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Miljøtilsyn foretaget den 9. december 2015  

 

Vi har den 9. december 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på jeres 

virksomhed HM Entreprenør A/S på Snaptunvej 11, 7130 Juelsminde, CVR: 

10135567. 

 

Virksomheden er af typen H51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et 

antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør eller vognmandsvirksomhed, 

herunder endestationer (for mere end én linje), terminaler og remiser for busser. 

Redningsstationer. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 18. november 2015. Tilsynet er udført af Gitte Ti-

demann. Fra virksomheden deltog Michael Mortensen og Per Grøn. 

 

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. Virksomhedens 

overholdelse af planlovens bestemmelser er ikke berørt eller vurderet i 

forbindelse med dette tilsyn. 
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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 for 2015 samt 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  

 

   coating, iflg. Motas kontrol, i olieudskiller er begyndt at afskalle 

   sæben, der benyttes på vaskepladsen, ikke har kendt adskillel-

sestid for olie-/vandblanding 

   det ikke kunne vurderes, om der kan tilbageholdes spild fra evt. 

lækage på beholdere, opbevaret på værkstede, svarende til vo-

luminet af den største beholder på stedet 

   forbrændingsegnet affald, tilsyneladende også fra opgaver i He-

densted Kommune, bortskaffes til Horsens Kraftvarmeværk 

   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 21. juni 2012 er efterkommet.  

 

Kommunens vurdering 

Vaskeplads – olieudskilleranlæg 

Ved seneste kontrol/tømning blev det af Motas I/S bemærket, at sand-

fanget har virkning som olieudskiller, da afgangsrør i sandfanget er ned-

adbøjet og at coating er begyndt at falde af i bunden af olieudskilleren. 

Det skal sikres, at der ikke kan ske opstuvning i sandfanget, der må ikke 

kunne løbe olieholdigt spildevand op af sandfanget. 

I oplyste, at I ville sørge for at kontrollere coatingen i olieudskilleren og 

reparere denne, hvis den er ved at afskalle. 

 

I har oplyst, at I p.t. anvender én type sæbe, Polar Speed Autoshampoo 

(fra FTZ). 

Det er ikke oplyst, om produktet er emulgerende og hvor lang adskillel-

sestid, der er for spildevandets adskillelse i olie- og vandfase. Hvis ad-

skillelsestiden er for lang, vil olien løbe igennem olieudskilleren som en 

olieemulsion. 

Primært anbefales derfor at udlade at benytte sæber eller anden kemi på 

vaskepladsen, da sæber ikke tilbageholdes i olieudskilleren og idet dette 

afledes til Glud Bæk. 

Sekundært anbefales at kontakte sæbeleverandør mhp. at sikre, at sæ-

bens adskillelsestid er kortere end opholdstiden i olieudskilleranlægget, 

sådan at olie kan nå at udskilles i olieudskilleren. 
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Hvis ikke leverandøren kan oplyse dette, kan man skifte til et produkt, 

hvor dette er oplyst og hvor adskillelsestiden er kort og som kun inde-

holder nedbrydelige og ikke giftige stoffer. 

I er også velkommen til at spørge hos tilsynsmyndigheden. 

 

Opbevaring af olier, kemikalier og affald heraf 

Olie og kemikalier opbevares inde i et hjørne af værkstedet i mindre be-

holdere. 

Der er en dør lige ved siden af opbevaringsstedet med en lille kant. Des-

uden er der en port i umiddelbar nærhed. Der er en gummiliste nederst 

på porten, det er uvist om den er tætsluttende. 

Der sås ikke umiddelbart at være et fald i gulvet hen imod opbevarings-

hjørnet. 

Det var ikke muligt at vurdere om et spild fra beholdere ville kunne løbe 

ud af portåbningen. 

Som oplyst på tilsynet, skal olie, kemikalier og affald herfra opbevares 

således, at der ved evt. lækage på en beholder ikke kan løbe spild i afløb 

eller ud på jorden. Der skal kunne tilbageholdes et spild på opbevarings-

stedet svarende til den største beholders volumen.  

Dvs. I skal sikre, at der ikke kan løbe f.eks. 200 liter ud, hvis en tromle 

bliver læk eller 1000 liter, hvis en palletank bliver læk. 

Affald 

I oplyste, at I kører forbrændingsegnet affald direkte til Horsens Kraft-

varmeværk. 

Som oplyst på tilsynet, skal eget forbrændingsegnet affald fra jeres 

adresse og forbrændingsegnet affald i øvrigt, der fremkommer i Heden-

sted Kommune, bortskaffes til omlastning på Genknus, Remmerslundvej 

37B, Løsning i overensstemmelse med Hedensted Kommunes Regulativ 

for Erhvervsaffald. 

Det bedes oplyst, hvortil sand fra egne tømninger af sandfanget bort-

skaffes, da jeg ikke fik spurgt ved tilsynet. 

Kommunens afgørelse 

1. Det henstilles, jf. § 42, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at I enten 

undlader at bruge sæber og anden kemi på vaskepladsen eller at 

I sikrer, at den benyttede sæbe ikke er af en type, der emulge-

rer olien og/eller indeholder miljøproblematiske stoffer. Det skal 

oplyses, hvad I vælger at gøre, senest den 1. april 2016. 

2. Det henstilles, jf. § 42, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at I sik-

rer, at olieudskilleren ikke er utæt og efterfølgende meddeler os 

herom, senest den 1. maj 2016. 

 

3. Det henstilles, jf. § 42, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at I sik-

rer, at olie, kemikalier og affald herfra opbevares i overens-

stemmelse med retningslinjerne beskrevet ovenfor og efterføl-
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gende meddeler os om, hvordan det er sikret, senest den 1. april 

2016. 

 

4. Det indskærpes, at forbrændingsegnet affald fra Snaptunvej 11 

og forbrændingsegnet affald fra opgaver udført i Hedensted 

Kommune, bortskaffes i overensstemmelse med Hedensted 

Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, § 15.3, som beskrevet 

ovenfor. 

 

5. Det skal oplyses, hvortil sand fra egne tømninger af vaskeplad-

sens sandfang bortskaffes, senest den 1. april 2016. 

 

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 8. marts 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod. 

 

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. 


