Vestjysk Automobil-lager A/S
Energivej 4
6800 Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
79947464

Tilsynsrapport

04-10-2019

Virksomhed

Vestjysk Automobil-lager A/S

Adresse

Energivej 4, 6800 Varde

CVR nr.

33373732

Dato for tilsyn

Den 4. oktober 2019

Fra virksomheden
deltog

Jacob Engelbrecht

Tilsynet udført af

Line Rødgaard Greisen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Varde Kommune indskærper, at afkast fra
udstødningsgas, rensemiddeldampe og
svejserøg føres mindst en meter over det sted
på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Line Rødgaard Greisen
Direkte tlf.: 79947464

Journalnr.: 155474/19
Sagsnr.: 19/11760

Indskærpelsen skal være efterkommet senest den
1. april 2020.
Varde Kommune indskærper, at olieholdige
klude frasorteres og bortskaffes som farligt
affald til en godkendt modtager.
Indskærpelsen skal efterkommes straks. Der vil
blive fulgt op på indskærpelsen ved næste
miljøtilsyn.
Baggrund for tilsynet

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af
stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,
spildevand, luft, olietanke m.m..
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

04-10-2019

Gennemgang af relevante vilkår i
autoværkstedsbekendtgørelsen.
Resultaterne af
egenkontrollen

§ 14: Virksomheden skal på forlangende forevise
dokumentation for kommunalbestyrelsen om
følgende:
1.
2.
3.
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Indkøb af farve og lak,
undervognsbehandlingsprodukter,
opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt
affald, samt hvor dette affald er afleveret.
Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af
renseanordninger på luftafkast.

Punkt 1 og 3 er ikke relevant for dette
autoværksted. Der blev fremvist kvitteringer for
aflevering af farligt affald under tilsynet.
Konstateret
jordforurening

Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 2 efter
jordforureningsloven (faktisk konstateret
forurening). Resten af matriklen er kortlagt på
vidensniveau 1 (mulig forurenet).

Risikoscore

4,3

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen 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 2019.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af
Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og
afrapportering indtil dags dato: 5 timer.

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Civilingeniør
E ling@varde.dk

04-10-2019

Lovhenvisning


Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af
autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.



Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



Lov om forurenet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør
lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017

Journalnr.: 155474/19
Sagsnr.: 19/11760
Ref.: Line Rødgaard Greisen

Side 3 / 3

