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Miljøtilsyn foretaget den 11. november 2015    

 

Vi har den 11. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på je-

res virksomhed Juelsminde Genbrugsstation på Klakring Stationsvej 5 b, 7130 Ju-

elsminde, CVR: 29189587. 

 

Virksomheden er af typen K211 ” Genbrugspladser, der modtager affald fra private 

og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 

tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på 

mindst 30 m3”. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 9. november 2015. Tilsynet er udført af Gitte Ti-

demann. Fra virksomheden deltog Morten W. Von Essen og Laurids Madsen. 

 

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 
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Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt, herunder forud-

sætninger og vilkår i miljøgodkendelse af 6. januar 2006 og tillæg af 28. 

april 2014. 

 

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har 

i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres 

med 308,70 kr./time for 2015 og 311,80 kr./time for 2016. Regningen 

udsendes i november/december. 

 

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-

rapport. 

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at 

  

   der ikke længere neddeles og komposteres haveaffald 

   der ikke længere opbevares løst træaffald (nedrivningsaffald)  

   der benyttes transportør, som ikke er i affaldsregistret 

   oplag af neddelt bygge- og anlægsaffald (beton-/murbrokker) 

sandsynligvis oversteg det maks. tilladte 

   driftsjournalen har mangler 

   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 
Indskærpelser fra tilsynet den 23. august 2012 er efterkommet. 

Kommunens vurdering 

Afløbsforhold 

I oplyste, at der er overvejelser i gang mht. ændringer af afløbsforhol-

dene på udendørs arealerne ved den nedlagte komposteringsplads.  

Der gøres opmærksom på, at der muligvis skal søges om tilslutningstil-

ladelse inden der foretages noget i den forbindelse. Dette skal ske digi-

talt gennem Byg & Miljø. I bør dog rette henvendelse til kommunens In-

dustriteam, inden I sender en eventuel ansøgning. 

Med hensyn til pladsen med bygge- og anlægsaffald mangler der fortsat 

en ændring af arealets matrikulering, således at det ikke hører ind under 

materielgårdens matrikelnr., da der ikke må afledes mere overfladevand 

fra materialegårdens matrikel.  

 

Oplag af bygge- og anlægsaffald 

Ved tilsynet lå der ca. 500 ton ikke neddelt bygge- og anlægsaffald og 

ca. 2500-3000 ton, der var neddelt. 

Der gøres opmærksom på, at der jf. vilkår 4 i godkendelsen maks. må 

ligge 2500 ton ikke-neddelt og 2500 ton neddelt bygge- og anlægsaffald 

(beton- og murbrokker). 

Hvis der er behov for en udvidelse af oplagsmængden, skal der søges 

om miljøgodkendelse hertil. Dette skal ske digitalt gennem Byg & Miljø.  
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Bortskaffelse af affald 

I skal sikre, at de transportører/indsamlere, der benyttes, er registreret i 

affaldsregistret, se på www.affaldsregister.mst.dk 

 

Det ses ikke umiddelbart, at den transportør, som afhenter træpaller, er 

at finde i registret. Enten skal I foranledige, at han lader sig registrere 

eller I skal finde en anden transportør/indsamler, som er i affaldsregi-

stret. 

Desuden bedes I oplyse, hvortil træpallerne bortskaffes. 

 

Driftsjournal 

Jf. vilkår 30 i godkendelse fra 2006 og vilkår 20 i tillægget fra 2014 skal 

der føres driftsjournal. Se punkter i tilsynsrapporten. 

 

Tilsynsmyndigheden har modtaget opgørelse over mængder bortskaffet 

affald i 2014 samt liste over modtagere. Datoer for bortskaffelse regi-

streres. 

De øvrige punkter mangler, dato for neddeling af affald samt notering af 

art, varighed og evt. henvendelser, dato for inspektion af tætte belæg-

ninger og gruber samt registrering af oplagsmængden af bygge- og an-

lægsaffald på den nye plads, én gang pr. kvartal.  

Kontrol foretages løbende, men registreres ikke systematisk. Dette skal 

registreres fremover, således at oplysningerne er tilgængelige ved næste 

tilsyn. 

 

Kommunens afgørelse 

1.   Det indskærpes, jf. vilkår 4 i tillægsgodkendelsen, at oplag af 

bygge- og anlægsaffald (beton-/murbrokker) ikke overstiger de 

tilladte mængder, senest den 15. marts 2016. 

 

2.   Det henstilles, at der benyttes transportører/indsamlere, som er 

registreret i affaldsregistret. Desuden skal oplyses, hvortil træpal-

ler bortskaffes, senest den 1. marts 2016. 

 

3.   Det indskærpes, at driftsjournal føres i overensstemmelse med 

vilkår 30 og vilkår 20 i godkendelserne fremover. 

 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, at tilsynsrapporter skal offent-

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

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

inden den 18. februar 2016 give besked, hvis I har indvendinger her-

imod. 

 

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev. 

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

http://www.affaldsregister.mst.dk/
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Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til 

at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitte Tidemann 
(ikke underskrevet – sendt elektronisk) 

 


