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Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af
virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var 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.
Generelt
Virksomheden er modtager af diverse affaldsfraktioner fra borgere og erhverv. Virksomheden sørger
for, at den videre håndtering/bortskaffelse af affaldet sker på en miljømæssig korrekt måde.

Billede 1. Containerpladsen i Grenaa
Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Farligt affald
Diverse fraktioner af farligt affald, så som malingrester, spildolie, batterier, kemikalier o.lign. opbevares i et rum med en lukket sump under. Der kan ikke ske spild til jord eller afløb. Det vurderes at
opbevaring sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Se nedenstående billede.

Billede 2. Opbevaringsrum til farligt affald

Støj
Der var på tilsynsdagen ingen støjende aktiviteter. I øvrigt ingen bemærkninger.

Spildevand
Overfladevand fra pladsen løber igennem olieudskiller og videre i den kommunale kloak.

Fyringsanlæg og Olietanke
Ingen.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev
ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Egenkontrol
Virksomheden har følgende egenkontrolvilkår:
Der skal indsendes årsrapportering. Det er gjort.
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Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 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 2017 kr. 318,04 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 phh@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 07.09.2017 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
Pia Heidemann-Hansen
Miljøsagsbehandler
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Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
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Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger
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