Årsberetning Dragør 2021
Plan, Byg og Miljø skal, i henhold til Det forpligtende samarbejde delaftale 3 Natur og Miljø af den 27.
november 2019, varetage miljømyndighedsopgaven i Dragør Kommune og udarbejde en årsberetning
til Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Årsberetningen skal indeholde, hvilke tiltag og
fokusområder, der vil blive arbejdet med i Dragør Kommune i 2022 samt en afrapportering af, hvad der
er sket i det forgangne år 2021.

Fokus for 2022
Virksomhed og Landbrugstilsyn:
Kommunen forventer, at der ikke vil være fravigelser fra bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen i
2022. Kommunen forventer at udføre ca. 10-15 tilsyn i 2022 og afholde 2 kampagner. Den ene af
kampagnerne planlægges at omhandle virksomhedernes olietanke. Der er søgt om en udvidelse af et
hestehold omfattet af § 16b i husdyrbrugloven, og brandøvelsespladsen skal have revideret deres
miljøgodkendelse på baggrund af en omlægning af øvelsesaktiviteter.
I foråret 2022 vil kommunen overgå fra fagdatabasen GeoEnviron til MiljøWeb, der i særlig grad bruges
til understøttelse af arbejdet med miljøtilsyn
Ydermere skal der foretages revision af forskrift for støv, støj, og der skal udarbejdes tilladelser til
afholdes af koncerter.
Klagesager
Klagesager behandles løbende.
Svømmebade
Eurofins vil fortsat udtage de månedlige kontrolanalyser fra Hollænderhallen og Lodsgården. Samt
udfører det årlige hygiejnetilsyn med svømmebadene. I 2022 deltager Tårnby Kommune ved
hygiejnetilsynene sammen med Eurofins.
Jord:
Der forventes almindelig drift på jordområdet.
Spildevand:
Forslag til revideret spildevandsplan vil blive forelagt politisk med henblik på offentlig høring og endelig
vedtagelse af planen i løbet af året.
Skadedyrsbekæmpelse:
Kontrakten med Rentokil udløber med udgangen af april 2022. Der etableres en midlertidig løsning med
ekstern aktør i en overgangsperiode indtil den endelige rottebekæmpelse er vedtaget.
Renovation:
På renovationsområdet arbejdes, der videre med de nye affaldsordninger jf. regeringens udmeldinger
om øget affaldssortering. Tårnby Kommune kan bistå med opgaver i forbindelse med implementeringen
af de nye ordninger i Dragør Kommune, både på planlægnings- og driftsområdet. Der er et tæt
samarbejde mellem Tårnby og Dragør ift. planlægning af affaldsindsamlingen, da begge kommuner har
samme renovatør - Amager Ressourcecenter (ARC).
Ligesom i 2021 vil der være løbende dialog om planlægning af de forskellige udbud, vedr. afsætning af
de nuværende og nye affaldsordninger. Tårnby Kommune kan bl.a. være kontraktansvarlig på en de
nye fraktioner. Det vil sige, at Tårnby Kommune håndterer mængdeopgørelser og fakturaer fra
modtageranlæg af div. affaldsordninger og derefter fakturer Dragør Kommune for udgifter og indtægter
af behandlingen. Tårnby Kommune er allerede kontraktansvarlig for fraktionerne pap, papir, glas,
haveaffald og storskrald.
Natur:
I 2022 forventes det, at byggeri inden for beskyttelseslinjerne jf. naturbeskyttelsesloven vil fortsætte og
deraf følgende dispensationsansøgninger. Kommunen forventer, at aktiviteter og eventuelle anlæg
inden for fredningen skal forelægges fredningsnævnet til vurdering. Kommunen forventer i den
forbindelse at skulle udarbejde væsentlighedsvurdering af det konkrete aktivitet/anlæg. Dragør Golfklub

har planer om flere ændringer på golfklubbens areal, hvoraf flere vil skulle behandles i forhold til
naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Kommunen forventer at kvalitetssikre en andel af de allerede
udlagte § 3-områder.
Klage over spildevand i vandløb som skal undersøges nærmere.
Grundvand:
I 2022 skal risikovurderingen af hver indvindingsboring i BNBO indberettes. Herefter vurderes behovet
for en aftale om ophør med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, samt evt. iværksættelse af
informationskampagner, i samarbejde med HOFOR, om at begrænse privates forbrug af pesticider.
(BNBO er defineret som nærområdet til almene vandforsyningsboringer, hvor der er en særlig risiko for
forurening af det grundvand, der bruges til drikkevand.)
Analyseresultater fra undersøgelser af drikkevandsprøver og indberettede vandmængder frigives til
jupiterdatabasen løbende.
Overskridelser indrapporteret fra HOFOR håndteres løbende.
Der udføres fortsat undersøgelser til afklaring af risici ved forurening af Hovedgrøften, ved
Brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn og i Øresund ved udløb fra Lufthavnen. Der tages kontakt
til relevante borgere i forhold til både undersøgelse, men også i vejledning.
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.
I januar 2022 har det været nødvendigt at politianmelde ejerne af en nedgravet olietank, hvor
sløjfningsterminen er overskredet med 4 år og gentagende indskærpelser ikke er efterkommet.
Miljøvurdering
Der forventes løbende behov for miljøvurdering af forskellige projekter – herunder det planlagte
afværgeanlæg ved Magleby og brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn.

