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Tilsynsbrev 
Vi har den 16. december 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på 
jeres virksomhed TØRRING AUTO A/S på Bredgade 61, 7160 Tørring, CVR: 
16231991.

Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder

Tilsynet er anmeldt med brev af 24. november 2015. Tilsynet er udført af Mette 
Christina Hedegaard. Fra virksomheden deltog Lene Pedersen.

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. 

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har 
i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres 
med 308,70 kr./time i 2015 og 311,80 kr./time i 2016. Regningen 
udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte tilsynsdata-
rapport.
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Ved tilsynet blev det konstateret, at 
 At der er klager over støj fra virksomhedens ene kompressor.
 At støjen fra kompressor overskrider de vejledende støjgrænser i 

skel.
 At virksomheden har fået spildbakker under kemikalier og 

opbevarer brugte batterier uden risiko for lækage til afløb.
 At en forældet olietank er taget ud af brug. Tanken mangler fortsat 

at blive sløjfet.
 At kattegrus med opsuget olierester og pap/papir bortskaffes som 

forbrændingsegnet affald.
 At virksomheden har en gammel miljøgodkendelse fra 27. 

december 1989, som ikke længere er aktuel, da virksomheden er 
bygget om og udvidet siden.

Dele af matriklen er V2-kortlagt af Vejle Amt i år 2000. Det drejer sig 
om gården bag mekanisk værksted, hvor der er konstateret olierester i 
og på jorden. 

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Ingen bemærkninger. Virksomheden opbevarer kvitteringer i en mappe, 
som fremvises ved tilsyn.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Virksomheden har gjort flere tiltag for at efterkomme bemærkningerne 
fra forrige tilsyn. 

Virksomheden mangler fortsat at sortere pap/papir til genanvendelse og 
at bortskaffe kattegrus med opsuget oliespild som farligt affald. 
Derudover mangler det sidste arbejde i forbindelse med sløjfningen af en 
olietank.

Kommunens vurdering
Støj fra kompressor
På baggrund af en støjklage har Hedensted kommune foretaget en 
orienterende støjmåling på tilsynet. Det er kommunens vurdering, at 
kompressoren bag mekanisk værksted overskrider de vejledende 
støjgrænser i dagtimerne, hvor kompressoren er i drift.

Den vejledende støjgrænse i skel hos boligerne er 45 dB(A) på hverdage 
i tidsrummet 7-18 og om lørdagen fra 7-14, mens støjgrænsen er 40 
dB(A) i aftentimerne, lørdage eftermiddage og om søndagen.

For autoværksteder gælder det derudover, at støjende arbejde ikke må 
ske udendørs i en afstand op til 20 meter fra nærmeste nabo. Nærmeste 
nabo ligger under 10 meter fra kompressoren.

Det er derfor kommunens vurdering, at der skal iværksættes tiltag, der 
får støjen fra kompressoren under de vejledende grænseværdier. 
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Bortskaffelse af affald
Det er kommunens vurdering, at kattegrus med olierester og pap/papir 
skal bortskaffes henholdsvis som farligt affald og til genanvendelse i 
overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen.

Sløjfning af olietank
Det er vores vurdering, at sløjfningen af en olietank er ikke tilendebragt, 
førend tanken som minimum er tømt for olierester, evt. sandfyldt i 
bunden og påfyldningsstuds og udluftningsrør er afmonteret/sikret. 
Således at påfyldning umuliggøres. 

Bortfald af miljøgodkendelse
Det vurderes, at virksomhedens gamle miljøgodkendelse ikke længere er 
aktuel, da autoværkstedet er ændret siden meddelelsen. Samtidig er 
autoværksteder ikke længere omfattet af godkendelsespligt og bliver i 
stedet reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden er i 
praksis længe blevet reguleret efter autoværkstedsbekendtgørelsen, 
hvorfor miljøgodkendelsen derfor ikke har været anvendt ved de seneste 
tilsyn. 

Kommunens afgørelse
Støj fra kompressor
Det henstilles, at der iværksættes tiltag, så støjen fra kompressoren bag 
mekanisk værksted minimeres. 

Støjniveauet må ikke overskride de vejledende støjgrænser for 
beboelsesområder (45 dB(A) på hverdage i tidsrummet 7-18 og om 
lørdagen i tidsrummet 7-14. I aftentimerne på hverdage (18-22), lørdag 
eftermiddage og søndage er de vejledende støjgrænser 40 dB(A).) I 
nattetimerne må der ikke støjes udendørs.

Se evt. mail af 18. december 2015 vedr. støj fra kompressoren.

Tiltag til minimering af støjen skal være foretaget senest 15. marts 
2015.

Bortskaffelse af affald
I skal straks begynde at sortere jeres affald, så kattegrus med opsugede 
olierester bortskaffes som farligt affald og så pap/papir bliver bortskaffet 
til genanvendelse.

Forholdet blev ved forrige tilsyn indskærpet. Dokumentation for 
bortskaffelsen skal gemmes i form af kvitteringer, som skal fremvises på 
næste tilsyn.

Sløjfning af olietank
I skal hurtigst muligt og senest 15. februar færdiggøre sløjfningen af den 
nedgravede olietank. 

Sløjfningen skal efterfølgende meldes til kommunen på denne 
anmeldelsesblanket "Villatank”

http://www.hedensted.dk/media/2725155/Villatank.PDF
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Se kommunens hjemmeside for yderligere oplysninger 
http://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-
bolig/olietanke.

Bortfald af miljøgodkendelse
Virksomhedens miljøgodkendelse fra 27. december 1989 bortfalder jf. § 
42 i miljøbeskyttelsesloven. 

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, at tilsynsrapporter skal 
offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at 
tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes 
derfor inden den 29. februar 2016 give besked, hvis I har indvendinger 
herimod.

Afgørelserne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

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

Mette Christina Hedegaard
(ej underskrevet, sendt elektronisk)

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

http://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/olietanke
http://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/olietanke

