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31352460
29 41 39 66 eller 29 37 51 06
A53 Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder,
der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil
2
indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m
Nej

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.
Generelt
Tilsynet var uvarslet og der var ingen repræsentanter fra Motorsamligen til stedet ved tilsynet.
Ifølge kommunens arkiverede dokumenter samt motorsamlingens hjemmeside, er der tale om en
udstilling med tilknyttet værksted hvor der restaureres og repareres gl. motorer og maskiner med
henblik på at de skal indgå i en udstilling sammen med stedets øvrige samling.

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa · Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Opbevaring af væske
Ved tilsynet blev der konstateret oplagring af ukendt væske (olie eller kemikalie). Det antages at der
er tale om spildolie, da det er en meget mørk væske. Væsken (ca. 1500 liter) opbevares olie eller
kemikalier i palletanke under åbne himmel og uden mulighed for opsamling i tilfælde af lækage/spild. Opbevaringen ses på billeder herunder.

Ved tilsynet blev der desuden konstateret et
oplag af akkumulorer (som kategoriseret som
farligt affald). Disse blev opbevaret på palle
under åben himmel, som det ses på billedet
til venstre.
I henhold til Norddjurs Kommunes forskrift
for opbevaring af olier og kemikalier, gælder
følgende om opbevaring:

§6 Al oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af
omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft eller kloak- eller
regnvandssystem, hvis der skulle opstå spild. Oplaget af olier skal være placeret således, at
uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil, og oplaget skal være sikret mod
påkørsel, hvor der forekommer fare for dette.
§7 Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der
opbevares (eksempelvis betongulv) uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand.
Fliser og SF-sten anses ikke som tæt bund.
§8 Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på
pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i
kloaksystemet eller ud på jorden eller til overfladevand. Dette kan gøres ved at placere
oplag på spildbakke eller indrette oplagspladsen med opkant, således at spild tilbageholdes
på oplagspladsen.
§9 Udendørs oplagspladser skal - udover at opfylde ovenstående krav - være overdækkede og
afskærmet mod nedbør og smeltevand.
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§10 Olier og kemikalier skal opbevares i egnede, bestandige og tætte beholdere med
tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med
angivelse af indhold.
Forskriften gælder, jf. § 1 og § 2, også for fast affald, der kan afgive væsker, som fx akkumulatorer.
Miljømyndigheden vurderer at ingen af de ovennævnte bestemmelser er opfyldte og der er dermed
tale om et ulovligt forhold. Norddjurs Kommune indskærper således at opbevaringen hurtigst muligt
ændres, således at foreskriftens bestemmelser kan efterleves.
Den selvejende institution Dansk Motorsamling bedes hurtigst muligt redegøre for hvilken væske der er tale om
og hvordan forholdet omkring manglende regelefterlevelse er bragt i orden, både for så vidt angår væske og
akkumulatorer. Såfremt væskes eller akkumlatorer bortskaffes skal dette ske til godkendt modtager og der
skal foreligge dokumentation herfor.
Overfor nævnte forskrift kan læses her: http://www.norddjurs.dk/media/2441425/Forskrift-for-opbevaring-afolie-og-kemikalier-2015.pdf
Sortering af affald
Ved tilsynet blev der konstateret en åben container med affald på "vaskepladsen", som det ser på
billederne herunder.

