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Virksomhed

Kvist Industries A/S

Adresse

Siggårdsvej 2, 6818 Årre

CVR nr.

22629115

Dato for tilsyn

Den 28. august 2017

Fra Virksomheden deltog

Rune Kvist og Søren Kvist

Tilsynet udført af

Annette M. Jensen, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølgning Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden
til tilsynet
kun har en olietank, og at de øvrige olietanke,
som er registreret på BBR-meddelelsen ikke
eksisterer. Virksomheden har ikke anmeldt den
olietank, der er på ejendommen.
Varde Kommune indskærper efter § 26 og § 31 i
olietanksbekendtgørelsen1, at Kvist Industries
A/S sløjfer de olietanke, der ikke er på
ejendommen og anmelder den nye olietank.
Anmeldelse- og sløjfningsskemaer indsendes til
kommunen senest den 1. oktober 2017.

Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen2 pkt. E52

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

Der er ingen krav om egenkontrol

Konstateret
jordforurening

Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt
ingen oplysninger om jordforureninger på den
pågældende matrikel.

Risikoscore

3,4

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen2
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. Opkrævning af brugerbetaling vil ske
senest i november 2017. Timeprisen for
brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen.
Tid brugt på planlægning, tilsyn og
afrapportering indtil dags dato:4,5 timer.

Lovhenvisninger

1: Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december
2015 om indretning, etablering og drift af
olietanke, rørsystemer og pipelines.
2: Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter
lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug
og anvendelse af gødning m.v.

Hvis der er spørgsmål til denne tilsynsrapport, er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Annette M. Jensen
Kemiingeniør

