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Tilsynsbrev
Vi har den 20. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på jeres
virksomhed på Tinghusvej 4, 8783 Hornsyld.
Tilsynet er aftalt telefonisk den 15. oktober 2015. Tilsynet er udført af Jens Lybecker.
Fra virksomheden deltog Mille Simmenæs og Erik Jensen.
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 forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 1. oktober 2010
er overholdt.
Tilsynet er ikke omfattet af reglerne om brugerbetaling, da motorcrossbanen ikke er til
kommercielt brug.
Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.
Ved tilsynet blev det konstateret at:
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 Der er lav aktivitet på motorsportsbanen, som ikke havde været i brug længe.
Det blev oplyst, at det hænger sammen med, at der er flest piger på stedet for
tiden.
 Støjvold som skal fjernes er ikke fjernet endnu.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Der er ingen egenkontrol.

Opfølgning fra forrige tilsyn
De indskærpede forhold fra sidste tilsyn er opfyldte.

Kommunens vurdering
Det er vores vurdering, at opholdsstedet overholder vilkårene i miljøgodkendelsen og
miljølovgivningen.

Kommunens afgørelse
Opholdsstedet skal meddele, når arbejdet med bortkørsel af støjvold er udført.
Fristen er aftalt til 1. juni 2016 af hensyn til, at føret er tørt nok til at køre på arealet
i foråret.

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 senest 14 dage fra modtagelsen af dette
brev give besked, hvis I har indvendinger herimod.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkomne til at kontakte
mig.
Med venlig hilsen
Jens Lybecker
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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