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Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et prioriteret tilsyn på virksomheden, som har til formål at fokusere
på de forhold, der giver anledning til, at virksomhedens miljørisikoscore er højere end gennemsnittet.
Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune er forpligtet til at give tilsynspligtige virksomheder i kommunen
en miljørisikoscore. En virksomheds score er afgørende for, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn. Virksomheden har en score, der betyder, at den skulle have et prioriteret tilsyn i år.
Formålet med miljøtilsyn generelt er at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov
om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet
er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.
Opsummering (læs mere i de enkelte afsnit):
 De to virksomheder er nu registreret særskilt i kommunens database og vil fremover få tilsyn
særskilt (evt. samme dag). I skal være særligt opmærksomme på at Grenaa Lastvognsservice
er reguleret af autoværkstedbekendtgørelsens bestemmelser, herunder krav til udsugning, oplag af olier og kemikalier, affald, spildevand mm. I bedes gennemgå bekendtgørelsen og sikre
jer at virksomheden lever op til reglerne, heunder også føre egenkontrol som foreskrevet.
 Vognmandsfirmaet har nogle forpligtigelser i forbindelse med at være transportør og indsamler. Se mere herom i afsnittet om affaldsdata.
 Opbevaring af råvarer er ikke lovlig. Dette skal sikres snarest muligt og senest 1. august.
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Der er uvist om der stadig er en nedgravet tank, som benyttes til spildolie. Norddjurs Kommune
skal have svar herom
Norddjurs Kommune ønsker oplysninger om vandforbrug, sæbeforbrug og vaskemetode for vaskehallen
Norddjurs Kommune ønsker oplysninger om olietanke på Rugvænget 40.

Generelt
Virksomhederne har to forskellige CVR numre og hver sin branchekode. Hidtil har der været tilsyn med
dem samtidigt og der har kun været registreret én virksomhed. Norddjurs Kommune har nu valgt at
registrere de to virksomheder i vores database, dels fordi der er offentligt adgang til miljøoplysninger
om virksomheder, som derfor skal kunne søges frem på det korrekte navn, og dels fordi de to virksomheder reguleres af forskellig lovgivning.
Fremover vil virksomhederne få varslet og afrapporteret særskilt, men Norddjurs Kommune vil tilstræbe at tilsyn på virksomheden udføres samme dag, hvilket vil være lettere for begge parter.
Vognmandsfirmaet Gert Svith har ca. 40 lastbiler.
Grenaa Lastvognsservice reparerer og servicerer lastbiler. Værkstedet er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen og skal leve op til kravene heri. Bekendtgørelsen kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184569

