
VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM    
MILJØFORHOLD PÅ GARTNERIER

16. september 2020



”SPILLEREGLER”

• Mødet foregår som et oplæg ved Anja Skovslund 

Henriksen, funktionsleder for Gartneriteamet,      

Odense Kommune

• Alle bedes have slukket mikrofon og video under mødet

• Der bliver mulighed for at stille spørgsmål     

• Mødet bliver optaget

Godt møde ☺



DAGSORDEN

• Kort status

• Brev om ”Anmodning om oplysninger i 

henhold til § 72 i Miljøbeskyttelsesloven”

• De kommende tilsyn

• Information om procedure for nedrivning af 

væksthuse

• Opsamling og afklarende spørgsmål



STATUS 

Forår 2020 Efterår 2020 Forår 2021 Efterår 2021 Forår 2022

Februar 2020

Informationsmøde

Maj/juni 2020

Undersøgelsesanmodning

August/september 2020

Frist for opfyldelse af 

undersøgelsesanmodning

Affaldshåndtering Det tætte væksthus Rengøring Kondensvand Tag- og overfladevand

Undersøgelsespåbud og tilsynskampagner

September 2020

Informationsmøde



HVAD ER KOMMUNEN OPTAGET AF? 

• Pesticider eller rester heraf må ikke på nogen måder komme ud i 

miljøet uden tilladelse fra Odense Kommune

• Udledning/nedsivning/overløb uden tilladelse skal stoppes

• Al vand fra vask og rengøring af væksthus og inventar skal opsamles 

og bortskaffes, hvis der anvendes pesticider

• Kondensvand med pesticider må ikke ledes ud/nedsives

• Håndtering af tag- og overfladevand skal kortlægges og have 

tilladelse fra Odense Kommune



UNDERSØGELSESANMODNING 
.. Eller: 

”Anmodning om oplysninger i henhold til § 72 i Miljøbeskyttelsesloven”

Hvad?

Et fyldestgørende billede af de nuværende forhold

Hvorfor?

Bruges til vurdering af, om gartneriet kan holde procesvand i et ”lukket 

system” eller om der skal gives tilladelser til nedsivning eller 

udledning. 

Håndtering af tag- og overfladevand kræver også tilladelse.

Fristen var den 1. september 2020



UNDERSØGELSESANMODNING 
Hvad skal gartneriet sende til kommunen?

• Skriftlig redegørelse for alle virksomhedens udledninger og afløb

• Kloaktegning over afløb af processpildevand (OBS)

• Kloaktegning over afløb af regnvand 

• Oplysninger om kondensrende eller ej. 

Hvis der er kondensrender, skal gartneriet oplyse, hvor 

kondensvandet løber hen

• Oplysninger om afstrømning af regnvand fra befæstede arealer 

samt størrelsen af disse arealer



HVAD GØR KOMMUNEN NU? 

1. Hvis man ikke har indsendt oplysningerne, så vil 

man modtage en påmindelse fra kommunen

2. Hvis det indsendte materiale er mangelfuldt, vil man 

blive kontaktet af en miljøsagsbehandler med 

spørgsmål til det er mangler

3. Fyldestgørende materiale vil indledningsvist blive 

gennemgået og vurderet af miljøsagsbehandleren, 

så vi kan gå i dialog med det enkelte gartneri om 

mulighederne



HVAD KAN JEG FORVENTE I EFTERÅRET 2020?

• Vi ser på det materiale, som du/rådgiver har sendt

• Vi kontakter dig for en dialog om dine overvejelser 

fremtidsplaner for gartneriet

• Afklaring af indsatsområder/udfordringer

• Evt. tilsyn på gartneriet

Her er det en god 

idé at du tager en 

miljørådgiver med 



SAGSBEHANDLERENS ROLLE OG FORMÅL

• At undersøge om og hvor der er brud på Miljøloven

• At påpege mangler og brud overfor gartneriet

• At kræve mangler og brud udbedret

• At vurdere konkrete løsningsforslag fra gartneriet

• At være myndighed, ikke rådgiver 



ODENSE KOMMUNES TILSYN I EFTERÅRET 2020

Tilsyn i praksis

• Tilsyn for at kontrollere at tilladelser overholdes 

• Grundlag for dialog om eksisterende forhold og 

udviklingsmuligheder 

• Tilsyn efter aftale eller uanmeldt (varslet/uvarslet)

• Typisk 1-3 sagsbehandlere deltager i tilsyn



FOKUS VED TILSYN I EFTERÅRET 2020
Det lukkede væksthus – ved brug af pesticider 

”Et lukket system, hvorfra der ikke sker udslip til det ydre miljø”

System = væksthus

Miljø = jord og vand

Ved lukket system forstås:

Produktionen foregår kun indendørs på tæt belægning eller på intakte 
og tætte planteborde med opsamling af overskydende vandingsvand 
og kondensvand i tæt beholder eller et returkar. 

