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D. 15/12-2016 / 09.20.02-K08-39-16
TILSYN MED VIRKSOMHEDENS MILJØFORHOLD
Randers Kommune har udført miljøtilsyn ved virksomheden d. 08.11.2016. Formålet med tilsynet var at tilse
om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden.
MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER TIL TILSYNET
Per Eriksen har sammen med Jens Elgård gennemgået virksomheden og ikke fundet anledning til
bemærkninger til tilsynet.
JORDFORURENING
Der er ved miljøtilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.
HÅNDHÆVELSER
Der er ved miljøtilsynet ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden.
HJÆLP TIL AFFALD
Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som
hedder Affaldstjek. Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på
spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde
med at få tjek på affaldet. Linket til hjemmesiden er: http://affald.randers.dk , det kan du så sætte ind som et
hyperlink som du kalder Affaldstjek.dk
ØVRIGE BEMÆRKNINGER
Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til dette notat, bedes I/du sende dem til mig inden 14 dage.
Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle
miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet vil
tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA´s hjemmeside https://dma.mst.dk.
Hvis du har spørgsmål til Miljø og Teknik, er du velkommen til at rette henvendelse til mig. Jeg kan kontaktes
på telefonnummer: 89151684 eller på per.eriksen@randers.dk
Venlig hilsen
Per Eriksen

MILJØTILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN
Det udførte tilsyn er et "samlet tilsyn", hvilket svarer til, at alle påvirkning af det eksterne miljø fra
virksomhedens aktiviter er blevet gennemgået.

Tilsynsdato:

08.11.2016

CVR-nummer:

72450728

P-nummer:

1015231390

Virksomhed:

Tage Thomsen A/S

Adresse:

Grenåvej 33

Postnummer og by:

8960 Randers SØ

Telefonnummer:

70231066

E-mail:

hk@fausing.peugeot.dk

Matrikelnr:

650c Randers Markjorder

Områdestatus:

Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område

Virksomhedstype:

Autovirksomheder

Opstartsdato:

29/04-2009

Udvidelse/ændringer:

Ingen væsentlige ændringer siden sidste tilsyn.

Tilsynsmyndighed:

Randers Kommune

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden:

Jens Elgård

Randers Kommune:

Per Eriksen

