Årsberetning Dragør 2019
Det forpligtende samarbejde delaftale 3 Natur – og Miljø.
Årsberetningen omfatter afrapportering til forbindelse med Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 3. Natur og
Miljø, 27. november 2019.
Tårnby Kommune har i 2019 brugt færre timer på sagsbehandling i Dragør Kommune end aftalt. Det er sket efter en
periode, hvor Tårnby Kommune har brugt flere timer på sagsbehandling i Dragør Kommune i flere år. Samtidig har der
har været færre planlagte tilsyn og der har været færre større planer, som har skullet udarbejdes i 2019.
Det er i 2019 aftalt med Dragør Kommune, hvordan arbejdsdelingen skal være mellem de to kommuner fremadrettet i
forhold til reglerne om miljøvurdering.
Aktivitet i det forgangne år
På virksomhedsområdet er der udført to tilsynskampagner om ”håndtering af kemikalier og farligt affald”, og ”Erhverv
på havnen”. Til den nye svømmehal er der udarbejdet en miljøgodkendelse, og der er indgået aftale med Eurofins om
at lave kontrolmålinger på badevandet og et årligt hygiejnetilsyn.
Flere længerevarende klagesager fra 2018 er afgjort endeligt og afsluttet i 2019. Dermed er der brugt færre timer på
klagesager.
På renovationsområdet har der været fælles opstart og indkøring af nye renovatør og affaldssortering. Rotte- og
byggeaffaldsområdet har kørt, som det plejer.
Eurofins har i 2019 foretaget i alt 70 udtagninger af badevandsprøver ved de 5 badestrande i kommunen. Når
prøverne udtages foretager Eurofins samtidigt en visuel vurdering af badevandsforholdene, vandets klarhed,
forekomst af skum/alger eller synlige forureninger i vandet. Der har i 2019 ikke være behov for yderligere tilsyn ved
badestrandene fra miljømyndighedens side. Badestrandenes tilstand er udmærkede, som er den bedste kategori, som
Miljøstyrelsen har opstillet.
Der er givet en miljøgodkendelse og et tillæg til etablering af Støjvold E i Københavns Lufthavn. Denne blev tillige
vurderet efter miljøvurderingsloven.
Region Hovedstaden er gået i gang med at kortlægge forurenede grunde i Dragør Kommune.
Vandforsyningsplanen for Dragør blev endeligt vedtaget, offentliggjort og vurderet efter miljøvurderingsloven.
Målopfyldelse i det forgangne år
Alle virksomheds- og landbrugstilsyn er blevet udført samt to tilsynskampagner. Ny renovatør er indkørt, og det
fungerer godt.
Fremtidsudsigter på kort/lang sigt
Affaldsregulativerne for husholdninger og for erhverv skal revideres i 2020.
Daglig drift skal forsat håndteres løbende.
I 2020 skal der igen anvendes tid på indsatsplan på grund- og drikkevandsområdet, samt miljøvurdering af denne.
Københavns Lufthavn har ansøgt om, at støjvold 6 udvides, og forventer at gå i gang med at anvende
miljøgodkendelsen indenfor 2 år.
Virksomheder, der skal have tilsyn i 2020 iht. tilsynsbekendtgørelsen, modtager et tilsyn. Virksomhedstilsynet kan
være en del af de 2 årlige kampagnetilsyn på virksomheder i Dragør Kommune.

Aktivitets- og Økonomidata
I 2019 er der anvendt 1913,5 arbejdstimer til Dragør opgaver, herudover er afdelings leders tid 50,0 timer i alt 1963,5
timer. Hvoraf et årsværk udgør 1280 timer netto. Der er anvendt 596,5 færre timer end i forhold til de to årsværk, der
er aftalt i samarbejdsaftalen.
Aktivitet
Område
Virksomhed
Basis
Prioriterede
Kampagne
Klagesager
Badevand/vandløb
Badevand
Vandløb
Grundvand
Overvågning af
drikkevandsanalyser
Vandindvinding
Grundvandssænkning
Afværgepumpning
Spildevand
Afledning af
processpildevand til
forsyningsselskabets
kloak
Afledning af regnvand til
forsyningsselskabets
kloak
Udledning af spildevand
til havet, vandløb eller
søer
Nedsivning af spildevand
Samletank for
husspildevand
Jord
Jordflytninger
Forureningssager
Tilladelse til arbejde i
forurenet jord (§8)
Horisontal
jordvarmeanlæg
Vertikal jordvarmeanlæg
inkl. VVM-screening
Miljøvurdering af planer
og projekter
Rottesager
Olietankssager
Byggeaffaldssager
Affaldssager
Antal sager i Dragør i alt
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