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Miljøtilsyn foretaget den 16. november 2015   

 

Vi har den 16. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på je-

res virksomhed Daugaards Auto v/Vahid Mulalic på Gl Vejlevej 60, 8721 Daugård, 

CVR: 25873572. 

 

Virksomheden er af typen Q01: Autoværksteder.  

 

Virksomheden er registreret ophørt i cvr registret pr. 31. maj 2015. 

 

Tilsynet er aftalt og anmeldt telefonisk den 13. november 2015. Tilsynet er udført 

af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Vahid Mulalic sammen med en repræ-

sentant, der fungerede som tolk. 

 

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder. 

 

                                           
1 Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 

 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. 
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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. 

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at  

   værkstedet var lukket  

   der fortsat stod 8 ikke indregistrerede biler  

   der fortsat var oplag af diverse skrot  

   der på tilsynet ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforure-

ning. 

 

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

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 
Indskærpelser fra tilsynet den 18. januar 2011 er efterkommet.  

Kommunens vurdering 

I forbindelse med tilsynet er der konstateret at autoværkstedet er lukket 

den 31. maj 2015. 

Hedensted Kommune skal ved lukning af en virksomhed føre tilsyn med, 

at miljøforholdene er i orden, herunder om virksomheden har ryddet op 

og bortskaffet affald korrekt. 

 

Det kunne konstateres, at der stod i alt 8 ikke indregistrerede biler og at 

der fortsat var en del oplag af diverse affald. Der var ikke oplag af farligt 

affald. 

Du oplyste, at der er blevet sorteret og ryddet meget op siden værkste-

det lukkede i 2015 og at oprydningen fortsat var i gang, desuden at af-

faldet ville blive bortskaffet til godkendt produkthandler.  

Du oplyste desuden, at du forventede, at det resterende udendørs oplag 

samt bilerne ville være fjernet senest den 1. februar 2016. 

 

Endeligt har du oplyst, at der fremover ikke vil foregå virksomhedslig-

nende aktiviteter på ejendommen. 

 

Det er vores vurdering, at oprydningen fortsat er i fuld gang, at affaldet 

er blevet grundigt sorteret, men at der mangler bortskaffelse af det sid-

ste affald, der opbevares udenfor. 

 

Som oplyst på tilsynet, skal affaldet, også bilerne, bortskaffes til en god-

kendt modtager og du skal sørge for at få kvitteringer på dette. 

Jf. affaldsbekendtgørelsens2 §§ 39 og 47 har borgere og virksomheder 

pligt til at bortskaffe affald i overensstemmelse med Hedensted Kommu-

nes affaldsregulativer. Disse kan findes på vores hjemmeside, 

www.hedensted.dk 

                                           
2 Miljøministeriets bek. om affald, nr. 1309 af 18/12/2012 

http://www.hedensted.dk/
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Til orientering skal oplyses, at Hedensted Kommune vil føre tilsyn med, 

om affaldet bliver korrekt bortskaffet. 

 

Boligens dagrenovationsaffald skal bortskaffes med den kommunale 

dagrenovationsordning. Alle husstande har pligt til at benytte denne 

ordning. 

I skal derfor fremadrettet benytte den kommunale spand til dagrenova-

tion fra husstanden, og lade den tømme af kommunens renovatør. 

Hvis I mener, at I ikke har en dagrenovationsspand, skal I henvende jer 

til Laurids Madsen, tlf. 7975 5621. 

 

Det er ikke tilladt at bortskaffe dagrenovationsaffald til genbrugsstatio-

ner eller andre steder.  

Kommunens afgørelse 

1.   Det indskærpes, at det udendørs oplag af affald, herunder også 

de ikke indregistrerede biler, bortskaffes til godkendte modtagere 

inden den 1. marts 2016. Det skal oplyses til Hedensted Kommu-

ne, når oprydningen er færdig. 

 

2.   Det indskærpes, at husstandens dagrenovationsaffald fremover 

bortskaffes i overensstemmelse med Hedensted kommunes regu-

lativ for husholdningsaffald, dvs. til den kommunale dagrenovati-

onsordning. 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen3, at tilsynsrapporter skal offent-

liggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsy-

net er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. Du bedes derfor 

inden den 10. februar 2016 give besked, hvis du har indvendinger her-

imod. 

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkom-

men til at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Tidemann 
(ikke underskrevet – sendt elektronisk) 

 

 

 

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


