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Miljøtilsyn hos Den selvejende institution Dansk Motorsamling
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4. december 2020
Jens Sørensen
Helle Rise Jensen
Jens Sørensen (bestyrelsesmedlem)
31 35 24 60
29 41 39 66
Jens@motorsamlingen.dk
Ingen - kun frivillige
A53 - Maskinværksted

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.
I år er tilsynet udført som digitalt tilsyn over telefon. Virksomheden har efterfølgende fremsendt billeder som dokumentation for tilsynet.
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.
Affald
Spildolie opbevares i dunke på spildbakke, ca. 5 - 8 liter ad gangen. Spildolien
afleveres på genbrugspladsen. Batterier og akkumulatorer opbevares i plastikkasse og afhentes af Michael Winter fra Grenaa Produktforretning. Øvrigt
affald aflevers på genbrugspladsen.
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Råvarer
Virksomheden opbevarer motorolie i 200 l tromler indenfor på spildbakke.
Øvrigt
Virksomheden har ved tidligere miljøtilsyn oplyst, at de planlagde at nedrive det gamle værksted. Jens har oplyst at bygningen er revet ned. Det er
oplyst at affald fra bygningen er blevet kørt på genbrugsstationen, men at
murbrokker og beton ligger på virksomheden og ønskes anvendt til vejformål.
Der er i affaldsbekendtgørelsen en række krav, der skal opfyldes forud for
nedrivning, herunder skal der laves en miljøscreening og evt. en miljøkortlægning og affald skal anmeldes til kommunen forud for nedrivning.
Norddjurs Kommune har udover i neddrivningstilladelse informeret om dette i et brev d. 5/7 2018 ang.
de miljømæssige krav til nedrivning. Kravene blev ifølge sagsbehandler Lisbeth røge også dræftet
mundtligt ved tilsyn den 25/3 2019, og efterfølgende blev det påpeget i tilsynsrapporten /dateret den
11/4 2019), at dettte skulle tages med i planlægningen. Der er altså sendt skriftlig information om
reglerne tre gange.
Det er således Norddjurs Kommunes opfattelse, at Dansk Motorsamling i høj grad er blevet informeret
om reglerne. Den manglende anmeldelse, herunder miljøkortlægning, betragtes som et ulovligt forhold.
Jens har efterfølgende oplyst, at det gamle værksted ikke er ejet af motorsamlingen, men det er
privatejet.
Samtidig har Jens oplyst at:
 Vinduer med karme er kørt til genbrug i Grenaa, ingen kvittering.
 Gamle eternitplader er kørt til genbrug i Grenaa og Glesborg, ingen kvittering.
 Gammel isolering er kørt til genbrug i Grenaa og Glesborg, ingen kvittering.
 Gammelt træ er genbrugt og resten er kørt til genbrug i Grenaa og Glesborg, ingen kvittering.
 Gammel beton og murværk bliver neddelt og nabolandmænd kan bruge det til reparation af
markveje.
Sagen vil blive drøftet på et kommende teammøde i miljøgruppen.
Dansk Motorsamling bedes indsende en skriftlig redegørelse for hvilket affald, der har været fra nedrivning og hvad bygningen bestod af.
Det skal fremgå hvilke dele af bygningen der var malet eller behandlet med andre overfladematerialer, fx lak, kalk, tjære osv.
Redegørelsen skal indsendes til miljoe@norddjurs.dk senest den 10. marts 2021.
Jeres redegørelse vil indgå i kommunens vurdering af, hvad der skal ske i sagen.
Indtil der er truffet afgørelse om dette, må I ikke afhænde affald fra nedrivnngen eller benytte affaldet til vejformål eller andet.
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Det kan komme på tale, at der skal udtages prøver af affaldet, for at afgøre om der er miljøfremmede stoffer i det.
Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Henstillinger
Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling
kan kun påtales én gang. Norddjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er
efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste
skridt meddele påbud om de aftalte forhold.
Indskærpelse
Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør
af loven.
Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed.
Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101,
stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 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 bc@nordjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. 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. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
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Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
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Med venlig hilsen

Helle Rise jensen
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