Afdeling:
Dato:
Reference:
Tlf.:
E-mail:
Journalnr.:

KJ Auto
Industrivej 5
8963 Auning
Mail: citroen@kj-auto.dk

Erhverv og Miljø
17. juli 2017
Bente Christensen
89 59 40 19
bc@norddjurs.dk
17/6409

TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos KJ Auto, Industrivej 5, 8963 Auning.
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Antal ansatte i virksomheden:
Virksomhedstype:

29. juni 2017
Per Jensen
Bente Christensen
Per Jensen
32368492
26 83 70 29
Citroen@kj-auto.dk
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Autoværksted

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 beskæftiger sig med reparation og salg af biler.
Driftstid mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00.
Opsummering af miljøtilsynet
Der er meddelt en indskærpelse i forbindelse med manglende anmeldelse af virksomheden, se afsnittet
"Anmeldelse af virksomheden". Forholdet skal bringes i orden senest den 1. september 2017.
Fremsendelse af komplet liste over affaldsfraktioner, transportører og modtagere senest den 1. september 2017, se afsnittet "Affald". Listen skal fremsendes senest den 1. september 2017.
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Der er meddelt en indskærpelse vedrørende afmelding af olietanke, se afsnittet "Fyringsanlæg og olietanke". Forholdet skal bringes i orden senest den 1. september 2017.
Opfølgning vedrørende egenkontrol, se afsnittet "Egenkontrol".

Anmeldelse af virksomheden
I mail af 4. februar 2015 blev du anmodet om at kontakte Norddjurs Kommune, hvis flytningen fra
Industrivej 2 til Industrivej 5 blev en realitet.
I henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering
og drift af autoværksteder m.v. § 5 skal den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at
udvide eller ændre bestående autoværksteder på en måde, der indebærer forøget forurening indgive
anmeldelse til kommunalbestyrelsen.
Det indskærpes derfor, i henhold til ovenstående, at du anmelder virksomheden inden den 1. september 2017.
Der blev på tilsynet udleveret en anmeldelse i papir, som du kan udfylde og sende hertil.
Endvidere kan du læse mere om anmeldelse af autoværksteder på kommunens hjemmeside
http://www.norddjurs.dk/erhverv/virksomheder-og-landbrug/virksomheder/autovaerksted-etablering.

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 indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette
i affaldsdatasystemet.
Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges
en digital signatur.
Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.
Dataerne for 2016 blev gennemgået på miljøtilsynet.
Der var opstillet containere til småt brændbart, pap og papir samt spraydåser.
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Småt brandbart

Pap og papir

Spraydåser

I et skur på nordsiden af værkstedet, hvor der også var placeret en kompressor, stod der beholdere til
spildolie og kølervæske. Skuret var med fastbelægning og uden afløb til kloak.

Spildolie

Kølervæske

Per Jensen oplyste på miljøtilsynet, at der fra starten af 2017 var indgået nye aftaler vedrørende
afhentning af affaldsfraktionerne.
Erhvervsaffald skal håndteres som angivet i affaldsbekendtgørelsens kapitel 10 og kommunens affaldsregulativ. Jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 4, skal den affaldsproducerende virksomhed efter
anmodning fra kommunen kunne dokumentere, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med reglerne.
Norddjurs Kommune anmoder derfor om, at du fremsender en komplet liste over affaldsfraktioner,
transportør og modtager af affaldet, senest den 1. september 2017.
Til orientering kan det oplyses, at du på hjemmesiden affaldstjek kan finde oplysninger om, hvad der
skal gøres med de forskellige fraktioner og på Energistyrelsens affaldsregister kan du se, hvem der må
modtage fraktionerne.
Endvidere kan du finde oplysninger om erhvervsaffald på Reno Djurs' hjemmeside.
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Råvarer
Motorolie, kølervæske og i begrænset omfang sæbe.

Støj
I et skur på nordsiden af virksomheden var der placeret en kompressor.
Norddjurs Kommune har ikke modtaget klager over støj fra denne.

Luft
Der er rumudsugning samt udsugning fra udstødning.

Rumudsugning

Udsugning fra udstødning

Afkast

Per Jensen oplyste, at det bliver vist på et display, hvornår filtre skal skiftes.
I henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3 skal afkast fra udstødningsgas føres mindst 1
meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
Miljøtilsynet vurderede på tilsynstidspunktet, at afkastet var ført op i forskriftsmæssig højde.

Spildevand
Der forefindes kun sanitært spildevand.
Der er ingen afløb inde i bygningen.

Fyringsanlæg og olietanke
I BBR er der registreret følgende to tanke til fyringsolie:
En nedgravet fra 1974 på 2.500 l
En nedgravet fra 1975 på 5.900 l
Ejer oplyste, at han ikke kender noget til tankene. Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
I henhold til bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines § 31, skal ejer sørge for, at anlæg, der varigt er taget ud af drift,
sløjfes i overensstemmelse med reglerne. Det vil sige, at enten skal tanken fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
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Det indskærpes derfor, at du senest den 1. september 2017 finder tankene, hvorefter det skal anmeldes
elektronisk via www.bygogmiljoe.dk, hvad der er sket med tankene.
Jeg har fundet en tegning i en gammel byggesag, hvoraf det fremgår, hvor den ene tank muligvis er
placeret. Se tegningen nedenfor.

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.

Skrotbiler og forsikringsbiler
Skrotbiler afhentes løbende af Øst Autoophug, Spentrup.
Der modtages meget få forsikringsbiler.
Der var på tilsynstidspunktet ingen skrotbiler eller forsikringsbiler.
Virksomheden foretager ikke miljøbehandling af bilerne.
Folderen "Information om skrotbiler" blev udleveret ved miljøtilsynet.

Egenkontrol
Virksomheden har ifølge autoværkstedsbekendtgørelsen følgende egenkontrolvilkår:
§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:
1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
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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.
Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med anmeldelse af autoværkstedet.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Der er ingen tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser, da nærværende miljøtilsyn
er det første på virksomheden.

Øvrigt
Der er ingen olieudskiller.
Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugsstationen som erhverv.
Per Jensen oplyste ved tilsynet, at han måske ville anskaffe sig en container til opbevaring af dæk. Det
kan til orientering oplyses, at containere, der opstilles permanent (mere end 6 uger) betragtes om en
bygning og skal anmeldes til Norddjurs Kommunes Byggeteam. Dette gøres elektronisk via www.bygogmiljoe.dk. Når anmeldelsen er fremsendt, vil du høre fra Byggeteamet.

Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
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. 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.
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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 bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 31. juli 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

Bente Christensen
miljøsagsbehandler

1

Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 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. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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