Vrøgum Auto ApS
Att.: Jacques Johansen
Baunhøjvej 12
6840 Oksbøl
Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
79947417

Tilsynsrapport

26-06-2020

Virksomhed

Vrøgum Auto ApS

Adresse

Baunhøjvej 12, 6840 Oksbøl

CVR nr.

37212342

Dato for tilsyn

Den 25. juni 2020

Fra virksomheden
deltog

Jacques Johansen

Tilsynet udført af

Annette Møller Jensen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke er 5
olietanke, men kun 4 olietanke. Der var lidt tvivl
om, hvilken olietank, der ikke er på ejendommen.

Annette Møller Jensen
Direkte tlf.: 79947417

Journalnr.: 86809/20
Sagsnr.: 20/7071

Varde Kommune indskærper iht. § 30 i
olietanksbekendtgørelsen, at olietanken sløjfes.
Sløjfningsskema indsendes til Varde Kommune
senest den 13. juli 2020.
Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen og
autoværkstedsbekendtgørelsen

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af
stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,
spildevand, luft, olietanke.

Resultaterne af
egenkontrollen

Egenkontrol blev ikke gennemgået ved tilsynet.

Konstateret
jordforurening

Region Syddanmark har konstateret forurening på
matriklen. Den er derfor kortlagt på vidensniveau 2
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

09-06-2020

(V2). Den konstaterede forurening er nuanceret F0, Journalnr.: 86809/20
da den ikke udgør en risiko for sundhed, og for brug Sagsnr.: 20/7071
Ref.: Annette Møller Jensen
af hus og have.
Risikoscore

3,4

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: 3,5 timer.

Lovhenvisning
•

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

•

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.

•

Bekendtgørelse, nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning,
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Med venlig hilsen

Annette Møller Jensen
Kemiingeniør
E AMOJ@varde.dk
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