Årsberetning Dragør 2020
Plan, Byg og Miljø skal, i henhold til Det forpligtende samarbejde delaftale 3 Natur og Miljø af den 27.
november 2019, varetage myndighedsopgaven i Dragør Kommune og udarbejde en årsberetning til
byrådet i Dragør Kommune. Årsberetning skal indeholde hvilke tiltag og fokusområder, der vil blive
arbejdet med i Dragør Kommune i 2021 samt en afrapportering af, hvad der er sket i det forgangne år
2020.

Fokus for 2021
Virksomhed og Landbrugstilsyn:
Tilsyn af virksomheder har Miljøstyrelsen givet tilladelse til foreløbig kan ske digitalt frem til 28-02-2021.
Kampager bliver ikke udført i 2021, da Miljøstyrelsen har givet tilladelse til det igen i år grundet Corona.
Der er planlagt 12 tilsyn i 2021. Der er skal udarbejdes en §16b-tilladelse til hestehold.
Miljøtilsynsplanen 2017-2021 skal opdateres fra 2022 og 4 år frem, så arbejdet udføres i år. Formålet
med tilsynsplanen er at skabe større indsigt i myndighedens tilsynsarbejde.
Jord:
Udkast til Miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold 6 vil blive meddelt i 2021. Til Mormor-stranden skal
der udarbejdes §19 tilladelse til at anvende tang fra stranden til jordforbedring.
Spildevand:
Forslag til revideret spildevandsplan vil blive forelagt politisk med henblik på offentlig høring og endelig
vedtagelse af planen i løbet af året.
Skadedyrsbekæmpelse:
På rotteområdet er kontrakten blevet forlænget med Rentokil et år mere, men i løbet af 2021 skal der
forberedes ny aftale om rottebekæmpelse.
Renovation:
På renovationsområdet skal regeringsudmelding om øget affaldssortering planlægges, denne proces vil
ske i dialog med og hjælp fra Tårnby Kommune, så ordningerne, kommunerne imellem, kan ligne
hinanden så meget som muligt. Dette vil være en fordel da Tårnby Kommune og Dragør Kommune har
samme affaldsindsamler (Amager Ressourcecenter).
Dialog om og planlægning af de forskellige udbud, vedr. afsætning af de nye affaldsordninger, kan
Tårnby Kommune bistå med. Tårnby Kommune kan være kontraktholdere og fakturer Dragør
Kommune for udgifter og indtægter for behandling af div. affaldsordninger. Dette gør Tårnby Kommune
allerede for pap, papir, glas, haveaffald og storskrald.
Natur:
I 2021 forventes det at byggeri inden for beskyttelseslinjerne Naturbeskyttelsesloven(NBL) vil fortsætte
og deraf følgende dispensationsansøgninger. Vurdering af om ændringer i forbindelse med fredninger
kræver fredningsnævnets stillingtagen. På Aflandshage vil forsvaret fortsætte med at forbedre naturen i
det beskyttede strandengsområde som en implementering af drifts- og plejeplanen. Dragør Golfklub vil
foretage ændringer af deres § 3 beskyttede vandhuller.
Klage over spildevand i vandløb som skal undersøges nærmere.
Grundvand:
I 2021 og 2022 skal den målrettede beskyttelse af grundvandet i BNBO (boringsnære
beskyttelsesområder) igangsættes, som er et led i arbejdet for at sikre den nuværende og fremtidige
drikkevandsforsyning. BNBO er defineret som nærområdet til almene vandforsyningsboringer, hvor der
er en særlig risiko for forurening af det grundvand, der bruges til drikkevand. Arbejdet startes med en
obligatorisk kommunal vurdering af BNBO og indberetning.
Der vil som opfølgning på kommunens Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse blive foretaget en
risikovurdering af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og herunder vurderet behovet for
indgåelse af aftale om ophør med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider samt iværksat
informationskampagner i samarbejde med HOFOR i forhold til at kunne begrænse privates forbrug af
pesticider.

Olietanke:
Der vil være fokus på nedlæggelse af olietanke. I takt med den grønne omstilling, er der en del
sagsbehandling i forbindelse med nedlæggelse/opgravning af olietanke. Der skal blandt andet
udsendes indskærpelser om sløjfningsterminer af olietanke.

