
 

 

 1  

 

 
 

 

 

 

Olsens Fisk V/Thorleiff Olsen  

Lykkegårdsvej 2 

8700 Horsens 

 

 

 

 

 

Natur & Miljø 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Tlf.: 7975 5000 

www.hedensted.dk 

 

Gitte Tidemann 

Direkte nr.: 7975 5695 
 

gitte.tidemann@hedensted.dk 
 
Lok.id.: 613-M99-7 
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002135    
 
Dato: 4. feb. 2016 

Miljøtilsyn foretaget den 27. november 2015  

 

Vi har den 27. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på je-

res virksomhed Olsens Fisk V/Thorleiff Olsen på Lykkegårdsvej 2, 8700 Horsens, 

CVR: 21706272. 

 

Virksomheden er af typen F54: Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fi-

skeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til 

produktion af færdige produkter på mindre end 10 tons pr. dag. 

 

Tilsynet er aftalt telefonisk og anmeldt med brev af 23. november 2015. Tilsynet er 

udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Thorleiff Olsen og delvist Eva 

Olsen. 

 

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  

   der er mangler i indberetning af virksomhedens affald til affalds-

datasystemet 

   en del af det forbrændingsegnede affald ikke bortskaffes korrekt 

   der benyttes en transportør, der ikke er i affaldsregistret 

   der på tilsynet ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforure-

ning 

 

 

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

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 
Indskærpelse fra tilsynet den 24. marts 2014, om bortskaffelse af affald, 

er ikke efterkommet.  

 

Kommunens vurdering 

Affald 

Som oplyst og aftalt ved tilsynet i 2014, skal rent papir sorteres fra og 

bortskaffes til genanvendelse. I oplyste, at f.eks. papir fra kontor er 

gemt over lang tid og at der er mindre end 10 kg/år. Rent papir skal, 

uagtet den forholdsvis lille mængde, bortskaffes til genanvendelse. 

Papir skal bortskaffes til enten en genbrugsstation, efter tilmelding til 

ordningen, eller til en privat modtager, som er registreret i affaldsregi-

stret, www.affaldsregister.mst.dk 

 

På affaldsdataudtræk for 2014 ses, at Marius Pedersen A/S har kørt no-

get af jeres forbrændingsegnede affald til Horsens Kraftvarmeværk. Det 

er ikke i overensstemmelse med Hedensted Kommunes Regulativ for Er-

hvervsaffald, § 15.3. 

Derfor bedes I, som affaldsproducent, minde dem om, at affaldet skal 

bortskaffes korrekt. Dette skal bortskaffes til Genknus, Remmerslundvej 

37B, Løsning.  

 

Fiskeaffald afhentes af Bjarnes Fisketransport. Denne er fortsat ikke op-

taget i affaldsregistret, hvilket er lovpligtigt, jævnfør også Regulativ for 

Erhvervsaffald § 10.3. 

Det betyder, at enten skal denne sørge for at blive registreret hurtigst 

muligt eller også skal I vælge en anden transportør, som er i affaldsregi-

stret og som må køre med madaffald.  

Det ses heller ikke af affaldsdataudtrækket, at Bjarnes Fisketransport 

har indberettet affald, hentet hos jer, til affaldsdatasystemet i 2014, 

https://www.affaldsregister.mst.dk/
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hvilket også er lovpligtigt. Dette skal han også sørge for og I bedes min-

de ham herom. 

 

Som affaldsproducent er det jeres ansvar, at jeres affald bortskaffes i 

overensstemmelse med Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaf-

fald og at de transportører/indsamlere, I benytter er registreret i affalds-

registret. 

Hvis jeres affaldstransportører/- indsamlere fortsat ikke kan håndtere af-

faldet korrekt, skal I vælge nogle andre, som kan bortskaffe affaldet 

korrekt.  

Transportører og indsamlere af affald kan findes på 

https://www.affaldsregister.mst.dk/ 

 

Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald fremsendes sammen 

med rapport og tilsynsbrev. 

 

Kommunens afgørelse 

Det indskærpes, at forbrændingsegnet affald og fiskeaffald bortskaffes i 

overensstemmelse med Hedensted kommunes Regulativ for Erhvervsaf-

fald, som beskrevet ovenfor under afsnit om affald.  

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. 

 

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) 

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

 

https://www.affaldsregister.mst.dk/

