger uden påbud – f.eks. oprensning 
efter en række spild i forbindelse byggerierne i Prinsessens Kvarter, spild i forbindelse med flere 
trafikuheld og oprensning af gamle forureninger konstateret i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

11.Miljøuheld 
Fredericia Kommune deltager i den fælles kommunale 
miljøvagtordning med 7 andre kommuner (Middelfart, 
Kolding, Billund, Vejle, Vejen, Horsens og Hedensted). 
Vagtordningen består af 10 fagpersoner, der på skift har 
døgnvagt i én uge ad gangen. Indsatslederne i 
Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands 
Brandvæsen (Horsens og Hedensted) kan således altid 
tilkalde en miljøfaglig ressourceperson til rådgivning og 
sparring ved miljøuheld, og de deltagende kommuners 
natur- og miljøforvaltninger er sikret, at miljøforholdene 
vurderes og håndteres uanset tid på døgnet. 

Miljøvagten blev tilkaldt 144 gange i 2019, heraf 8 gange til uheld i Fredericia Kommune. I Fredericia var 
uheldene relateret til oliespild i forbindelse med færdselsuheld, brandslukningsvand fra brand i 
industribygning, olieforureninger i havne, døde fisk i et regnvandsbassin samt spild af kemikalier fra brud 
på emballager eller spild af olie fra trucks mv. i forbindelse med godshåndtering på virksomheder. 

Antallet af uheld ligger lavere end 2018 og 2017, hvor der var hhv. 13 og 10 udkald i Fredericia 
Kommune. 
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