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Tilsynsdata-rapport 

Daugård Autoværksted 
Gl Vejlevej 37 

8721 Daugård 
 

 

Til stede ved tilsyn 

 

Den 16.09.2015 

Bent Justesen, Daugård Autoværksted 

Gitte Tidemann, Hedensted Kommune 

 

Telefon 75895383 Hjemmeside  

E-mail  CVR nr. 37091316 

Fax  P. nr. 1001751854 

 

Matrikler 

12n 

Daugård By, Daugård 

12o 

Daugård By, Daugård 

12q 

Daugård By, Daugård 

 

Virksomhedens kategorisering 

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med liste-

punkt ”Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)”.  

Generelle bemærkninger 

Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Beliggenhed Virksomhedens aktivieter er beliggende indenfor 2 

kommuneplanrammer i byzone.  

Virksomhedens aktiviteter er fordelt på to matrikler. 

Kommuneplanrammerne er 3.B.09 og 3.B.07. Begge 

områder er udlagt til blandet boligområde. Der er bå-

de erhverv og boliger i området. Der er naboboliger i 

øst- og vestskel.  

 

Virksomheden er beliggende 60 meter fra en privat 

drikkevandsboring og matrikel 12o ligger indenfor 

indvindingsområdet for Daugård Vandværk. På ma-

trikel 12o er vaskepladsen placeret og der findes op-

lag af virksomhedens affald og spildolie. 

 

Generelle bemærkninger Da værkstedet er etableret før 1-1-1986 er værkste-

det omfattet af dels autoværkstedsbekendt-  gørel-

sen fra 9. nov. 1985 dels af autoværkstedsbekendt-

gørelsen fra 24. juni 2011 undtaget §§ 7-13. Dette 
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skyldes, at vi har vurderet, at der ikke er sket æn-

dringer eller udvidelser, der har betydet øget forure-

ning. 

Ved ændringer og/eller udvidelser af værkstedet kan 

det betyde, at værkstedet skal overholde autoværk-

stedsbekendtgørelsen fra 2011 i dens fulde omfang. 

 

Såfremt der foretages udvidelser og/eller ændringer, 

der indebærer forøget forurening, skal værkstedet 

forinden indgive en anmeldelse herom, jf. § 5 (i bek. 

2011). 

 

Links til autoværkstedsbekendtgørelsen fra 2011 og 

fra 1985 ses i tilsynbrevet. 

 

Desuden er værkstedet bl.a. også omfattet af bru-

gerbetalingsbekendtgørelsen. 

 

Egenkontrol - generelt Ikke aktuelt. 

Virksomhedsoplysninger 

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse 

Der foretages reparationer og klargøring af biler. Der foretages både motorreparati-

oner og karrosserireparationer. Værkstedet yder den service, at køre klargjorte biler 

til syn for kunderne. Virksomhedsejer bor i tilknytning til autoværkstedet. 

 

Der er 4 arbejdspladser med lift til reparation af biler på værkstedet og en vaske-

plads. på værkstedet er der sandblæsekabine, rensebar og 4 punktudsug. 

 

Produktions-

areal 

(m2) 

Etablerings-

dato 

på adressen 

Antal an-

satte 

Driftstider (kl) 

Hverdage Lørdage Søn- og hel-

ligdage 

 01.01.1957 2 7-16   

Grønt regn-

skab 

Regnskabspe-

riode 

 

 Miljøledelse Dato 

Nej -    

Planforhold 

Zone Plantype  Plannr. Afstand til nærmeste forure-

nings-følsomme område (meter) 

Byzone   Naboboliger i skel. 

 

Kortlægning af jordforurening 

Matr.nr. V1/V2* Regi-

streret 

Bemærkninger Kortlæg-

ningsnr. 

Af-

meldt 

12n   Udgået af kortlægning   

12o   Ufgået af kortlægning   

12q  Nej    
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*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendom-
men. 
*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen. 

 

Vand 

Vandværk  

indvindingsområde Ja 

Spildevand/rensningsanlæg Hedensted Renseanlæg 

Overfladevand/recipient  

Luftemissioner 

Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Luft Virksomheden har følgende emissioner: 

 

Udsugning fra rensebar 

Udstødningsgasser 

Svejserøg 

Slibestøv 

Støv fra sandblæsekabine 

 

Der er 4 fleksible punktudsug til udstødningsgasser 

og svejserøg, som har afkast ca. 30 cm over tag på 

den laveste bygning. Udsugning fra rensebaren ledes 

til samme afkast. Der er ikke etableret filter. Afkast-

højden er vurderet og ikke målt på tilsynet.  

 

Der er separat udsugning på sandblæsekabinen (lille 

boks), som er ført op over tag og ned på bagsiden af 

værkstedsbygningen. Her er afkastet ført ned i en 

200 liters tromle med en kappe omkring. Der er ikke 

etableret filter. Der kunne ikke konstateres støv på 

jorden omkring tromlen. Det skal fortsat sikres, at 

kappen slutter helt tæt. Der sandblæses meget lidt, 

maksimalt 1/2 time om ugen. 