Aktivitet og opnået mål i 2021
Tårnby har i 2021 anvendt 3229 timer på sagsbehandling i Dragør Kommune. Det er 669 timer mere
end de 2560 timer, der er aftalt i samarbejdsaftalen. Der har været anvendt ekstra timer på håndtering
af PFAS-problematikken, rottesagsbehandling, §19-tangtilladelse og §16-miljøtilladelse til hestehold.
Generelt fylder miljøvurderinger og habitatvurderinger mere som en del af sagsbehandlingen af
rammeplaner og anlægsprojekter. Eksempelvis er miljøvurderingsloven indarbejdet i husdyrbrugloven
som del af udarbejdelsen af husdyrbrug tilladelser og godkendelser.
Virksomhed/landbrugstilsyn:
Tilsynsindsatsen i 2021 har også været præget af coronapandemien. Miljøministeriet gav igen den 28.
februar 2021 dispensation til, at kommunerne kunne undlade at udføre tilsynskampagner, samt at der
kunne udføres digitale tilsyn. Derfor er der ikke udført tilsynskampagner i 2021. Der er udført 8
virksomhedstilsyn på autoværksteder og en miljøgodkendt virksomhed. En enkelt virksomhed fik dog 6
indskærpelser, der vil blive fuldt op på i 2022. Der er udført 5 landbrugstilsyn. Et landbrug fik en
henstilling om at tildække deres mødding bedre. Derudover er der udarbejdet en §16b-miljøtilladelse til
udvidelse af et hestehold. Overordnet set fremstår husdyrbrugene veldrevne og lever op til gældende
miljøkrav i husdyrbrugloven. Den høje tilsynsfrekvens viser, at virksomhederne generelt overholder
gældende regler på miljøområdet og for opbevaring af affald, råvare og kemikalier. Det vurderes, at de
hyppige tilsyn fortsat sikre god dialog og overholdelse af miljøvilkår. Fremover vil vi fortsat sikre hyppige
tilsyn med vægt på dialog.
Der er udarbejdet en opdateret miljøtilsynsplan gældende for 2022-2025. Formålet med tilsynsplanen er
at skabe større indsigt i myndighedens tilsynsarbejde.
Klagesager:
Der er stadig en klage over pesticidanvendelse i nærheden af en drikkevandsboring på en grund, der er

