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Vi har den 14. december 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på
jeres virksomhed Vilh. Bech Dortheasminde A/S på Nørregade 87, 7171 Uldum,
CVR: 53207715.
Virksomheden er af typen H51, vognmænd.
Tilsynet er anmeldt med brev af 24. november 2015. Tilsynet er udført af Mette
Christina Hedegaard. Fra virksomheden deltog Christian Bech.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
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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 for 2015 og 311,80 kr./time for 2016. Regningen
udsendes i november/december 2016.
Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte tilsynsdatarapport.
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Ved tilsynet er det konstateret, at
1.Olieholdige tromler opbevares på spildbakke
2.Der er foretaget inspektion og tæthedskontrol af dieselolietank.
3.Der er vand i mekanikergrav.
4.Vaskepladsen og påfyldningsplads har ikke tæt belægning.
5.Udledning af processpildevand fra vaskeplads ledes til bæk.
6. Rent pap og papir bortskaffes til forbrænding.
7.Virksomheden er ikke tilmeldt affaldsregistret.
8.Der er fejl i indberetninger i affaldsdatasystemet, således at
virksomheden fremstår som producent af affald, som blot
transporteres af virksomheden.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Virksomheden opbevarer diverse dokumenter med relevans for
virksomhedens miljøforhold i en mappe. De efterspurgte oplysninger
kunne alle fremvises.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Virksomheden har efterkommet alle forhold fra sidste miljøtilsyn.
Vedr. belægningen på vaskeplads og ved dieselstander samt
afløbsforhold, er de eksisterende forhold accepteret for en periode,
under forudsætning af, at der ikke benyttes sæber og rensemidler, indtil
en planlagt kloakseparering på Nørregade foretages.

Kommunens vurdering
Mekanikergrav
Det er vores vurdering, at mekanikergraven ikke er tæt, da der kan
trænge vand ind udefra. Det er derfor ikke miljømæssigt forsvarligt at
anvende mekanikergraven til reparation og vedligehold af
motorkørertøjer.
Vaskeplads og påfyldningsplads
Det er vores vurdering at belægningen på vaskepladsen ikke er tæt, da
den består af SF-sten. Derved kan der ske forureningen af den
underliggende jord.
Afledning fra vaskeplads
Det er vores vurdering at det ikke er miljømæssigt forsvarligt at lede
processpildevandet fra vaskepladsen til bæk, i det området er kloakeret
og det derved er muligt at lede processpildevandet til spildevandskloak
Genanvendelse af affald
Pap og papir er genanvendeligt materiale og det skal sorteres fra til
genanvendelse. Det er derfor vores vurdering, at virksomheden skal
sikre at papaffald bortskaffes til genanvendelse.
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Affaldstransportører og affaldsregistret
Affaldstransportører er omfattet af regler om registrering i
affaldsregistret. Det er derfor vores vurdering, at virksomheden skal
kontakte affaldsregistret med henblik på at blive registreret.
Når virksomheden er registreret i affaldsregistret forventer Hedensted
Kommune at fejlene i affaldsdatasystemet ophører. I det de nuværende
indberetninger, hvor virksomheden står registreret som affaldsproducent
på affaldstyper I ikke har, formentligt skyldes, at I endnu ikke er tilmeldt
affaldsregistret.

Kommunens konklusion og afgørelser
Mekanikergrav
Det henstilles, at al brug af mekanikergraven i værkstedsbygningen,
som kan medføre spild af oliestoffer og andre kemikalier, straks ophører.
Alternativt skal det sikres, at mekanikergraven tætnes.
Vaskeplads, påfyldningsplads og afledning fra vaskeplads
Belægningen på vaskepladsen og ved dieselstander skal gøres tæt.
Forholdet blev henstillet ved forrige tilsyn med bemærkning om, at
arbejdet forventes udført samtidig med omlægning af
spildevandsledningerne.
Inden arbejdet påbegyndes skal I indsende en fornyet
spildevandsansøgning for vaskepladsen, samt en ansøgning om
byggetilladelse for vaskepladsen (inkl. placering og størrelse).
Tilladelser skal søges digitalt via https://www.bygogmiljoe.dk/.
Hjemmesiden vil guide dig igennem de forskellige oplysningskrav.
Det indskærpes jf. § 28 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven, at
processpildevand fra vaskepladsen skal ledes til spildevandskloak.
Kommunen forventer, at I udfører arbejdet sideløbende med
separatkloakering af Nørregade, og at arbejdet er afsluttet senest 2
måneder efter separatkloakeringen af Nørregade.
Kontaktoplysninger på Hedensted Spildevand A/S og kloaktegning er
sendt med e-mail til cb@vb-transport.dk.
Genanvendelse af affald
Det indskærpes jf. § 67 i affaldsbekendtgørelsen2, at pap og papir skal
sorteres fra til genanvendelse. I skal derfor hurtigst muligt og senest 15.
april 2016 etablere en ordning for afhentning af pap og papir.
Affaldstransportører og affaldsregistret
Transport med affald kræver en optagelse på det nationale
Affaldsregister jf. § 6 i affaldsregisterbekendtgørelsen3. Virksomheden
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Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
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skal derfor optages på den omtalte liste. Miljøstyrelsen fører tilsyn med
reglerne vedr. affaldsregistret, hvorfor Hedensted Kommune vil
viderebringe dine oplysninger til styrelsen, såfremt du ikke tilmelder dig
registret.
Vejledning til optagelse på affaldsregistret findes på følgende
hjemmeside: http://www.ens.dk/undergrundforsyning/affaldsforsyning/affaldsregisteret

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen4, 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 17. februar 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

Mette Christina Hedegaard
(ej underskrevet, sendt elektronisk)

Miljøministeriets Bekendtgørelse Nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og
om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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