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28/4 2017
Torben Bach, Peer Rasmussen
Lisbeth Røge, Pia Heidemann-Hansen
Torben Bach
32782167
22944800
Tbs@bpfragt.dk
Ikke oplyst, under ændring
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
Pr. 1. april 2015: Firmaet Bach og Pedersen Fragt i Randers kom til at eje 50% af virksomheden.
pr. 1. marts 2017: Ejerskab laves om så virksomheden ejes 1/3 af Auning transport v/ Brian Graff,
1/3 af Rygaard Transport og Logistik og 1/3 af Bach og Pedersen Fragt.
Pr. 18/4 2017. Firmaet har overtaget et firma fra Fyn. Dette indebærer at der tilføres yderligeree 8
lastbiler.
Virksomheden Auning Transport bevarer sit navn og samme CVR-nummer.
Der er udvidet til at der nu er i alt 23 lastbiler i virksomheden. Kun ca. 10 af dem parkeres i weekender og ferier i Auning på Energivej 11.
Man overvejer i virksomheden og man på sigt ikke skal beholde pladsen i Auning.
Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
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Torben Bach er nu kontaktperson i stedet for Brian Graff.
Det blev ved tilsynet oplyst at der er servicekontrakter på alle nye biler og der serviceres ikke lastbiler i egne værksteder.
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.
Gennemgang af affaldtyper og mængder var ikke en del af dette prioriterede tilsyn, men Norddjurs
Kommune oplyste at erhverv til enhver tid skal kunne dokumentere hvor affald er afleveret. Ved
næste basistilsyn vil affaldstyper, mængder og afhændelse blive gennemgået.
Støj/Luft
Auning transport har en plads hvor der påbevares træstammer og flis. Træstammer knuses på pladsen
og der foreligger et gældende påbud (dateret 14/7 2014) om støv- og støjreducerende foranstaltninger i forbindelse med denne aktivitet. Kopi af påbuddet blev udleveret til Torben Bach ved tilsynet.
Peer Rasmussen oplyste at der indtil videre har været knusning 3 dage i 2017. Hver gang af en varighed på 2-5 timer.
Der er ikke modtaget klager vedr. denne aktivitet.
Spildevand/vaskeplads
Auning transport har en vaskeplads hvor der vaskes lastbiler og der foreligger et gældende påbud
(dateret 25/9 2015) om tæt vaskeplads og dokumentation for korrekte afløbsforhold.
Fristen for at efterkomme påbuddet var i første omgang ved udgangen af 2015, men er af forskellige
omstændigheder blevet udsat flere gange. Sidste gang fristen blev udsat, var det til udgangen af
august 2016.
Ved tilsynet blev det konstateret at påbuddet ikke er efterfulgt. Torben Bach oplyser at man har
undladt at etablere ny vaskeplads, da hele organiseringen af virksomhedens aktiviteter har ændret
sig. Dels har man godkendt vaskeplads andet sted som benyttes, dels overvejer virksomheden at afhænde pladsen i Auning.
Afløbsforhold er ikke afklaret, idet Norddjurs Kommuen afventer udtalelse fra Aqua Djurs.
Torben Bach oplyser at der stadig vaskes, men i begrænset omfang (få gange om måneden).
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Der er flere ting Norddjurs Kommune nu vil overveje, bl.a. om der skal nedlægges driftsforbud når
påbuddet ikke er efterkommet, om pladsen skal nedlægges hvis den er ude af drift osv.
Til en videre vurdering af sagen, bedes I sende en mail til undertegnede, hvoraf det fremgår om I
fortsat ønsker at benytte pladsen, herunder i hvilket omfang. I bedes samtidigt angive om der fortsat
benyttes sæbe og højtryksrenser. I bedes gøre dette senest d. 15. juni 2017.
Fyringsanlæg og olietanke
I BBR er der registreret en tank fra 2001. Peer Rasmussen oplyser ved tilsynet at denne er sløjfet.
Auning transport er i tilsynsbrev fra 2014 gjort opmærksomme på at to underjordiske tanke skulle
sløjfes efter foreskrifterne og idet en tredje tank der havde været på grunden (lånt fra Q8), nu var
fjernet, skulle der indsendes sløjfningsskemaer for 3 olietanke.
D. 28/1 2015 kom Peer Rasmussen til Allingåbro rådhus med to sløjfningsskemaer for to nedgravede
tanke. De er nu registrerede som sløjfede i BBR. Der mangler fortsat sløjfningsskema for en tank for
2001 (overjordisk). Dette bedes I gøre senest d. 15. juni 2017.
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
I henhold til § 42 påbud om støj og støv skal der føres journal over knuseaktiviteterne. Journalen blev
ikke fremvist ved dette tilsyn, men Peer Rasmussen oplyste at den stadig føres.
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 lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 15. juni 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
Lisbeth Røge
Miljøsagsbehandler

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
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