 

Afkastforholdene er ikke i overensstemmelse med 

den nyeste autoværkstedsbekendtgørelse (bek. nr. 

699 af 24-6-2011). Men da autoværkstedet er etab-

leret før 1-1-1986, og vi har vurderet, at der ikke si-

den etableringen er sket ændringer eller udvidelser, 

der har medført forøget forurening  

og da vi vurderer, at der ikke sker en væsentlig foru-

rening fra afkastene under de nuværende forhold, vil 

vi derfor ikke kræve ændringer i de eksisterende af-

kastforhold. 

 

Øges værkstedets aktiviteter, herunder bl.a. antal 

ansatte, øget niveau af støvfrembringende aktivite-

ter, ændringer i ventilationsanlæg og lignende vil vi 

tage afkastforholdene op til fornyet overvejelse og 

eventuelt meddele påbud om at ændre de eksiste-

rende forhold. 
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Fyringsanlæg Virksomheden opvarmes med oliefyringsanlæg (kalo-

riefere).  

Der er en serviceaftale på fyret. Tilknyttet fyringsan-

lægget er der en olietank, som er registreret i BBR. 

 

Støj 

Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Støj Virksomheden har følgende mulige støjkilder: 

Ventilationsanlæg 

Udendørs kompressor 

Værkstedsaktiviteter 

Transport til og fra værkstedet 

 

Hedensted Kommune har ikke modtaget klager over støj 

fra virksomheden.  

Der foregik ikke støjende arbejde på værkstedet i løbet 

af tilsynet. Det vurderes umiddelbart, at værkstedet ikke 

bidrager med væsentlige støjgener i omgivelserne. 

 

Spildevand 

Krav Id Id Aktivitet/proces Udledt spildevand Rensning 

(l/sek.)max (m3/år) 

1 1 Vaskeplads    

Olieud-

skiller 

     

 

 
Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Spildevand Virksomheden har sanitært spildevand samt spilde-

vand fra udendørs vaskeplads, skyllevand ved afskyl-

ning efter rensning i rensebar og vask af gulve. Virk-

somheden har ingen spildevandstilladelse. 

 

Ejendommen er separatkloakeret og spildevand fra 

vaskepladsen ledes gennem sandfang og olieudskiller 

til vandløb. Øvrige regnvandsafløb ledes ikke gennem 

sandfang/olieudskiller. 

 

Det blev oplyst, at vaskepladsen benyttes meget sjæl-

dent, kun til egen bil nu. 

 

Indendørs i værkstedet blev observeret et enkelt af-

løb. Det blev på tilsynet oplyst, at afløbet ikke ledes 

igennem olie-/benzinudskiller. Rundt om afløbet er 

derfor placeret en opkant, så gulvspild ikke kan løbe i 

afløbet. Arealet er på omkring 1,5 m². Her skylles af 

og til emner, der har været afrenset i en rensebar. 
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Til orientering vurderes det, om værkstedets afledning 

af spildevand kræver en spildevandstilladelse med vil-

kår for afledningen. I vil, såfremt det bliver aktuelt, 

blive kontaktet af Hedensted Kommune. 

 

Egenkontrol - spildevand Ingen p.t. 

Udskillere 

Id Aktivitet/proces Type Kapacitet 

(l/s) 

Volumen 

(l) 

Sandfang (l) 

1 Vaskeplads Grvimetrisk - - - 

 

Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Olieudskiller Virksomheden har etableret en olie-/benzinudskiller i 

forbindelse med en udendørs vaskeplads. Spildevand 

fra værkstedet ledes ikke igennem oliebenzinudskille-

ren. 

 

Olie-/benzinudskilleren er tilmeldt den kommunale 

tømningsordning hos Motas og blev sidste gang tømt 

i 2015. Kvittering set. 

 

Olie- og kemikalietanke 

Id Indhold Volumen (l) Etableret, ca. Placering Standeranlæg 

2 Fyringsolie 1.200 2009 Indendørs NEJ 

23692 Spildolie 1.800  Udendørs NEJ 

 

Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Olie- og kemikalietanke Der er en 1200 liters indendørs ståltank fra 2009 til fy-

ringsolie fra KN Beholderfabrik. 

 

Spildolie opbevares i en udendørs olietank fra Sandemo-

se Maskinfabrik, 1800 liter. Nr. 23692. Tanken er place-

ret i en tankgrav med betonfundament. 

 

Indendørs opbevares forskellige nye olieprodukter og 

smøremidler i tromler langs væg længst mod vest. Desu-

den er der her et anlæg med en integreret 800 liters tank 

med et system med aftapningshaner. Anlægget er for-

holdsvis tæt ved port. 

 

Diverse 50 liters dunke med nye væsker opbevares tæt 

ved port.  

