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Tilsynsbrev
Vi har den 9. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på din
virksomhed på Aale Bygade 34 D, 7160 Tørring. CVR: 19411885.
Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder.
Tilsynet er varslet telefonisk den 8. oktober 2015. Tilsynet er udført af Jens Lybecker.
Fra virksomheden deltog Vytautas.
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.
Ved tilsynet blev det konstateret at:
1

Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010

1

 Der er 1 ansat og 3 lejere, som benytter værkstedet.
 Der var 43 biler på ejendommen, hvor landzonetilladelsen af 4. marts 2013 kun
tillader 25.
 Der blev fundet en akkumulator, som stod på græsset bag værksted.
 Virksomheden havde etableret affaldssortering. Bortskaffelsen står ejer for.
 Det er oplyst at virksomheden afleverer affald på genbrugsstation.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Egenkontrol iflg. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Miljømæssigt er håndhævelser fulgt.

Kommunens vurdering
Brugte akkumulatorer udgør en fare for forurening af jord og grundvand, hvis de lækker. De skal derfor opbevares i egnet beholder, som kan opsamle lækket batterisyre,
samt være skærmet for nedbør.
Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugsstationsordningen, hvilket den skal være for at
aflevere sit affald på en genbrugsstation.

Kommunens afgørelse
Det indskærpes at:
 Brugte akkumulatorer skal opbevares beskyttet mod nedbør og således, at væske ikke kan løbe i jord eller grundvand.
 Erhvervsaffald må kun afleveres på genbrugsstation, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen, jf. affaldsregisterbekendtgørelsens2 § 40. Virksomheden skal
tilmelde sig genbrugsstationsordning eller lave aftale med en alternativ affaldsindsamler. Virksomheden skal meddele hvilken løsning, der er etableret senest 1
måned fra modtagelsen af dette brev.
Forbrændingsegnet erhvervsaffald må ikke bortskaffes via dagrenovation, jf. Hedensted Kommunes regulativ for Erhvervsaffald. Du skal etablere en ordning med en
vognmand.
Hedensted Kommunes planafdeling er informeret om, at oplaget af biler overstiger
landzonetilladelsens grænse.
Vær opmærksom på, at alle de vognmænd/indsamlere du benytter skal være registreret i det nationale affaldsregister, det finder du på https://www.affaldsregister.mst.dk/
Du skal oprette et P-nummer for værkstedet i Aale.
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Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og
om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
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Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 3, 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 14 dage fra modtagelsen af dette
brev give besked, hvis du har indvendinger herimod.
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Jens Lybecker
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.

3

