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Miljøtilsyn foretaget den 2. november 2015
Vi har den 2. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på din
virksomhed Svend Therkelsens Auto på Gammelgade 3B, 8723 Løsning, CVR:
94126355.
Virksomheden er af typen Q01: Autoværksteder.
Tilsynet er anmeldt med brev af 19. oktober 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Svend Therkelsen.
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.
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdatarapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 vaskepladsen fortsat ikke benyttes
 genanvendeligt affald sorteres fra og bortskaffes til genanvendelse
 der ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol
Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Indskærpelse fra tilsynet den 31. oktober 2012 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Generelt
Vær opmærksom på, at såfremt værkstedet udvides eller der skal foretages ændringer, skal dette anmeldes til kommunen forinden, jf. § 5 i
autoværkstedsbekendtgørelsen, bek. nr. 1733 af 21. december 2015.
Denne kan ses på www.retsinformation.dk
Herunder hører f.eks. også (gen)etablering af udsugningsanlæg og afkast herfra.
Vaskepladsen
Hedensted kommune vurderer, at hvis der i fremtiden igen skal være
vaskeplads på virksomheden, skal virksomheden indsende en ny ansøgning om tilslutningstilladelse. I så fald kan der blive stillet krav om tæt
belægning.
Affald
Vær opmærksom på, at som affaldsproducent, er det dit ansvar at sikre,
at de indsamlervirksomheder og transportører, du benytter, er godkendt
til formålet. Alle registrerede indsamlervirksomheder og transportører
finder du her www.affaldsregister.mst.dk
Herudover er der ingen miljømæssige bemærkninger til virksomheden.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. Du bedes derfor
inden den 10. februar 2016 give besked, hvis du har indvendinger herimod.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Gitte Tidemann

(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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