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Enghøjs Autoværksted 

Bråvej 24B 

8783 Hornsyld 

 

Sendt til cvr 30917901 

og enghojs.auto@mail.dk 

 

 

 

Natur & Miljø 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Tlf.: 7975 5000 

www.hedensted.dk 

 

Gitte Tidemann 

Direkte nr.: 7975 5695 
 

gitte.tidemann@hedensted.dk 
 
Lok.id.: 619-Q01-000010 
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002043    
 
Dato: 17. november 2015 

Miljøtilsyn foretaget den 9. september 2015 

 

Vi har den 9. september 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på je-

res virksomhed på Bråvej 24B, Hornsyld. 

 

Tilsynet er aftalt telefonisk og anmeldt med brev af 8. september 2015. Tilsynet er 

udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Keld Christensen. 

 

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder. 

 

                                           
1 Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 

 Virksomhedens kategorisering 

 Virksomhedsoplysninger 

 Planforhold 

 Luftemissioner 

 Støj 

 Spildevand 

 Udskillere 

 Olie- og kemikalietanke 

 Oplag af råvarer 

 Oplag af affald 

 Fritagelser (farligt affald) 

 Bortskaffelse og genanvendelse af affald  

 Generelle bemærkninger 

 

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har 

i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres 

med 308,70 kr./time. Regningen udsendes i november/december. 

 

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-

rapport. 
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Ved tilsynet blev det konstateret, at  

 

-   der er etableret en særskilt beholder til det dagrenovationslig-

nende affald 

-   kølevæske og bremsevæske opbevares i tromler på SF stenbe-

lægning 

-   rent pap og papir sorteres ikke fra til genanvendelse 

-   der på tilsynet ikke umiddelbart kunne ses tegn på jordforurening 

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden 

fremstod pæn og ryddelig. 

Kommunens vurdering 

 

Afledning af spildevand 

Der afledes spildevand fra hhv. renserum og vaskeplads. Herudover er 

der spildevand i forbindelse med gulvvask og fra eventuelt smeltevand. 

Alt spildevand udledes til vandløbet Bjørnkær Grøft gennem sandfang og 

olieudskiller. 

Vi vil kontakte jer, såfremt vi vurderer, at der skal udarbejdes en udled-

ningstilladelse med vilkår for spildevandsafledningen. 

I første omgang vil vi vurdere, om de anvendte produkter indeholder 

problematiske stoffer, der er skadelige for vandløbet. 

Til brug herfor ønskes derfor indsendt sikkerhedsdatablade (den med de 

16 punkter) for hhv. gulvsæben samt på Prior Solvent E samt oplysning 

om vandforbruget for 2014. 

 

Affald – affaldskampagne 2015 

 

Sortering og bortskaffelse: 

På tilsynet gennemgik vi virksomhedens affaldsfraktioner, -sortering og -

bortskaffelse. Brochure med vejledning om sortering og bortskaffelse 

blev udleveret på tilsynet. 

 

Det vurderes, at virksomhedens affald sorteres korrekt bortset fra gen-

anvendeligt pap- og papiraffald. Dette skal også sorteres fra og bortskaf-

fes til genanvendelse.   

Dette kan samles sammen og bortskaffes enten til Genbrugsstationen, 

hvis virksomheden tilmelder sig det pågældende år, eller til et privat 

firma, som er registreret i det nationale affaldsregister 

www.affaldsregister.mst.dk. 

 

 

Opbevaring af farligt affald 

Under halvtaget står 4 spændelågsfade med farligt affald, hhv. 2 til fast 

affald og 2 til flydende affald. Der er SF stenbelægning, som ikke anses 

for at være tæt belægning. Det vurderes, at evt. spild kan sive i jorden. 

 

Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal farligt affald, udover at 

være under tag, placeres på tæt belægning med mulighed for opsamling 

af spild. Der skal kunne tilbageholdes et volumen svarende til den stør-

http://www.affaldsregister.mst.dk/
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ste beholder, dvs. her 200 liter. Der må ikke kunne løbe spild til jord, 

grundvand eller afløb. Alternativt kan opbevaringen ske på anden ligeså 

betryggende vis efter godkendelse fra tilsynsmyndigheden. 

 

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol  

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol. 

Kommunens afgørelse 

1.   Der skal indsendes hhv. et sikkerhedsdatablad på gulvsæben og 

på Prior Solvent E samt oplysning om vandforbruget i 2014, se-

nest den 15. december 2015. 

 

2.   Det skal oplyses, hvilken ordning, der er etableret for bortskaffel-

se af rent pap og papiraffald, senest den 15. december 2015. 

 

3.   Det indskærpes, at tromler med flydende farligt affald opbevares i 

overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, 

stk. 1 eller 2, jf. ovenstående. Dette skal være i orden, med ind-

sendt dokumentation, senest den 15. december 2015.  

 

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev. 

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkom-

men til at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitte Tidemann 
(ikke underskrevet – sendt elektronisk) 

 

 


