HØRNING AUTOHANDEL ApS
Nydamsvej 11
8362 Hørning

Miljøtilsyn på virksomheden 1. juli 2016
Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos:
Virksomhed

Hørning Autohandel ApS

Adresse

Nydamsvej 11, 8362 Hørning

CVR-nummer
P-nummer
Virksomhedstype
(Hovedaktivitet)

28322771
1002394297

Dato
14. september 2016
Sagsnr.: 09.20.02-K08-11-16

W02 Autoværksted

Din reference
Lærke Stenz
Tlf.: +4587947742
Telefontider
Man – tir: 09.00 – 14.00
Tor – fre: 09.00 – 14.00

Tilsynet blev gennemført som almindeligt basistilsyn.
Oplysninger om tilsynet
Miljøtilsynet er gennemført efter Miljøbeskyttelseslovens1 §65 og
Miljøtilsynsbekendtgørelsen2.
Skanderborg Kommune har ført et samlet tilsyn med alle
virksomhedens aktiviteter. Ved miljøtilsynet er de miljømæssige
forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand
og støj gennemgået.
Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er vedlagt som bilag til dette
følgebrev.
Jordforurening
Matriklen er V1- kortlagt og er desuden V2-kortlagt omkring
olieudskilleren. Derfor skal al jordflytning fra matriklen anmeldes til
Skanderborg Kommune senest 4 uger inden jordflytning påtænkes.
Matriklen er ikke områdeklassificeret.
I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret yderligere tegn på
jordforurening. Dette er baseret på en visuel bedømmelse. Der er
således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller
ikke indhentet historiske data om ejendommen.
Virksomheden ligger i indvindingsopland med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er
vigtigt at forebygge udslip af stoffer til jord og grundvand.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
2 Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Knudsvej 34
8680 Ry

www.skanderborg.dk

Miljømæssige bemærkninger
I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret forhold, der har givet anledning
indskærpelser. Dog blev der konstateret forhold, der gav anledning til følgende
bemærkninger:



Spild af spildolie i affaldsskuret skal undgås.
Skanderborg Kommune vil gøre opmærksom på, at værkstedet kan forvente
fremtidige krav om opbevaring af råvarer på spildbakker, i rum/hjørne med opkant
eller lignende så spild ved aftapning eller uheld ikke kan løbe i regnvandssystemet
eller forurene jord/grundvand.

Offentliggørelse
En kopi af dette følgebrev bliver offentliggjort på Kommunens hjemmeside
www.skanderborg.dk senest 4 måneder fra tilsynsdatoen.
Fremover vil de seneste 2 følgebreve vil være tilgængelige på hjemmesiden (dvs. for tilsyn
udført efter 1. juli 2016).
Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg
Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven,
Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.
Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til
undertegnede senest 14 dage efter modtagelse heraf.
Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen
Lærke Stenz
Miljømedarbejder
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