Vaskevand opsamles i tæt beholder, med tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet, så der ikke forekommer overløbshændelser.

Regnvandsbassin er ikke et lukket system, hvis der kan ske udløb



FOKUS VED TILSYN I EFTERÅRET 2020
Ved brug af pesticider ser vi f.eks. efter:

• Hvordan foregår vanding?

• Er plantebordene tætte eller er der tæt bund i væksthuset?

• Er der recirkulering af vandingsvand? 

• Er der vådt på jorden i væksthuset? Hvorfor?

• Hvordan foregår rengøring af borde og væksthuse?

• Opsamles kondensvand? Hvor ledes det til?

• Ledes der procesvand til regnvandsbassin? 

• Anvendes der pesticider i produktionen? Hvilke? 

• Er der overløb fra regnvandsbassin eller returkar? 



FOKUS VED TILSYN I EFTERÅRET 2020

Hvis der ikke bruges pesticider skal der stadig gives tilladelser

Så kigger vi f.eks. efter:

• Hvilke gødningsstoffer og bekæmpelsesmidler anvendes? 

• Hvad er evt. importvarer behandlet med?

• Hvordan håndteres vandingsvand?

• Hvordan er væksthuset indrettet? 

• Intern flytning af planter? 



EFTER TILSYN OG DIALOG

• Sagsbehandleren sammenholder de oplysninger 
du har givet os, med det vi har set ved tilsynet

• Er der noget, som ikke lever op til lovgivningen?

• Dialog med gartner/rådgiver – hvilke krav vil 
kommunen stille? 

• Gartner/rådgiver skal komme med forslag til 
konkrete løsninger og ansøgninger om 
tilladelser samt forslag til tidsplan for 
projekterne



BRUG FOR HJÆLP?
Kontakt en rådgiver

• Benyt en rådgiver med viden om miljø-, spildevands-, og 

affaldslovgivningen

• De kan hjælpe med at finde de rigtige løsninger

• Vi indgår gerne i dialog med rådgiver for at sætte retningen

• Det er virksomhedens ansvar af oplyse myndigheden



SPØRGSMÅL TIL ”DET LUKKEDE 
VÆKSTHUS” ELLER TILSYN?

HVIS DU ØNSKER ORDET, KAN DU SKRIVE ET ”X” I CHATTEN



VED ØNSKE OM NEDRIVNING 

• Gartneriet skal søge Odense Kommune om nedrivningstilladelse

• Tilladelse skal meddeles før nedrivning påbegyndes

Varighed af processen og omkostningerne afhænger af:

• Beliggenhed af gartneri ifht. grundvandsinteresser 

• Hvad arealet skal bruges til efter nedrivning

• Fund af evt. jordforurening og omfang heraf



VED ØNSKE OM NEDRIVNING 
1. Ansøger om nedrivningstilladelse hos kommunen

2. Odense Kommune kontakter Region Syddanmark

3. RS vurderer om arealet skal kortlægges som forurenet (op til 4 ugers sagsbehandling)

4. Hvis areal kortlægges som forurenet, stilles der krav om § 8-tilladelse efter Jordforureningsloven

5. Gartneriet kommer med oplysninger om forureningsgrad og forslag til undersøgelsesplan.

6. Undersøgelsesplan godkendes af kommunen (op til 4 ugers sagsbehandling)

7. Når undersøgelsesplan er godkendt skal undersøgelsen udføres. Resultatet sendes til kommunen

8. Kommunen vurderer, som nedrivning er forsvarlig ifht. miljøet (op til 12 ugers sagsbehandlingstid)

9. Kommunen meddeler § 8-tilladelse med vilkår for nedrivning

10. Derpå gives den endelige nedrivningstilladelse (op til 4 ugers sagsbehandlingstid)



SPØRGSMÅL TIL NEDRIVNING AF 
VÆKSTHUSE?

HVIS DU ØNSKER ORDET, KAN DU SKRIVE ET ”X” I CHATTEN



HVAD NU?
• Bruger du pesticider eller kan det undlades?

• Er dit væksthus tæt?

• Leder du vand ud til miljøet?

• Hvor løber dit kondensvand hen?

• Kan kondensvand recirkuleres?

• Kan processpildevand bruges i produktionen?

• Om regnvand kan opsamles og genbruges?

• Blandes tagvand med procesvand?

• Har du planer om at rive ned? 



SPØRGSMÅL?

Og ellers kontakt os: gartneri@odense.dk 


