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06-11-2020

Håndhævelser
Henstillinger

06-11-2020

Henstillinger

06-11-2020

Henstillinger

CVR nummer
Virksomhedstype

Bemærkninger
4.
Ifølge vilkår 10 i jeres
miljøgodkendelse skal alt opsamlet
spild indeholdende olie eller
kemikalier, herunder grus, savsmuld
eller lignende bortskaffes som farligt
affald. Hvordan bortskaffer I
opsugningsmateriale p.t.? Der findes
ingen oplysninger i
Affaldsdatasystemet. I bedes sende et
svar til os senest den 6. december
2020.
3.
Ved tilsynet
konstaterede vi pletter på SFstenbelægningen i teltet, som muligvis
er oliepletter.
Vi aftalte igen, at I renser arealerne for
pletterne med damprensning, så man
nemt kan konstatere, hvis der sker nye
spild. Dette skal gennemføres senest
den 6. december 2020. Husk at spild
skal forebygges.

Status
Meddelt

2.
Det er blevet jeres
opgave at få tømt olieudskillere, som
modtager overfladevand fra kajarealer
på Køge Jorddepot og Unitterminalen. I
bedes udfylde vedlagte
anmeldelsesformular og sende det
tilbage til os med en tegning af

Meddelt

Meddelt

KØGE KOMMUNE
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06-11-2020

Tilsynet omfattede
Jordforurening

Henstillinger

olieudskillernes placeringer senest den
6. december 2020.
1.
I bortskaffer fejeaffaldet
med evt. vand fra fejningen som farligt
affald fra nu af og I opbevarer
fejeaffaldet i en tæt container og
etablerer en presenning over
containeren med fejeaffald senest den
6. december 2020. Se nedenstående.

Meddelt

Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Ved tilsynet konstaterede vi pletter på SF-stenbelægningen i teltet, som
muligvis er oliepletter. Se ”Henstillinger / aftaler”.
Perkolat fra jeres container med fejeaffald løber fra befæstet areal (SF-sten)
til afløb. Der er risiko for at perkolatet er forurenet og at perkolatet kan
forurene jorden under det befæstede areal. Se ”Henstillinger / aftaler”.

Konklusioner på
egenkontrol

På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ellers ikke
konstateret tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke set alle
områder på virksomhedens areal.
Ingen bemærkninger

