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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Vintage Car Service, Allingvej 3, 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:

3. oktober 2017
Søren Vestergaard
Bente Christensen
Søren Vestergaard
74781217
86 49 21 25
soren@vintagecarservice.dk
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Autoværksted

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.

Generelt
Virksomheden beskæftiger sig med reparation og restaurering af veteranbiler. Der foretages også import og videresalg af reservedele til veteranbiler.
Da tilsynet var et prioriteret tilsyn, blev der kun set på forhold vedrørende affald og biler.
Opsummering af tilsynet
Det indskærpes, at Vintage Car Service fremover sorterer pap og papir fra og sikrer, at det genanvendes. Dokumentation bedes fremsendt senest den 15. november 2017.
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Det indskærpes, at de to biler, som nævnt i tilsynsrapporten, placeres som nævnt. Dokumentation
bedes fremsendt senest den 15. december 2017.

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.
Virksomheden havde følgende affaldsfraktioner, jævnfør registrering, i 2011:
Type
Papir og pap
Oliefiltre
Motor-, gear- og smøreolier
Blandet husholdningsaffald

Transportør/indsamler
Brdr. Fisker I/S
ABAS Miljøservice
ABAS Miljøservice
Marius Pedersen A/S

Søren Vestergaard oplyste, at der ikke er blevet afleveret oliefiltre og spildolie siden 2011.
Der forefindes ikke en container til pap og papir, men en container til blandet affald, som afhentes af
Brdr. Fisker.

Ved tilsynet blev det konstateret, at der er en stor del pap og papir i containeren til brændbart affald.
Jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 64 skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.
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Norddjurs Kommune skal således indskærpe, at Vintage Car Service etablerer en pap- og papirsortering
og får det hentet af en virksomhed, som kan garantere, at det afhændes til genanvendelse.
Dette skal ske senest den 15. november 2017. Når I har fået etableret en ordning, herunder fundet en
aktør der kan bringe pap og papir til genanvendelse, bedes I orientere Norddjurs Kommune herom.
Dette kan gøres på mail til bc@norddjurs.dk.
Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugsstationen som erhverv.

Biler, der skal repareres eller sendes til skrot
Øst for ejendommen var der opstillet to biler i det fri.
Søren Vestergaard oplyste, at disse skulle laves istand.

I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om "Håndtering af affald i form af
motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner deraf", skal borgere, virksomheder m.v. aflevere udtjente
køretøjer i form af person- og varebiler til virksomheder, der er registreret i henhold til § 6 i ovenstående bekendtgørelse.
Hvis en uindregistreret bil skal betragtes som en veteranbil, skal den enten være placeret på en for
væske uigennemtrængelig plads med afløb til olieudskiller og være effektivt overdækket med en kraftig presenning eller placeret indendørs uden mulighed for, at der kan ske spild til kloak eller jorden.
Det indskærpes herved, at ovenstående biler enten placeres som nævnt ovenfor eller afleveres til
godkendt modtager senest den 15. december 2017.
Dokumentation bedes fremsendt.

Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
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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.

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 25. oktober 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
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Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 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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