Affaldet var hovedsageligt skrot (jern og metal), men der blev bl.a. også konstateret et gammel lysarmatur i containeren. Gamle lysarmaturer med kondensatorer, som ses på billedet herunder kan
udgøre en stor miljørisiko, da det kan indeholde PCB-holdigt olie.
Kondensatorer i jeres container, er dateret med 11/85. En Kondensator fra 1985 indeholder med stor
sandsynlighed PCB. Det kunne ikke umiddelbart konstateres om der var mere end et lysarmatur.
PCB er en uønsket stof, som er farlig for mennesker og miljø. Gamle lysarmaturer må under ingen
omstændigheder bortskaffes sammen med skrot, da det kan være til stor skade for mennesker og
forårsage omfattede miljøproblemer på de shredderanlæg der modtager skrottet.
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I kan læse mere om PCB her: http://pcb-guiden.dk/ og specifikt for lysarmaturer med kondensatorer
kan I læse Miljøstyrelsens vejledning herom:
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/01/978-87-93283-47-3.pdf
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der ske kildesortering af affald og farligt affald må ikke blandes
med ikke-farligt affald.
§ 64. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 65, stk. 5 og 6, og § 66.
§ 73. Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.
Miljøafdelingen vurderer at ovenstående bestemmelser ikke er opfyldt og der er således tale om et
ulovligt forhold. Norddjurs Kommune indskærper således at Den selvejende institution Dansk Motorsamling hurtigst muligt foretager kildesortering af affaldet, herunder får gl. lysarmaturer med
kondensatorer frasorteret og bortskaffet til godkendt modtager. Armaturerer bør håndteres med
stor forsigtighed, da læk af olie fra kondensatorer kan give anledning til en omfattende forurening.
PCB er et flygtigt stof som trænger ind i bl.a. beton og afdamper til luften.
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Såfremt skrotcontaineren indeholder andet elektronik eller affald, som ikke er rent metalskrot, skal
dette også frasorteres.
Det gælder forivrigt at opbevaring af skrot der kan afgive olie, er omfattet af samme regler som for
opbevaring af olie (som beskrevet ovenfor i afsnittet om "Opbevaring af væske"). Dette gælder uanset om der er tale om motordele eller lignende som opbevares til senere brug eller lignende effekter,
som oplagres forud for afhentning som affald.
Vaskeplads
Vaskepladsen på virksomheden blev besigtiget. Billerne herunder viser forholdene. PLadsen blev tydeligvist anvnendt til højtryksrensning, her kunne ses gul metalgenstand og gl. traktor. Der oplagres
diverse materialer, olietanke, skrot (affaldscontainer), traktorer mm. på pladsen. Pladsen var fedtet
og bar tydelige præg af en oliepåvirkning. Der var gult stof på pladsen, formegentlig fra afrensning af
det gule genstand. Afløbet havde ingen rist og så ud til at være stoppet. Det så umiddelbart ud til at
nogle har forsøgt at grave afløbet fri, idet der var en del "mudder/jord" i hjørnet af pladsen lige ved
siden af afløbet.

Dansk Motorsamling har søgt om og fået tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads via olieudskiller til opsamlingstank d. 4. maj 2009.
Det er oplyst i ovennævnte tilladelse at vaskepladsen skulle anvendes til udvendig rensning af belægninger på de motor- og maskindele, der indgår i samlingen på ejendommen.
Tilladelsen indeholder en række vilkår, bl.a.
Vilkår 2: Der må ikke på pladsen ske oplagring af sådanne materialer eller foregå aktiviteter, så der
kan opstå risiko for forurening af jord og grundvand.
Vilkår 5. sandfang og olieudskiller skal jævnligt vedligeholdes.
Miljøafdelingens umiddelbare vurdering af sagen, er at disse vilkår ikke kan overholdes, bl.a. fordi:
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1. Vaskepladsen bærer præg af oliespild/stor oliepåvirkning. Det kan give anledning til at tro at
det ikke kun er udvendig vask af emner der foretages.
2. Der ophopes materiele i og ved afløbet.
3. Der oplagres en række fraktioner på pladsen, som kan give anledning til overfladeforurening
og dermed forurening af spildevandet
4. Afrensning af malede emner (som evt. medfører malingrester i spildevandet) kan give anledning til forurening. Malinger kan indeholde tungmetallere eller PCB som kan give anledning til
forurening.
Det er miljøafdelingens umiddelbare vurdering at tilladelsen til opsamling og udspredning af spildevand ikke kan opretholdes medmindre forholdene vedrørende pladsen forbedres væsentligt.
For at kunne vurdere sagen endeligt er der behov for at få redegjort for sagen.
Norddjurs Kommunes miljøafdeling ønsker et møde med Dansk Motorsamling på Kristiansmindevej 14 for at drøfte ovenstående forhold. Det forslås at bestyrelsen for stedet deltager ved mødet, hvor der også skal gennemføres en opfølgende besigtigelse af forholdene både indendørs og
udendørs.
Miljøafdelingen foreslår et møde med Dansk Motor på følgende dato:
Fredag d. 8. januar 2016 kl 9.00
Dansk Motorsamling bedes bekræfte at dette brev er modtaget og at ovenstående møde kan gennemføres på den forslåede dato. Alternativt bedes I selv foreslå et andet tidspunkt for mødet.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på stedet. Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet,
men heller ikke foretaget undersøgelser. Hele grunden er ikke besigtiget.
Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.
Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Ingen
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 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 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.
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Offentliggørelse af tilsynsrapport
Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på
grund af de nye regler for miljøtilsyn1. 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
lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden
den 4. januar 2016 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer
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

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

Kopi af
•
•
•

brevet er sendt til:
Henrik H. Nielsen; motorsamling@nrdn.dk
Jens Sørensen; jens.motorsamling@gmail.com
Niels Mygind; niels@grow2.dk

1

Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
3
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