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Tilsynsbrev
Vi har den 30. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres virksomhed Skovgaard Auto / v Niels Benny Skovgaard på Københavnervej 2,
7171 Uldum, CVR: 86813017.
Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder
Tilsynet er aftalt telefonisk og er anmeldt med brev af 25. november 2015. Tilsynet
er udført af Mette Christina Hedegaard. Fra virksomheden deltog Benny Skovgaard.
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
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.
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte tilsynsdatarapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 Der er vand i mekanikergraven på værkstedet.
 Der opbevares uindregistrerede biler under ombygning/reparation
og motordele indendørs i en hal på stabilgrus. Biler og motordele
er delvist oversvømmet af overfladevand.
 Der opbevares motordele og skrotbiler udendørs. Belægningen består henholdsvis af stabilgrus og sf-sten/ral.
 Kemikalier og ny olieprodukter opbevares uden mulighed for opsamling af evt. lækage således, at der kan ske forurening af jord
og grundvand.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Virksomheden skal opbevare kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Ingen bemærkninger.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Virksomheden har delvist efterkommet anvisninger og indskærpelser fra
forrige tilsyn.

Kommunens vurdering
 Det vurderes, at mekanikergraven ikke er tæt, når der kan trænge
vand ind i graven. Derved vil der kunne ske spild af olie og andre
kemikalier ved arbejde i graven. Graven må derfor ikke anvendes
førend den er tætnet.
 Det vurderes, at opbevaring af biler under reparation/ ombygning
med motorer, skrotbiler og motordele sker med risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand. Det gælder både
udendørs opbevaring såvel som opbevaring i hallen ved siden af
gylletanken.
 Det vurderes, at væske, kemikalier og nye olieprodukter ikke opbevares uden risiko for spild til omgivelserne.

Kommunens afgørelse
 Det indskærpes, at mekanikergraven skal være tæt og være udformet på en sådan måde, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand
og overfladevand jf. § 12, stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen2.
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Miljøministeriet bekendtgørelse Nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med
etablering og drift af autoværksteder m.v.
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Mekanikergraven skal repareres og tætnes hurtigst muligt og senest 10. marts 2016. Mekanikergraven må ikke anvendes førend
den er tæt.
 Det indskærpes, at oplagspladser for biler under reparation/ombygning med motordele, skrotbiler og fritliggende motorer
skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfaldevand jf. § 12, stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen og § 9
stk. 3 i bilskrotbekendtgørelsen3.
Køretøjer under reparation og løse motordele skal være fjernet
fra hallen ved gylletanken hurtigst muligt og senest 10. marts
2016. Alternativt skal oversvømmelsesproblemet være løst og biler og motordele skal opbevares på tæt belægning med kontrolleret afløb.
Skrotbiler skal bortskaffes til en godkendt autoophugger hurtigst
muligt og senest den 10. marts 2016.
 Det indskærpes, at opbevaring af olieprodukter og kemikalier skal
ske i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med
tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et
afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand,
overfladevand og kloak jf. § 12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen.
Opbevaringsforholdene skal være bragt i orden hurtigst muligt og
senest den 10. 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. I bedes derfor
inden den 29. februar 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.
Du efterspurgte email-adresse på vores vejfolk. Den er:
Vejdrift@Hedensted.dk
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til
at kontakte mig.
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Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1312 af 19. december 2012. om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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Med venlig hilsen
Mette Christina Hedegaard
(ej underskrevet, sendt elektronisk)
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