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Miljøtilsyn foretaget den 30. september 2015 

 

Vi har den 30. september 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på je-

res virksomhed I.K. Auto Center v/Ib Chr. Kragh på Jernbanegade 2, 7130 Juels-

minde, CVR: 12642970. 

 

Virksomheden er af typen Q01: Autoværksteder. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 10. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Ti-

demann. Fra virksomheden deltog Ib Kragh. 

 

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 

 

Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt.  

 

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. 
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Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-

rapport. 

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at  

   der ikke er sket væsentlige ændringer i forhold til værkstedets 

indretning og aktiviteter 

   der på tilsynet ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforure-

ning. 

 

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden 

fremstod generelt pæn og ryddelig. 

 

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol  
Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol.  

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 
Indskærpelse og henstilling fra tilsynet den 10. oktober 2012 er efter-

kommet.  

Kommunens vurdering 

Generelle bemærkninger 

I oplyste, at der ikke er sket ændringer på værkstedet siden tilsynet i 

2012. 

Vær opmærksom på, at eventuelle ændringer og/eller udvidelser skal 

anmeldes til tilsynsmyndigheden, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 

5. 

Det anbefales desuden at rette henvendelse til By og Plan samt Bygge- 

og Erhvervsservice og forhøre Jer der, inden der foretages en eventuel 

udvidelse. 

 

Afledning af spildevand 

I oplyste, at vaskepladsen kun benyttes til egne biler, ikke til kundebiler 

og at det kan forekomme, at enkelte motorrum vaskes. Der benyttes en 

bilshampoo, mærket ikke oplyst.  

Der bedes indsendt et sikkerhedsdatablad på det anvendte produkt. 

Hedensted Kommune vil vurdere, om du skal søge en tilladelse til afled-

ning af spildevand fra værkstedet. Hvis vi vurderer, at dette er tilfældet, 

bliver du kontaktet når og hvis, det bliver aktuelt. 

 

Bortskaffelse af affald 

Iflg. cvr registret er DMS Gruppen A/S gået konkurs. Når I skal finde en 

ny transportør/modtager skal I være opmærksomme på, at man som af-

faldsproducent skal sikre sig, at affaldsmodtageren (f.eks. produkthand-

leren) og evt. transportør er registreret i affaldsregistret, som kan ses på 

https://www.affaldsregister.mst.dk 

Kommunens afgørelse 

Der skal indsendes et sikkerhedsdatablad på produkt, der anvendes til 

vask af biler og eventuelle motorrum eller lignende, senest den 1. febru-

ar 2016. 

https://www.affaldsregister.mst.dk/


 

 

 

 

 

  

 
 3  

 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, at tilsynsrapporter skal offent-

liggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsy-

net er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. Du bedes derfor 

inden den 4. januar 2016 give besked, hvis du har indvendinger her-

imod. 

 

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) 

 

                                           
2 Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013. 


