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Tilsynsbrev 

 

Vi har den 22. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på din 

virksomhed Alf's Nedbrydning på Banevej 16, 7160 Tørring. 

 

Virksomheden er af typen K 52. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 23. september 2015. Tilsynet er udført af Jens Ly-

becker. Fra virksomheden deltog Alf Kure.  

 

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder. 

 

                                           
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere æn-

dringer. 

 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. Reg-

ningen udsendes i november/december. 

 

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

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at: 

 Den aftalte oprydning er i gang, men der er ikke sket så meget som aftalt.  
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 Farligt affald er fjernet eller anbragt i sikker opbevaring. Uindregistrerede køre-

tøjer er bortskaffet, som aftalt. 

 Oplaget af metaller og forskellige genbrugelige affaldsfraktioner er stadig for 

stort i forhold til virksomhedens kategori. 

 

Der er ikke observeret tegn på jordforurening. 

 

Resumé af virksomhedens egenkontrol 

Ingen egenkontrol. 

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 

Virksomheden har arbejder på udbedring og udvidelse af kørevej, som skal sikre at 

lastbilstog kan afhente metaller og andre fraktioner.  

 

Kommunens vurdering 

Det er vores vurdering, at virksomheden skal fortsætte processen med 

at rydde op og nedbringe oplaget indtil grænserne i K 52. (K 52: Anlæg 

for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald 

på mindre end 30 tons pr. dag) er nået. 

 

Kommunens afgørelse 

Virksomheder må ikke indsamle affald uden at være registreret i affaldsregistret i 

henhold til § 14 i affaldsregisterbekendtgørelsen2. Optag i affaldsregistreret kræver et 

P-nummer. 

 

Virksomheden skal derfor etablere et P-nummer for selskabet E A Nedbrydning ApS 

på adressen, idet det er dette selskab der benytter pladsen. Ellers skal ejer registre-

res som affaldsindsamler i Miljøstyrelsens nationale register over affaldsindsamlere 

og-transportører.  

 

Det er Erhvervsstyrelsen, som er myndighed på virksomhedsregistreringer. Hedensted 

Kommune vil videregive dine oplysninger til styrelsen, såfremt der ikke oprettes et p-

nummer på adressen. 

 

Det er aftalt, at der varsles et opfølgende tilsyn i starten af 2016. 

 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at miljøtilsynsbekendtgørelsen3 , at tilsynsrapporter skal offentliggøres på 

kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter 

                                           
2 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og 
om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn. 
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at offentliggøre dette brev. Du bedes derfor inden 14 dage fra modtagelsen af dette 

brev give besked, hvis du har indvendinger herimod. 

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kon-

takte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Lybecker 
(ikke underskrevet – sendt elektronisk) 


