Tilsynsnotat for miljøtilsyn
Holbæk Kommune har den 31.10.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på Søren Friis Auto
på Industrivej 12, 4450 Jyderup, CVR nr. 17899449, P-nr. 1013064012.
Virksomheden
Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden foretager reparation af biler, herunder glasskader,
klargøring til syn, service samt køber og sælger biler.
Virksomheden råder over 3 sammenhængende haller, hvori der i de 2 af dem er installeret personvognslifte, og i den 3. primært er råvarer oplagret, herunder blandt andet dæk, spildolie og motorolie.
Virksomheden er omfattet af bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen2 og reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen3. Virksomheden skal følge reglerne i olietankbekendtgørelsen4 i forhold til virksomhedens olietanke.
Baggrunden for tilsynet
Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.
Hvad er der ført tilsyn med?
Der blev ført tilsyn med virksomhedens indretning, drift, støjforhold, luftemissioner, spildevandsforhold,
håndtering af affald og kemikalier, affaldsbortskaffelse, olietanke og egenkontrol.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
Tanke
Jf. BBR findes der to nedgravede tanke på ejendommen. En tank på 2500 L og en tank på 4000 L.
Tankene er ikke i brug. Virksomheden vil gerne sløjfe de to nedgravede tanke.
Virksomheden har en spildolietank på 1200 L, tanken er ikke registreret i BBR.
Råvarer
Ny smøreolie opbevares i 200 liters tromler stående på en spildbakke i lokale med afløb i gulvet.
Alle sprayflasker opbevares i aflåseligt skab. Sprinkler og kølervæske opbevares i værkstedet, og er placeret over spildbakker.
Affald
Virksomheden kildesorterer sit affald i relevante fraktioner, bortset fra bioaffald der håndteres som restaffald/brændbart
Støj
Kompressoren er placeret indendørs. Bremsetesteren er placeret udendørs. Bremsetester anvendes kun
på hverdage i værkstedets åbningstider. Der foretages ikke karosseriarbejde og slibning.
Luftemissioner
Ved tilsynet blev det konstateret, at der er 2 punktudsug, som benyttes til udsugning af udstødningsgas.
Afkast fra udsugningsanlægget er ført 1 meter over taget.
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LBK nr. 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse
BEK nr 1312 af 08/11/2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
3 BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug
4 BEK nr 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og piplines
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Spildevand
Der foretages enkelte afvaskninger af biler i forbindelse med reparation. Vask foretages i værksted med
afløb i gulvet, der er ført til sandfang og olieudskiller. Olieudskiller og sandfang er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Olieudskiller og sandfang er sidst tømt februar 2017.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol
Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?
Ved tilsynet blev der fremvist dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.
Dokumentationen for bortskaffelse af affald blev ved tilsynet vurderet ok.
Håndhævelser
Kommunen har henstillet, at virksomheden sikrer, at oplysninger vedrørende olietanke er opdateret i BBR.
Jordforurening
Ved tilsynet blev det vurderet, at betonbelægning i opbevaringslokale i byg.1 fremkommer oliemættet og
slidt og at øvrige indendørs belægninger fremstod let slidt, men intakte samt at asfaltbelægning på areal
rundt om bygninger fremstod intakte.
Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Ved tilsynet blev hele ejendommen ikke undersøgt for jordforurening.
Tilsynsnotat udarbejdet af:
Holbæk Kommune den 13. marts 2018
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