Aktivitet og opnået mål i 2020
Tårnby har i 2020 anvendt 3299 timer på sagsbehandling i Dragør Kommune.
Virksomhed/landbrugstilsyn:
Tilsynsindsatsen i 2020 har være præget af coronapandemien. Miljøministeriet gav dispensation til at
kommunerne kunne undlade at udføre tilsynskampagner, samt at der kunne udføres digitale tilsyn.
Derfor er der ikke udført tilsynskampagner i 2020. Der er udført 8 virksomhedstilsyn på autoværksteder
og en miljøgodkendt virksomhed og 2 landbrugstilsyn. ARC har udvidet genbrugspladsen på
bachersmindevej.
Klagesager:
Der har været en klage over pesticidanvendelse i nærheden af en drikkevandsboring på en grund, der
er ejet af Dragør Kommune. Klagen er oversendt til Landbrugsstyrelsen til vurdering. Der er derudover
12 klager som omfatter støj fra, virksomhedsaktiviteter, herunder støj fra musikanlæg, støj fra
ventilation, støj fra udendørs aktivitet fra boldbaner og legeplads. Desuden har der været klager over
støj fra en gaskanon og anlægsarbejder på vejareal.
Grund/drikkevand:
I 2020 blev der udarbejdet 1 Indsatsplan og tilhørende miljøvurderingsafgørelse på grund- og
drikkevandsområdet. I planen er der fastsat indsatser og aktiviteter som skal sikre
drikkevandsressourcen. Drikkevandsprøver og indberettede vandmængder er frigivet til
jupiterdatabasen løbende.
Der har været et antal overskridelser af drikkevandskvalitetskriterier i forbindelse med vandværket.
HOFOR håndterede alle overskridelser løbende (inklusiv renovering). Ingen overskridelser medførte
risiko for borgere.
Spildevand:
Der er udført VVM-screening af den kommende spildevandsplan, der er behandlet 26
spildevandssager. Sagerne omfatter 25 faskinesager for afledning af tagvand, og en enkelt midlertidig
udledning af spildevand i forbindelse med udskiftning af større olietanksanlæg.
Renovation/Byggeaffald:
Renovationsområdet fungerer som det skal. Byggeaffaldsområdet har kørt som det plejer. Der er
sagsbehandlet 38 sager.
Skadedyrsbekæmpelse:
Rotte- og byggeaffaldsområdet har kørt som det plejer. Dog er antallet af rotteanmeldelser steget i
2020. Men det samme er gældende i kommuner i hele landet. Der er blevet sagsbehandlet 943 sager,
det vil sige en stigning på 594 sager.
Badevand:
Eurofins har i 2020 foretaget det aftalte antal af udtagninger af badevandsprøver ved de 5 badestrande
i kommunen. Der har ikke være nogen problemer med badevandet i 2020.
Jord:
På jordområdet er der anmeldt 152 jordflytninger i 2020. Der er givet tilladelse til 1 dybdegående
jordvarmeanlæg. Hertil er der givet 1 VVM-tilladelse.
Der er givet tilladelse til 2 terrænnære jordvarmeanlæg, Der er givet en miljøgodkendelse til støjvold E
og et udkast til Miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold 6.

Natur 2020:
Der været behandlet sager i henhold til §§3,17, 18 jf. § 65 i NBL Behandlet klager over misfarvning af
vand i vandløb og langs kysten ved udløb til havet som skyldes svovlbrintebakteriers udvikling i
næringsrigt, stille stående og iltfattigt vand.
Svømmebade:
Ejerforeningen Lodsgården har fået miljøgodkendt deres svømmebad med tilhørende
vandbehandlingsanlæg. Dermed er alle godkendelsespligtige svømmebade blevet godkendt i Dragør
Kommune. Eurofins har udført det årlige hygiejne tilsyn af den nye svømmehal i Hollænderhallen og alt
blev fundet i tilfredsstillende orden.
Sags oversigt:
Tabel 1. Viser antallet af sager som er behandlet, tilladelser og håndhævelser.
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