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Tilsynsbrev og tilsynsrapport til offentliggørelse
Baggrund
Natur- og Miljøafdelingen gennemførte den 31. oktober 2017 et varslet basis-miljøtilsyn på
ovennævnte virksomhed. Ved tilsynet deltog fra virksomheden Joachim Veith og fra Naturog Miljøafdelingen Anne Lotte Villadsen.
Tilsynsrapport
Vi har vedlagt en tilsynsrapport for autobranchen. Af rapporten fremgår hvilke aktiviteter, der
er miljømæssigt relevante på din virksomhed. Det er nærmere beskrevet i rapporten, hvis
der er forhold, der ikke er i orden.
Håndhævelse
Tilsynet omfattede hele virksomheden men gav ikke anledning til håndhævelser1.
Kommentarer og aftaler
Virksomheden fremstår pæn og ryddelig. Vi aftalte at brugte spraydåser fremover skal frasorteres og afhændes til godkendt affaldsmodtager, - eksempelvis genbrugspladsen. Der er tale
om yderst begrænsede mængder.
Offentliggørelse af tilsynsrapport
På side 2 fremgår kommunens tilsynsrapport til offentliggørelse. Fristen for modtagelse af
virksomhedens kommentarer til tilsynsrapporten er senest den 24. november 2017 hvorefter rapporten vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside https://dma.mst.dk/
Brugerbetaling
Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse
som opfølgning, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen 2. Brugerbetalingen vil blive opkrævet i
slutningen af 2018.
Kontakt
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf.
88884921 eller på e-mail annelotte.villadsen@middelfart.dk
Venlig hilsen

Anne Lotte Villadsen
Ingeniør m. IDA
1
2

En håndhævelse kan være: Henstilling, påbud eller indskærpelse.
Brugerbetalingsbekendtgørelsen. BEK. nr. Nr. 845 af 23. juni 2017.
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Tilsynsrapport – offentlig
Sagsnr.: 2017-016940
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
Virksomhedens CVR nummer
Dato for tilsyn

Byens Autopleje
Lollandsvej 11 C, 5500 Middelfart
35909087
31-10-2017

Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn,
opfølgende tilsyn, kampagnetilsyn
etc.)

Basistilsyn

Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med
angivelse af listepunkt)

Virksomheden er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen, da der udføres bilpleje. Listepunkt Q01.

Hvad der er ført tilsyn med?

Hele virksomheden

Er der konstateret jordforurening?

Nej ikke på tilsynet

Er der meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser til virksomheden?

Nej

Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol

Virksomheden indberetter ikke egenkontrol

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
Aktindsigt
I henhold til bekendtgørelsens § 12 stk. 53, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
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