ejet af Dragør Kommune. Der er derudover 11 klager som omfatter støj og lugt fra
virksomhedsaktiviteter, herunder støj fra musikanlæg, støj fra nedknusning af beton, ventilation, støj fra
udendørs aktivitet fra f.eks. boldbaner og legeplads, anlægsarbejder på vejareal og lugt fra
vaffelproduktion. Sagsbehandlingen af klagesager håndteres løbende, det vil der fremadrettet være
fokus på.
Grund/drikkevand:
I 2021 er den målrettede beskyttelse af grundvandet i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)
igangsat, 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 er startet med en obligatorisk
risikovurdering af BNBO.
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. Ingen overskridelser medførte risiko for borgere.
I maj 2021 kom der ekstra fokus på PFAS-stofferne i overfladevand. Miljøstyrelsen og Regionerne har
bedt alle kommuner om at fremsende oplysninger om Brandøvelsespladser – områder med
brandøvelser og de afledte risici i bl.a. grøfter og de nærliggende drikkevandsboringer. I Dragør er
Hovedgrøften afrapporteret med tilhørende afledte risici. Området syd for Brandøvelsespladsen i
Københavns Lufthavn er afrapporteret og området ved udløbet af Øresund på grænsen mellem Tårnby
og Dragør Kommune. Der er opfølgende undersøgelser og orientering af grundejere i 2022. Den ekstra
fokus på PFAS-stoffer i 2021 har også bevirket, at der i 2021 er brugt mange resurser i forhold til
indkomne ønsker fra medier m.fl. om aktindsigt.
Spildevand:
Der er behandlet og meddelt tilladelser i 9 spildevandssager. Sagerne omfatter 5 faskinesager for
afledning af tagvand til nedsivning i faskiner. Herudover er der meddelt 4 tilladelser til midlertidig
afledning af større mængder vand fra ledningsarbejder/gravearbejder til kloaksystemet.
I lighed med tidligere år er der foretaget den årlige indberetning til statens PULS-database af
oplysninger i forhold til det regnbetingede udledninger og andre udledninger fra punktkilder til vandløb
og havområder.
Desuden er der arbejdet på revisionen af kommunens spildevandsplan og revisionsarbejdet er endnu
ikke afsluttet.
Renovation/Byggeaffald:
Renovationsområdet fungerer som det skal.
Byggeaffald:
Der blev indgivet 47 anmeldelser, hvoraf de 42 blev sagsbehandlet.
Den 14. oktober besluttede Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune at ændre praksis for
sagsbehandling af anmeldelser af byggeaffald.
Før var der en tillidsbaseret tilgang, hvor Tårnby Kommune formodede, at kommunens anvisninger blev
efterlevet. Kommunens primære fokus var derfor på korrekt udsortering af miljøskadelige stoffer og i
mindre grad på kontrol. Den nye praksis er en risikobaseret stikprøvekontrol, hvor anmeldelser
udvælges til gennemgående kontrol, og eventuelle ulovligheder håndhæves.
Tårnby Kommunes Beslutning: https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-ogreferater/?agendaId=ba728a35-1c9a-4335-b094-2b7e72f06cf3
Den anførte metode gælder også i forhold til behandling af anmeldelser af byggeaffald fra Dragør
Kommune
Skadedyrsbekæmpelse
Antallet af rotteanmeldelser er steget i 2021 i forhold til 2020. Der er blevet sagsbehandlet 1237 sager i
2021 og 943 sager i 2020, det vil sige en stigning på 294 sager. Der er generelt mange anmeldelser,

det samme billede ses på landsplan som også ses i Dragør. Bekæmpelsen varetages af autoriseret
rotte-firma, og forvaltningen følger op med påbud, hvis der eksempelvis er brud på kloakken.
Forvaltningen forventer, at antallet af rotter sandsynligvis vil ligge på et højt niveau selvom,
renovationen ændres fra dagrenovation i sække til lukkede beholdere.
Badevand:
Eurofins har i badesæsonen 2021 foretaget det aftalte antal badevandsprøver ved de 5 badestrande i
kommunen. Prøverne ligger til grund for den årlig fastsættelse af badevandskvaliteten. Der har ved 2 af
badestrandene, som følge af et forhøjet bakterieindhold, været behov for at fraråde badning i nogle få
dage. Kilden til forureningen kunne ikke identificeres, men kan skyldes spildevandoverløb fra
byområder, i oplandet til Køge Bugt, ved kraftige regnhændelser i august. Ved badesæsonens
afslutning den 1. september ligger badevandskvalitet fortsat i den bedste kategori (Udmærket) ved 4 af
kommunens badestrande, mens badevandskvaliteten ved badestranden Amager Sydstrand ved Sylten
er nedrykket til næstbedste kategori (God) på grund af et enkeltstående højt bakterieindhold i august
måned. Overvågningen af badestrandene fungerer efter hensigten, eventuelle overskridelser håndteres
løbende og forhindrer sundhedsmæssige risici for borgerne i Dragør.
Jord:
På jordområdet er der anmeldt 163 jordflytninger i 2021. Der er givet tilladelse til 3 dybdegående
jordvarmeanlæg. Der er givet tilladelse til 2 terrænnære jordvarmeanlæg. Driften af jordområdet
håndteres løbende og tilfredsstillende. Det vil vi også sikre fremadrettet.
Natur 2021: Der har været behandlet sager i henhold til §§ 3, 17, 18 jf. § 65 i Naturbeskyttelsesloven.
Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en række søer. Der er bidraget
med habitatvurderinger og vurdering af arter omfattet af særlig beskyttelse i forbindelse med Dragør
Kommunes behandling af diverse sager.
Svømmebade
Der er ingen bemærkninger til driften af svømmehallen. Eurofins har udført det årlige hygiejnetilsyn 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.
Dragør
Kommune

Behandlede
sager

Antal i alt

1590 i 2022
forhold til
1223 i 2021

Tilladelser/
dispensationer/
afslag
55 i 2022
38 i 2021

Henstillinger

Indskærpel
ser

Påbud

Forbud

1 i 2022
1 i 2021

8 i 2022
1 i 2021

2 i 2022
0 i 2021

0 i 2022
0 i 2021

