Tilsynsnotat for miljøtilsyn
Holbæk Kommune har den 29.11.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på virksomheden
Brdr. Clausen Automobiler A/S, Lundemarksvej 31, 4300 Holbæk, CVR.nr.19670988, P-nr. 1004038484,
Tlf.nr. 59445050.
Virksomheden
Virksomheden udfører reparationer, klargøring og salg af biler.
Aktiviteterne forgår i 3 selvstændige bygninger: værksted, klargøring og salgsafdelingen.
Virksomheden er omfattet af bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen2 og reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen3. Virksomheden skal følge reglerne i olietankbekendtgørelsen4 i forhold til virksomhedens olietanke.
Baggrunden for tilsynet
Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.
Hvad er der ført tilsyn med?
Der blev ført tilsyn med virksomhedens indretning, drift, støjforhold, luftemissioner, spildevandsforhold,
håndtering af affald og kemikalier, affaldsbortskaffelse, olietanke og egenkontrol.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
Råvarer
Ved tilsynet blev det klarlagt at virksomheden primært opbevare olier og klargøringsmidler.
Affald
Ved tilsynet blev det vurderet, at virksomhedens affaldshåndtering, håndtering af farligt affald samt oplag
af affald er hensigtsmæssig.
Luftemissioner
Lokalerne opvarmes med 3 gasfyr, 1 i hver afdeling. De 3 afkast fra gasfyrene, er ført over tag.
Spildevand
Virksomheden har processpildevand. Virksomheden har 1 olieudskiller. Der er givet tilslutningstilladelse til
afledning af spildevand den 16. oktober 2008.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?

I forbindelse med tilsynet blev der forevist kvitteringer fra alle transportører.
I forbindelse med tilsynet blev der fremvist rapporter for tømning af olieudskilleren og afhentning af
spildolie.
Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser i forbindelse med tilsynet.
Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening, eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet.
Region Sjælland har i 2014, kortlagt ejendommen på vidensniveau 1 (V1)5, som muligt forurenet.
Tilsynsnotat udarbejdet af:
Holbæk Kommune den 19. marts 2018
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LBK nr 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse
BEK nr 1312 af 08/11/2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
3 BEK nr 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug
4 BEK nr 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og piplines
5 LBK nr 282 af 27/03/2017 om forurenet jord
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