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Tilsynsbrev 

Vi har den 25. november 2015 ført tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsens1 § 65 

på jeres virksomhed Lindved Autoservice I/S på Sindballevej 8, 7100 Vejle, CVR: 

16620831. 

 

Virksomheden er af typen Q01, autoværksted. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 30. september 2015. Tilsynet er udført af Jens Ly-

becker. Fra virksomheden deltog Jørgen Bundgaard. 

 

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder. 

 

                                           
1 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn. 

 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 i 

2015 og 311,80. Regningen udsendes i november/december. 

 

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

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at: 

 Virksomheden ikke sorterer pap fra til genanvendelse. 
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 Virksomheden bortskaffer oliefiltre og spraydåser i metalaffald. 

 Der blev observeret 3-4 uindregistrerede biler bag virksomheden. Et par af den 

var ret algebegroede, hvilket er tegn på at de har stået længe. 

 

Der er ikke observeret tegn på jordforurening. 

 

Resumé af virksomhedens egenkontrol 

Ingen. 

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 

Anvisninger fulgt. 

 

Kommunens vurdering 

Det er vores vurdering, at virksomheden skal bortskaffe spraydåser og oliefiltre som 

farligt affald. 

 

Endvidere at pap skal sorteres fra forbrændingsegnet affald og bortskaffes til genan-

vendelse (f.eks. Dania Affaldsservice ApS). 

 

Der må højst opbevares 5 biler, som ikke skal genindregistreres og de må højst opbe-

vares i 1 måned. Se bagest i dette brev. 

 

Kommunens afgørelse 

Spraydåser og oliefiltre skal bortskaffes som farligt affald og må ikke iblandes andre 

typer affald, jf. § 73 i affaldsbekendtgørelsen2. 

 

Pap skal bortskaffes til genanvendelse, jf. § 67 i affaldsbekendtgørelsen. 

 

Virksomheden skal bortskaffe skrotbiler, som ikke skal genindregistreres, til en autori-

seret skrothandler. 

 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen3, 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. 

 

                                           
2 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 

3 Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013. 
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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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af Bilskrotbekendtgørelsen4: 

 
§ 9. Den, der erhvervsmæssigt forhandler person- eller varebiler, kan modtage ud-

tjente køretøjer i form af person- eller varebiler på vegne af en affaldsbehandlings-

virksomhed registreret efter § 6, såfremt der er indgået aftale om aflevering af de 

modtagne køretøjer til særskilt behandling på den registrerede affaldsbehandlingsvirk-

somhed, og dette er meddelt i henhold til § 10, stk. 1. Den videre transport skal fore-

tages miljømæssigt forsvarligt. 

 

Stk. 2. Forhandleren må højst opbevare fem udtjente køretøjer omfattet af stk. 1, og 

køretøjerne skal senest en måned efter modtagelsen afleveres til den registrerede af-

faldsbehandlingsvirksomhed. 

 

Stk. 3. Udtjente køretøjer, der modtages i henhold til stk. 1, skal opbevares på et im-

permeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. Såfremt opbevaringen sker 

indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak. 

                                           
4 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1312 af 19. december 2012. om håndtering af affald i form af mo-

tordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. 


