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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Dansk Motorsamling, Kristiansmindevej 14, 8500 Grenaa
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Antal ansatte i virksomheden:
Virksomhedstype:

Miljøledelsessystem:

18. maj 2016
Henrik Høyer Nielsen, Jens Sørensen og Bodil (?)
Niels K. Petersen, Lisbeth Røge
Ove Thomsen
31352460
29 41 39 66 eller 29 37 51 06
Breve sendes via e-boks
Kun frivillige
A53 Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder,
der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et
hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2
Nej

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.
Udendørs oplag
Virksomheden har en del oplagrede ting, som skal bruges til renoveringarbejder og udstillinger og det
årlige motortræf. Ved sidste tilsyn var der en snak om oplaget. Der lægges vægt på at der ryddes op
løbende og at emner der ikke længere planlægges anvendt, bortskaffes som affald. Virksomheden
har siden sidste tilsyn, foretaget en oprydning på de udendørs arealer. De oplagrede ting findes langs
bygningen på ejendommens nordlige side. En del ting opbevares i opstillede containere. Der vurderes
at der ikke er miljømæssige problemer forbundet med oplaget.
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Vaskeplads og oplagsplads
PÅ en befæstet plads på virksomheden er der
etableret nyt slidlag på den del der benyttes
som vaskeplads. Arbejdet var netop færdiggjort på tilsynsdagen. Der er lavet et støbt lag
oven på det gamle som vurderes at være
uigennemtrængelig for de stoffer der vil opstå
ved brug af pladsen. Der kunne ses at der var
hæld imod afløbet.
På den øvrige del, opbevares der en affaldscontianer og andre ting, som fx reol med
jern/stål. Oplaget var ryddet op og det vurderes at det ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Norddjurs Kommune har meddelt en indskærpelse d. 11. dec. 2015 vedr. sortering af affald. Indskærpelsen er efterfulgt.
Norddjurs KOmmune har meddelt en indskærpelse d. 11. dec. 2015 vedr. opbevaring af væsker og
akkumulatorer. Indskærpelsen er efterfulgt.
Norddjurs Kommune har d. 14. januar 2016 henstillet til at man forsøger at undgå spild i den indendørs udstillinghal uden fast bund, fx ved brug af bakker/spande mm. Der vurderes at dette efterkommes.
Norddjurs Kommune har d. 14. januar 2016 henstillet til at opbevaringen af motorer mm. som har
indeholdt olie (der kan dryppe olie) fremover sker indendørs, i containere eller under anden overdækning, som fx pressering. Henstillingen er efterfulgt.
Norddjurs Kommune har d. 14. januar 2016 henstillet til at Motorsamlingen løbende gennemgår oplaget og vurderer om noget af det skal bortskaffes, idet man er forpligtiget til at bortskaffe affald.
Henstillingen er efterfulgt.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 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 2016 kr. 311,80 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.
Offentliggørelse af tilsynsrapport
Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på
grund af de nye regler for miljøtilsyn 1. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed
1

Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

2

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 17. juni 2016 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer
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
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Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger
3
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