 

Som oplyst skal det generelt sikres, at både nye oli-

er/væsker samt affald herfra opbevares på tæt bund 

uden afløb og under tag. Der skal være mulighed for til-

bageholdelse af et eventuelt spild på mindst indholdet af 

den største beholder, der opbevares på stedet. 
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Det var ikke umiddelbart muligt at vurdere om den luk-

kede port, der har en gummikant forneden, slutter tæt i 

tilfælde af spild. 

 

Det skal vurderes, om kanten ved porten er tæt og hvis 

den ikke er det, skal dunke enten flyttes til et sted, hvor 

ovennævnte retningslinjer kan opfyldes eller f.eks. place-

res på/i en spildbakke. 

 

Det skal desuden vurderes, om der er risiko for at even-

tuel spild af olie fra olieanlægget kan løbe ud af porten. 

 

Der skal gives en tilbagemelding på, hvordan I sikrer kor-

rekt opbevaring af olie og væsker og affald herfra. 

 

Affald 

Kontrolpunkt Tilsynskommentar 

Affald Virksomheden har følgende affald: 

  

Forbrændingsegnet affald - afhentes af Brdr. Larsen.  

Pap - i særskilt container, afhentes af Brdr. Larsen 

Dagrenovationslignende affald - Kommunal affalds-

ordning for private.  

Jernskrot - i container, bortskaffes til Juelsminde 

Produkt 

Plastikdele fra biler - bortskaffes til Juelsminde Pro-

dukt 

Glas - virksomheden har en aftale med autoglasman-

den.dk som kommer og skifter ruder, han tager glas-

dele med sig. 

Plastikdunke - opsamles og opbevares i skur. Gen-

brugsstationen. 

Akkumulatorer - Bortskaffes til leverandør FTZ, som 

leverer reservedele til virksomheden. Akkumulatorer-

ne opbevares indendørs i plastikkasser. 

Dæk - bortskaffes til Osse brugte dæk og biler, Leo-

pardvej 3, Randers.  

Spildolie - Gunnar Lund Olieservice A/S (Ikke afhen-

tet i 2014) Firmaet overtaget af Ekokem OW A/S, 

Olievej 10–12, 6700 Esbjerg 

Oliefiltre - Genbrugsstationen.  

Spraydåser  - Genbrugsstationen.  

Bremsevæske - Genbrugsstationen.  

Kølervæske - Genbrugsstationen.  

 

På tilsynet blev virksomheden informeret om reglerne 

for affald, som er:  

Virksomheder har pligt til at sikre, at det genanven-

delige affald genanvendes. Derfor må genanvendeligt 

affald ikke blandes med affald til forbrænding eller 

deponi. 
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Affald, som virksomheden altid skal sortere for sig jf. 

affaldsbekendtgørelsens § 67: 

- Genanvendeligt PVC-affald 

- Genanvendeligt papir 

- Genanvendeligt pap 

- Genanvendeligt affald af glas, plast, metal og træ 

- Imprægneret træ 

- Farligt affald, herunder tomme spraydåser, oliefil-

tre, spildolie, bremsevæske, kølervæske og opsam-

lingsmaterialer til spildolie.  

 

Hvis/når der vælges en transportør/indsamler, skal 

denne være registreret i affaldsregisteret. Det finder 

I på www.affaldsregister.mst.dk. Det er ikke tilladt at 

anvende transportører eller indsamlere af affald, som 

ikke er optaget på den nævnte liste. 

 

Virksomheden er tilmeldt genbrugsstationsordningen 

for 2015. 

Ved aflevering af farligt affald skal virksomheder ha-

ve en kvittering. Skal fremvises på miljøtilsynene. 

Der må maksimalt afleveres 200 kg farligt affald pr. 

år til Hedensted Kommunes genbrugsstationer. 

 

Affaldsdatasystemet: 

Transportører/indsamlere af affald har pligt til at ind-

berette afhentet affald på den enkelte virksomhed til 

affaldsdatasystemet. Det er kun Brdr. Høyer, der har 

hentet dæk, som har indberettet affald hentet på je-

res værksted i 2014. 

I bedes derfor minde jeres transportører/indsamlere 

om at overholde denne forpligtigelse. 

 

Opbevaring af spildvæsker: 

Disse opbevares i "skurvogn" sammen med tom em-

ballage. Der er ikke tæt bund og mulighed for tilba-

geholdelse af eventuelt spild herinde. 

Dunke med spildvæsker skal opbevares i overens-

stemmelse med opbevaringsreglerne for 

olie/kemikalier og affald herfra.  

 

 

 

Udarbejdet af: Gitte Tidemann, Tlf.: 7975 5695 

e-mail: gitte.tidemann@hedensted.dk 

 

Få mere at vide her 

Hedensted Kommune www.hedensted.dk 

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.) www.mst.dk 

Retsinformation (lovgivning) www.retsinfo.dk 

Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.) www.cvr.dk 

http://www.hedensted.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.retsinfo.dk/
http://www.cvr.dk/

