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Tilsynsbrev
Vi har den 8. december 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres
virksomhed Thisgaards Auto på Mekuvej 22, 7171 Uldum, CVR: 16570478.
Virksomheden er af typen Q01
Tilsynet er anmeldt med brev af 25. november 2015. Tilsynet er udført af Mette
Christina Hedegaard. Fra virksomheden deltog Finn Thisgaard.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
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.
Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte tilsynsdatarapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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 Nye olieprodukter, ny kølervæske og brugt bremsevæske samt kølervæske blev opbevaret direkte på gulvet i værkstedet.
 Et brugt batteri opbevares nær et brud på gulvet.
 Transportører/indsamlere af virksomhedens affald ikke har indberettet hentet affald til affaldsdatasystemet for 2014.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Dokumentation for bortskaffelse af farligt affald mv. er fremvist. Hertil er
der ingen bemærkninger.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Virksomheden har efterfulgt kommunens anvisninger fra forrige tilsyn

Kommunens vurdering
 Det er vores vurdering, at nye olieprodukter, kemikalier og lignende, samt flydende farligt affald opbevares så der er risiko for spild
til kloak ved brud på beholderne.
 Det er vores opfattelse af eventuel lækage fra brugte batterier ikke
kan opsamles ved den nuværende placering.

Kommunens afgørelse
 Det er kommunens opfattelse af opbevaring af nye olieprodukter,
kemikalier og lignende, samt flydende farligt affald er sket i strid
med § 12 og § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen 2. Det indskærpes, derfor at de gældende regler skal overholdes.
Hedensted Kommune kontrollerer, at kravet, om en oplagsplads,
som kan tilbageholde indholdet af den største beholder, er opfyldt
den 15. februar 2016.
 Det er kommunens opfattelse af opbevaringen af brugte batterier
ikke sker miljømæssigt forsvarligt.
Det henstilles derfor, at brugte batterier opbevares i en syrefast
beholder. Hedensted kommune vil kontrollere, at kravet er efterkommet den 15. februar 2016.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 3, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor
inden den 16. januar 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.

2

3

Miljøministeriet bekendtgørelse Nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med
etablering og drift af autoværksteder m.v.

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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Herudover gøres opmærksom på, at indberetning af virksomhedens affald fra 2014 til affaldssystemet er mangelfuld. Transportører/indsamlere
af affald har pligt her til. I bør derfor rette henvendelse til jeres affaldsmodtagere herom, f.eks. Brdr. Larsen og Øksendahl.
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til
at kontakte mig.
Med venlig hilsen

Mette Christina Hedegaard
(ej underskrevet, sendt digitalt)
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