Affald
Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data
for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).
Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.
Virksomheder og anlæg, der selv indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet. Virksomheder der alene transporterer affald for andre, har pligt til at
overlevere oplysninger til modtageren om hvor affaldet kommer fra.
Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S er registreret både som indsamler og som transportør.
I forhold til affaldsdata er følgende vigtigt at iagttage:
Transportør: Når firmaet alene transporterer affald fra A til B er man transportør. Det betyder at man
ikke overtager ansvaret for affaldet, men alene er forpligtiget til at aflevere det til det sted, som
producenten ønsker det afleveret til (en godkendt modtager) og her overlevere oplysninger om hvilken
producent affaldet kommer fra. Hvis I ikke gør det, vil det i affaldsdatasystemet se ud som om at det
er vognmandsfirmaet der producerer en stor mængde affald, hvilket jo ikke er tilfældet.
Indsamler: Når firmaet henter affald hos en virksomhed og bringer det hjem til egen matrikel eller
henter affald hos mange aktører af gangen, fx en papindsamling, så overtager firmaet ansvaret for
affaldet og dets videre håndtering. Dette forpligtiger også firmaet til at indrapportere de indsamlede
mængder til affaldsdatasystemer. Ved indrapportering, skal det oplyses hvilke producenter der hentes
ved, herunder hvilken type og mængde affald.
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Når I så afleverer affaldet til ny indsamler eller modtager, overgår til dem og de skal indrapportere at
de modtager affald fra jer, herunder typer og mænge.
Modtageranlæg: Jeres plads i Kirial og på Rugvænget 37 modtager begge affald fra andre virksomheder
og skal derfor begge registreret i affaldsregistret. De skal derfor have hvert sit p-nummer. I bør kontakte affaldsregistreret for at finde ud af hvilken kategori de skal regsistreret under. De kan kontaktes
på affaldsregister@ens.dk. I kan evt. bede om en opringning fra dem.
Med en registrering føler også en pligt til at indrapportere hvem der modtages affald fra, herunder
mængder og typer. Dette gælder også hvis pladsen modtager affald fra et af jeres egne firmaer.
Eksempler:
 Såfremt Vognmandsfirmaet kører et læs beton fra en fabrik i grenaa til pladsen i Kirial, skal
virksomheden i Kirial indrapportere affald til affaldsdatasystemet, herunder hvilken fabrik det
kommer fra, mængde, type og hvad der skal ske med affaldet (det nyttiggøres).
 Hvis Vognmandsfirmaet kører tagplader til deponi i Glatved direkte fra en virksomhed eller
privat kunde, skal det oplyses til Reno Djurs hvor affaldet kommer fra. Det er Reno Djurs der
skal indrapportere oplysninger om producent, mængde, type mm. til affaldsdatasystemet.
Råvarer
I hallen ved Grenaa Lastvognsservice ApS, opbevarer råvarer af forskellige slags. Der er olier, sæber
og sprinklervæske mm. Se billeder af råvarer på bilag 1.
Olier og kemikaler skal opbevares i henhold til Norddjurs Kommunes regulativ om opbevaring af olier
og kemikalier. Den kan læses her:
https://www.norddjurs.dk/media/2441425/Forskrift-for-opbevaring-af-olie-og-kemikalier-2015.pdf
Der var en rist i gulvet i værkstedet. Det var uklarhed om der er afløb fra gulvet. Derudover blev store
palletanke opbevaret tæt på porte/døre.
Jf. ovennævnte forskrift gælder følgende:
 §6 Al oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af
omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft eller kloak- eller regnvandssystem, hvis der skulle opstå spild. Oplaget af olier skal være placeret således, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil, og oplaget skal være sikret mod påkørsel, hvor
der forekommer fare for dette.
 §7 Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der
opbevares (eksempelvis betongulv) uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand. Fliser
og SF-sten anses ikke som tæt bund.
 §8 Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles
på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i
kloaksystemet eller ud på jorden eller til overfladevand. Dette kan gøres ved at placere oplag
på spildbakke eller indrette oplagspladsen med opkant, således at spild tilbageholdes på oplagspladsen.
 §9 Udendørs oplagspladser skal - udover at opfylde ovenstående krav - være overdækkede og
afskærmet mod nedbør og smeltevand.
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§10 Olier og kemikalier skal opbevares i egnede, bestandige og tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse
af indhold.

