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Generelt: Tilsynet blev gennemført med fokus på virksomhedens vaskeplads og støj/støv fra neddeling af
træ.
Støj/Støv:
Der foreligger en klage over støv og støjgener fra virksomhedens neddeling af træ.
Virksomheden har ikke foretaget neddeling af træ siden i starten af januar 2015. Dette skyldes faldende
mængder af løvtræ, der skal flises. Nåletræ flises på en plads i Balle. Det er ikke muligt at angive hvor
ofte der vil ske neddeling af træ i fremtiden. Det er oplyst at der kun flises nogle timer om dagen på de
dage, hvor det skal ske. Dette har en fordel for virksomheden idet støjbidraget midles over 8 timer i
dagperioden.
Det er aftalt at virksomheden kontakter miljøafdelingen forud for næste flisning, således at en
miljømedarbejder har mulighed for at besigtige stedet under neddelingen.
Virksomheden har etableret en vold, som angivet i påbud af 14/7 2014.
Vaskeplads/spildevand:
Vaskepladsen er lavet af SF-sten og er i generelt dårligt stand.
Virksomheden er blevet oplyst om at miljøafdelingen agter at meddele et påbud om forbedring af
vaskepladsen. Et påbud vil blive varslet med et brev, hvori argumenter for påbuddet vil kunne læses.
Virksomheden kan komme med bemærkninger til varsling af påbuddet, herunder om økonomi, tidsfrister
mm. Per Rasmussen mener at der er membran under SF-stenene på vaskepladsen. Dette har kommunen
ingen dokumentation for og medmindre det kan dokumenteres, antages det at der ikke er membran.
Det skal afklares om afledningen sker til spildevandsledningen eller til regnvandsledningen.
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Vaskepladsen blev målt ud. Dette skyldes at den ikke er overdækket og at man derfor reelt sender meget
regnvand på renseanlæg. Aqua Djurs vil fremover vil afkræve afledningsafgift for nedbøren.
Vaskepladsen er målt til 21x8meter (som skal fratrækkes et skur på 8x3 meter), dvs. i alt 144 m2. Dette
tal sendes til Aqua Djurs.
Øvrigt:
Ved tilsynet blev der konstateret en afbrænding på pladsen. Det blev oplyst at der var tale om en Skt.
Hans bål, som stadig brændte. Der var stammer og flis i bålet, ikke tegn på andre affaldsfraktioner.
Der blev orienteret om, at:
 afbrænding af affald er forbudt
 haveaffald må dog brændes i landzone i perioden 1. dec. – 1. marts
 Der må undtagelsesvist brændes af i byzone Skt. Hans aften. Dette må ikke brænde natten over.
 Der må ikke kommes andet affald på et Skt. Hans bål end tørt haveaffald.
 Bål i byzone i øvrigt skal være af rent, tørt brænde og på dertil indrettede bålpladser.
Miljøafdelingen skal henstille til at Skt. Hans bål for eftertiden, skal brænde ud eller slukkes sammen
aften.
Brugerbetaling for miljøtilsynet:
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 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 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere
tidspunkt.
Er der spørgsmål til tilsynsrapporten, kan jeg kontaktes på telefon 89 59 40 18 eller på mail
lisbr@norddjurs.dk.
Såfremt eventuelle bemærkninger/rettelser til tilsynsrapporten ikke er meddelt til Norddjurs Kommune
inden 14 dage fra d.d., betragtes rapporten som godkendt af virksomheden.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder
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