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Miljøtilsyn foretaget den 24. november 2015
Vi har den 24. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres virksomhed Kirkedalens Auto V/Aage Madsen på Bakkedalsvej 27, 7130 Juelsminde, CVR: 10239206.
Virksomheden er af typen Q01: Autoværksteder.
Tilsynet er anmeldt med brev af 9. november 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Aage Madsen.
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
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt, herunder autoværkstedsbekendtgørelsen 2.
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 Tilsynsdatarapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 der er etableret opkant ved gulv i døråbning og tætsluttende liste
på ports nederste kant
 spildolietank er udskiftet med en dobbeltsidet spildolietank
 afmelding af olietank fortsat mangler
 indpakningsplastaffald ikke bortskaffes til genanvendelse
 spraydåser ikke frasorteres til bortskaffelse som farligt affald
 der ikke umiddelbart kunne observeres tegn på jordforurening

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

Opfølgning fra forrige tilsyn
Indskærpelser fra tilsynet 8. maj 2014 er efterkommet bortset fra afmelding af fyringsolietank og oplysning om modtager af spraydåser.

Kommunens vurdering
Afmelding af olietank
Der er afmonteret et oliefyringsanlæg og en indendørs olietank er tømt
og skal bortskaffes. Den skal afmeldes hos kommunen, således at BBR
kan opdateres.
Jf. olietankbekendtgørelsen 3, § 31, stk. 1, 2 og 3, skal en tank, der varigt er taget ud af brug, sløjfes ved at påfyldningsstuds og udluftningsrør
afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
Ejeren skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvordan, det er foretaget.
Skema til afmelding af olietanke kan findes på kommunens hjemmeside.
Affald
Sortering og bortskaffelse
Lysstofrør, tomme spraydåser, kabler og elektronikskrot skal sorteres fra
og bortskaffes til specialbehandling. Dette skal enten bortskaffes via re2

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder
m.v., nr. 1733 af 21. dec. 2015
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Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines1)nr. 1611 af 10. dec. 2015
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gistreret, privat transportør eller via genbrugsstationsordningen, hvis
virksomheden bliver tilmeldt. Dette kan ske på kommunens hjemmeside.
Som oplyst, skal indpakningsplastaffald også sorteres fra og bortskaffes
til genanvendelse.
Du skal indsende oplysning om modtagere til tilsynsmyndigheden.
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/

Kommunens afgørelse
1. Det indskærpes, jf. beskrivelse ovenfor, at der indsendes skema
vedrørende sløjfning og bortskaffelse af fyringsolietank, senest
den 15. marts 2016.
2. Det skal oplyses, hvilke modtagere, der vil blive benyttet til bortskaffelse af hhv. spraydåser og genanvendeligt indpakningsplast,
senest den 15. marts 2016.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 4, 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 15. februar 2016 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
Gitte Tidemann

(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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