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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Rougsø Cross Klub
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens mail-adresse:
Virksomhedstype:

19/12 2018
Tonny Sørensen
Niels Kristian Petersen
Tonny Sørensen
helleogtonny@mail.dk
Motorsportsbane

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.
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 er en forening, der driver en motorsportsbane.
Opsummering af miljøtilsynet
Der var ikke noget at bemærke til tilsynet. Der blev ikke meddelt henstillinger eller indskærpelser.
Affald
Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:
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Type
Transportør/indsamler
Modtager/behandling
Dokumentation
Motorolie
Egen transport
Genbrugsplads
Kølervæske
Egen transport
Genbrugsplads
Restaffald
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Dæk
Bdr Davidensen karkasser
Bdr Davidensen karkasser
Opbevaring af væsker sker i dunke/tønder på spildbakke i container med tæt bund.
Råvarer
Motorolie opbevares i container med tæt bund.
Støj
Støjforhold fra kørsel på banen reguleres af følgende miljøgodkendelser:
Miljøgodkendelse og planlovstilladelse af 26. november 1996
Tillæg til miljøgodkendelse af 16. juni 2005
Tillæg til miljøgodkendelse af 7. november 2006
Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider af 5. marts 2014
Luft
Der udledes ikke anden emission end den, der kommer fra motorcyklernes udstødning. Klubhuset har
vamepumpe med elvarme.
Spildevand
Der er en tank til sanitært spildevand, der tømmes årligt. Derudover er der givet tilladelse til en
vaskeplads.
Fyringsanlæg og olietanke
Der står i containerne en fyringsolietank på 1200 liter fra 1991. Med en levetid på 30 år skal tanken
senest sløjfes i år 2021.
Jordforurening
Der blev ved tilsynet ikke set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.
Øvrigt
Det har ved tidligere tilsyn i 2015 været drøftet om der var mulighed for at anvende nogle gamle
telefonpæle. I den forbindelse har Lisbeth Røge fremsendt information til tidligere formand Arne Kjær
på mail 20. oktober 2015. Det kunne ved tilsynet i 2015 konstateres, at telefonpælene lignede de
grønne arsenbehandlede pæle og ikke sorte ceresotbehandlede pæle som først antaget. Det er miljøstyrelsen, der er myndighed på anvendelse af grønne arsenbehandlede telefonpæle.
Norddjurs Kommune har i forrige tilsynsbrev gjort opmærksom på, at telefonpælene skal overdækkes,
såfremt de fortsat skal ligge på jorden. Det kunne konstateres på tilsynet, at dette er efterkommet.
Hvis pælene ønskes bortskaffet skal Norddjurs Kommune kontaktes forud eftersom de klassificeres som
farligt affald.
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Klubben har endvidere ansøgt om at udvide crossbanen på et areal beliggende nord for den eksisterende bane. Dette kræver opbygning af støjafskærmning i form af jordvolde. Dette er der blevet udarbejdet miljøgodkendelse til og arbejdet forventes i gangsat i foråret 2019.
Brugerbetaling
Virksomheden er grundet status som forening ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
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 nkp@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 8. april 2019 indenfor 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

Niels Kristian Petersen
Miljømedarbejder
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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
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