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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Auning Transport, Energivej 11, 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:

14/12 2020
Torben Bach
Lisbeth Røge
Torben Bach
32782167
72521473
Tsb@bpfragt.dk
H51 - vognmandsvirksomhed

Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et prioriteret tilsyn på virksomheden, som har til formål at fokusere
på de forhold, der giver anledning til, at virksomhedens miljørisikoscore er højere end gennemsnittet.
Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune er forpligtet til at give tilsynspligtige virksomheder i kommunen
en miljørisikoscore. En virksomheds score er afgørende for, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn. Virksomheden har en score, der betyder, at den skulle have et prioriteret tilsyn i år.
Formålet med miljøtilsyn generelt er 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 har været udført som digitalt tilsyn, jf. miljøstyrelsens dispensation af 30/6 2020. Tilsynet er
udført dels med en telefonsamtale med Torben Bach, dels med fremsendelse af billeddokumentation
fra virksomheden til myndigheden.
Det prioriterede tilsyn har alene fokuseret på oplag af råvarer.
En tidligere håndhævelse vedr. opbevaring af kemikalier under halvtag ved vaskepladsen er efterkommet.
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Råvarer
Ved sidste tilsyn d. 23/9 2019 blev det set at der på vaskepladsen blev opbevaret kemikalier på en
måde, som ikke lever op til Norddjurs Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier:
https://www.norddjurs.dk/erhverv/virksomheder-og-landbrug/opbevaring-af-olie-og-kemikalier

Auning Transport modtog en henstilling om opbevaring af råvarer tilbage i 2014 i forbindelse med tilsyn.
Såfremt råvarer ikke opbevares i henhold til ovennævnte forskrift, er der tale om et ulovligt forhold.
Norddjurs kommune indskærpede derfor i tilsynsrapport af 8/10 2019 at I hurtigst muligt og senest d.
8/11 2019, skulle lovliggøre jeres oplag af kemikalier og olier i henhold til foreskriftens §§ 6-10.
Af flere årsager er der ikke blevet fulgt op på indskærpelsen siden da.
Torben Bach har ved dette tilsyn oplyst pr. telefon at kemikalierne er flyttet og der er efter samtalen
fremsendt billeder, som dokumenterer dette.
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Forholdet betragtes dermed som lovliggjort og dette er registreret på sagen.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 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 2021 kr. 433,41 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 lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 19/1 2021 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.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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Med venlig hilsen
Lisbeth Røge
Miljømedarbejder
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