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Virksomhed

Krumtappens Knallert- bil og gokartbane

Adresse

Isbjerg Møllevej 69 A, 6800 Varde

CVR nr.

29189811

Dato for tilsyn

Den 9. august 2017

Fra virksomheden
deltog

Jens Peter Olesen og Svend Erik Andersen

Tilsynet udført af

Line Rødgaard Greisen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Banerne bruges mere i dagtimerne end tidligere, og
klubben får svært ved at overholde godkendelsens
vilkår i 2017. Vi talte derfor om mulighederne for et
tillæg til miljøgodkendelsen. Som vi talte om under
tilsynet, er det jer, der skal søge om udvidede
køretider, og jer der skal bevise, at støjgrænserne
stadig kan overholdes, selvom der køres mere i
dagtimerne.

Line Rødgaard Greisen
Direkte tlf.: 79947464
Journalnr.: 125820/17
Sagsnr.: 17/7854

Jeg har den 11. august 2017 modtaget jeres
ansøgning om udvidede køretider. I hører mere fra
mig, hvis jeg får brug for yderligere oplysninger.
Baggrund for tilsynet

Godkendelsesbekendtgørelsen pkt. H 201

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af
stamkort.
Fysisk gennemgang; affald, spildevand, olietanke.
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og
tilladelser.
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

18-08-2017

Resultaterne af
egenkontrollen

Journal blev fremvist under tilsynet.

Konstateret
jordforurening

Der blev ikke observeret jordforurening under
tilsynet.
Grunden er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

Risikoscore

2,1

Brugerbetaling

Ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 2,
er skydebaner, motorsportsbaner, knallertbaner,
flyvepladser og ferskvandsdambrug til udklækning
af fiskeyngel ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvis
de i overvejende grad anvendes til ikkeerhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter.
Krumtappens Knallert- bil og gokartbane hører
under denne kategori, så derfor vil der ikke blive
opkrævet gebyr for tilsynet.

Med venlig hilsen
Line Rødgaard Greisen
Civilingeniør
E ling@varde.dk

Lovhenvisning


Bekendtgørelse, nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



Bekendtgørelse, nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af
listevirksomhed.



Lov om forurenet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør
lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016
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