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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Langdahl Maskinstation, Overskovvej 16, 8963 Auning.
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Antal ansatte i virksomheden:
Virksomhedstype:

19. april 2017
Kent Langdahl
Bente Christensen
Kent Langdahl
20515635
22 12 25 83
kent@langdahl.dk
1 samt ejer
Maskinstation - garageanlæg med mere end 3 køretøjer

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
Virksomheden er en maskinstation som beskæftiger sig med landbrugsrelateret arbejde, fortrinsvis
indenfor skovbrug, have og park, med speciale i klipning af læhegn og hække, knusning af grene og
juletræer samt bortfræsning af stubbe.
Virksomheden beskæftiger sig også med entreprenørarbejde så som nedbrydning.
På ejendommen foretages der kun småreparationer af maskinerne samt påfyldning af motorolie og
køler-/sprinklervæske.
Større reparationer foretages på værksted hos anden virksomhed.
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Opsummering af miljøtilsynet
Oplysning omkring aflevering af jern og metal, se afsnittet "Affald".
Anmeldelse af container, se afsnittet "Øvrigt".

Affald
Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data
for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).
Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.
Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette
i affaldsdatasystemet.
Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges
en digital signatur.
Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.
Virksomheden har haft følgende væsentlige affaldsfraktioner i 2015:
Type
Blandinger af beton, mursten, tegl og
keramik
Jern og metal samt kabler

Modtager/behandling
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Spørring
Jatob ApS, Bjerringbro

Mængde
61,360 tons i 2015
Ingen indberetning

Kent Langdahl oplyste ved tilsynet, at jern og metal samt kabler bliver hentet af Jatob ApS, Bjerringbro. Der er dog ikke registreret noget i affaldsdatasystemet, hvorfor du bedes henvende dig til Jatob
for en afklaring af, hvorfor der ikke er registreret noget.
Dette bedes gjort hurtigst muligt, og svar sendes herefter til undertegnede senest den 1. juni 2017.
Udover beholdere til almindeligt husholdningsaffald samt til pap og papir er der en container til jern
og metal samt en beholder til kabler.

2

Råvarer
Der forefindes et mindre oplag af motorolie og køler-/sprinklervæske. Dette var placeret i et skab samt
på hylder i maskinhallen. Der er ingen afløb til kloak i maskinhallen.

Støj
Der står en kompressor i maskinhallen. Der har aldrig været klager over støj fra den.

Vaskeplads
Kent Langdahl oplyste, at han overvejede på et tidspunkt at etablere en vaskeplads. Til behandling af
en ansøgning om etablering af vaskeplads skal vi bl.a. bruge følgende bekrivelser:
Vaskepladsens anvendelse, type af vask, omfang af vask på pladsen (forventet spildevandsmængde pr.
gang og pr. år), maskinpark der vaskes, brug af hjælpestoffer (sæber m.v.), spildevandets indhold samt
renseforanstaltninger og dimensionering af anlæg (sandfang og olieudskiller).
Yderligere oplysninger kan få ved henvendelse til Gunver Møller Madsen, gmm@norddjurs.dk.

Dieseltank
Der er placeret en dieseltank i maskinhallen. Denne vil nu blive registreret i BBR.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev
ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Der er ingen tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelse, da tilsynet den 19. april 2017
er første tilsyn.

3

Øvrigt
Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugsstationen som erhverv.
Der er ingen olieudskiller på virksomheden.
Der var placeret en stor bunke jord på ejendommen, som stammede fra udgravning i forbindelse med
byggeri på grunden.
Der var på ejendommen placeret en container. Containere, der opstilles permanent (mere end 6 uger)
betragtes som en bygning og skal anmeldes til Norddjurs Kommunes Byggeafdeling via www.bygogmiljoe.dk. Når anmeldelsen er fremsendt, vil du høre fra Byggeafdelingen.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 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 2017 kr. 318,04 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

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 bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 9. maj 2017 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra
dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

1

Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn
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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

Bente Christensen
miljøsagsbehandler

C.c. Norddjurs Kommunes Byggeafdeling

2

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger
3
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