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Vintage Car Service
Allingvej 3
8963 Auning

Erhverv og Miljø
30. juli 2015
Bente Christensen
89 59 40 19
bc@norddjurs.dk
07/27848

TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Vintage Car Service, Allingvej 3, 8963 Auning.
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:

28. juli 2015
Søren Vestergaard
Bente Christensen
Søren Vestergaard
74781217
86492125
soren@vintagecarservice.dk

Baggrunden for tilsynet
Tilsynet blev foretaget som et prioriteret tilsyn på baggrund af en indskærpelse omkring opbevaring
af skrotbiler.
Opfølgning på tidligere meddelt indskærpelse
Ved tilsynet den 26. august 2014 blev det konstateret, at der var henstillet 2 biler, som ikke var
overdækket. Disse var nu fjernet.
Endvidere var der fjernet 1 af de 5 biler, som ved tilsynet den 28. august 2014 stod under halvtag. 2
af de 4 biler skal renoveres og de resterende 2 skal der bruges dele fra, hvorefter disse fjernes.
Norddjurs Kommune vil ikke foretage sig yderligere med hensyn til bilerne.
Der blev ved tilsynet ikke visuelt konstateret tegn på jordforurening, men der er ikke foretaget nærmere undersøgelse heraf.
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Der skal tages reservedele fra
bilen til venstre og bilen til højre
skal renoveres

Der skal tages reservedele fra
bilen til venstre og bilen til højre skal renoveres

Plads, hvor den fjernede bil stod

Den eneste bil, der står i det fri

Containere
Det blev ved tilsynet den 28. juli 2015 konstateret, at der var opstillet 2 containere på ejendommen.
Disse blev brugt til opbevaring. Norddjurs Kommune kan oplyse, at der skal fremsendes anmeldelse
om byggeri for så vidt angår de 2 containere, snarest muligt. Dette skal gøres elektronisk via
www.bygogmiljoe.dk. Når du har fremsendt anmeldelsen, vil du høre fra Byggeafdelingen.
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2 containere, der skal anmeldes
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.
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
bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den
13. august 2015 inden for 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.

Bente Christensen
miljømedarbejder
c.c. Norddjurs Kommune, Byggeafdelingen
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Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger
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