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Tilsynsbrev
Vi har den 20. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven 1 § 65 på jeres
virksomhed Svends Auto v/Erik Jensen på Plutovej 2, 8722 Hedensted, CVR:
78880511.
Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder.
Tilsynet er anmeldt med brev af 30. september 2015. Tilsynet er udført af Jens Lybecker. Fra virksomheden deltog Erik Jensen.
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
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.

1

Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.
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Ved tilsynet blev det konstateret, at:
 Afkast fra udsugning ikke er forhøjet.
 Opfølgning på rapport fra Motas I/S om korrosion på sider i olieudskiller er ikke
sket.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Ingen.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Virksomheden har ikke fulgt indskærpelse af 15. december 2012 om forhøjelse af afkast.

Kommunens vurdering
Det er fortsat vores vurdering, at virksomheden skal føre afkastet med udstødningsgasser 1 m over tag.
Olieudskilleren skal repareres, jf. tidlige oplyste. Dette er ikke sket.

Kommunens afgørelse
Det indskærpes jf. autoværkstedbekendtgørelsen 2 § 11, at afkast fra udsugning af
udstødningsgasser forhøjes til minimum 1 m over tagflade. Denne indskærpelse er en
fristforlængelse. Frist for udbedring er 1 måned fra modtagelsen af dette brev. Fristen
kan ikke forlænges.
Det henstilles at olieudskillerens inderside repareres. Frist for udbedring er 1 måned
fra modtagelsen af dette brev.
Du skal bede Brdr. Larsen om at indberette dit erhvervsaffald med de rigtige affaldskoder.
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Miljøministeriet bekendtgørelse Nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
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Øvrige bemærkninger
Det fremgår at miljøtilsynsbekendtgørelsen 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 14 dage fra modtagelsen af dette
brev give besked, hvis I har indvendinger herimod.
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
Jens Lybecker
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn.
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