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Tilsynsrapport

Line Rødgaard Greisen
Direkte tlf.: 79947464

Virksomhed

Vestjysk Automobil-lager A/S

Adresse

Energivej 4, 6800 Varde

CVR nr.

33373732

Dato for tilsyn

Den 4. november 2020

Fra virksomheden
deltog

Ingen (digitalt COVID-19 tilsyn)

Tilsynet udført af

Line Rødgaard Greisen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Tilsynet er udført som et digitalt miljøtilsyn jf.
Miljøstyrelsens udmelding om tilsynsindsatsen i
2020 grundet COVID-19. Tilsynet er et prioriteret
tilsyn og omhandler udelukkende opfølgning på en
af indskærpelserne fra tilsynet i 2019. Det drejer sig
om følgende indskærpelse:

Journalnr.: 164069/20
Sagsnr.: 20/12396

Varde Kommune indskærper, at afkast fra
udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg
føres mindst en meter over det sted på tagfladen,
hvor afkastet er placeret.
Varde Kommune har af flere omgange rykket
virksomheden for forhøjelse af afkast. Den 3.
november 2020 meddelte Jacob Engelbrecht
telefonisk, at udsugningsanlægget var opsat.
Efterfølgende har Jacob Engelbrecht indsendt
billeder af udsugningsanlæg og afkast til Varde
Kommune.
Indskærpelsen er efterkommet.
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Baggrund for tilsynet

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Tilsynstype

Prioriteret

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Opfølgning på indskærpelse om afkast.

Resultaterne af
egenkontrollen

Ikke gennemgået under tilsynet.

Konstateret
jordforurening

Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 2 efter
jordforureningsloven (faktisk konstateret
forurening). Resten af matriklen er kortlagt på
vidensniveau 1 (mulig forurenet).

Risikoscore

4,3

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal
Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den
tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre
tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af
tilsynsrapport, herunder også den eventuelle
opfølgning, der måtte være på tilsynet.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af
Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og
afrapportering indtil dags dato: 5 timer (inklusiv
rykker for indskærpelse i løbet af året).

Lovhenvisning


Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af
autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.



Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen
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Line Rødgaard Greisen
Civilingeniør
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