Oplagene af olier og kemikalier opbevares ikke i henhold til ovenstående. Dette blev virksomheden
også gjort opmærksom på i 2012, hvor der var tilsyn v/miljømedarbejder Peter Hilmer. Norddjurs
Kommune skal derfor indskærpe, at dette bringes i orden snarest muligt og senest d. 1. august
2018. Hvis I har spørgsmål herom, er I velkomne til at kontakte mig.
Ang. spildolie: Ved tilsyn i 2012 blev der oplyst at spildolie blev opbevaret i nedgravet spildolietank
(1000 liter). Virksomheden blev I tilsynsbrevet af 21. dec. 2012 oplyst at dette ikke var i henhold til
gældende regler. Umiddelbart er der aldrig fulgt op og ved dette tilsyn, var der fortsat uklarhed om
hvorvidt tanken er sløjfet. I bedes snarest muligt oplyse om tanken stadig findes. Se mere i afsnittet
om olietanke.
Støj
Der er ingen klager over støj og der der blev ved tilsynet konstateret væsentlige støjgener.
Luft
Der er ingen klager over støv eller lugt. Der blev ved tilsynet ikke konstateret væsentlige støv- eller
lugtgener.
Spildevand
I hallen ved lastvognsservice er der en vaskehal, hvor der kan vaskes lastbiler. Der vaskes lastbiler fra
Vognmandsfirmaet Gert Svith, samt vognmand Lars Svith og vognmand Henrik Svith. Der er tale om ca.
48 lastbiler.
Der er umiddelbart ikke meddelt en tilslutningstilladelse til offentlig kloak. Det fremgår af den gamle
byggesag at der blev givet tilladelse til en vaskehal i 1991. Der fremgår ikke at der er meddelt tilslutningstilaldelse. Hvis I har en tilslutningstilladelse, bedes I fremsende en kopi heraf. Såfremt Norddjurs
KOmmune ønsker at udarbejde en tilslutningstilladelse, vil I blive kontaktet.
Indtil videre ønsker Norddjurs Kommune oplyst hvor meget vand der anvendes om året til vask af lastbiler, mængde sæbe og vaskemetode (højtryksrenser ? Hedvandsrenser?). I bedes fremsende oplysninger herom snarest muligt og senest d. 1. august 2018.
Olieudskillere:
På tilsynet blev der oplyst at der findes følgende olieudskillere:
1. 300 liter ved vaskehal
2. 1000 liters ved værksted
3. 1300 liters ved værksted
4. 1600 liter ved Uno X (YX truck)
Det blev oplyst ved tilsynet at alle olieudskillere sidst var tømt okt. 2016. Det fremgår dog af kommunes
rapporter over tømningsordningen, at der også er tømt d. 28/7 2017.
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Fyringsanlæg og olietanke
I BBR er det oplyst at værkstedet opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr og at
opvarmningsmidlet er flydende brændsel.
I BBR er der oplyst at der findes følgende tanke på grunden
1. nedgravet tank fra 1978 (<6000 liter), i drift, anvendes til mineralsk olieprodukt
2. Nedgravet tank fra 1983 (6000-100.000 liter), i drift, anvendes til mineralsk olieprodukt
3. Overjordisk tank fra 2011 (<6000 liter), i drift, anvendes til diesel
Norddjurs KOmmune ønsker en redegørelse for tanke. Vi ved alleree at tank nr. 2 er den der benyttes
til tankanlægget som drives af Uno X og at tank nr. 3 benyttes til at tanke egne køretøjer.
Norddjurs Kommune ønsker at vide:
Er tank nr. 1. stadig i drift? Anvendes den til spildolie? Underjordiske tanke har en levetid på 40 år,
hvilket betyder at tanken inden årets udgang skal sløjfes. Dog må det ikke anvendes til farligt affald
(spildolie) og er det tilfældet, skal dette ophøre straks.
Har I en tank til fyringsolie? Hvis ja, hvilken.
Hvis tank 1 er sløjfet/når den sløjfes - skal det anmeldes til kommunen.
Hvis der er etableret en tank til fyringsolie, som ikke er registreret i BBR, skal den anmeldes til kommunen.
Anmeldelse af sløjfning og etablering af nye tanke sker på www.bygogmiljoe.dk
I bedes svare på ovenstående snarest muligt og senest d. 1. august 2018.
Jordforurening
Matrikel 1 lm og matrikel 1 ll er kortlagt på vidensniveau V1. Der blev ved tilsynet ikke visuelt set
noget, der kunne være tegn på en jordforurening.
Egenkontrol
Vognmandsvirksomheden har ingen egenkontrolvilkår.
Lastvognsservice virksomheden er reguleret efter autoværkstedsbekendtgørelsen, som kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184569
Der er i denne bekendtgørelse egenkontrolvilkår, jf. § 14:
§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:
1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.
Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den
pågældende handling er udført.

Ovenstående dokumentation blev ikke udbedt ved tilsynet, men det myndigheden forventer at det vil
blive gennemgået ved næste tilsyn.
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Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. (HUSK at der skal være hjemmel knyttet til håndhævelsen,
som skal stå i selve teksten under punktet, som håndhæves).
Indskærpelse
Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør
af loven.
Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed.
Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101,
stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden
6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle
håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2018 kr. 322,49 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.
Offentliggørelse af tilsynsrapport
Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn1 offentliggøres. Dette sker på websiden
for Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk/. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du
have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs
Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller
på mail til lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 31. maj 2018 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra
dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.
Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven2, forvaltningsloven3 og miljøoplysningsloven4 sætter.
Med venlig hilsen
Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

1

Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
2

6

Bilag 1. Billeder af råvareoplag i hallen
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