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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
Fokus for dette tilsyn var punkter fra sidste tilsyn, som der ikke var sket opfølgning på:
1. Virksomhedens areal og anvendelse af arealer
2. Spildolie
3. Luftemissioner
4. Sløjfning af olietank fra 2008
5. Uregistrerede tanke i baglokale
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Opsummering af miljøtilsynet
 Virksomhedens areal opgøres for nuværende til ca. 500 m 2 og er dermed ikke anmelderpligtig
i henhold til maskinværkstedsbekendtgørelsen.
 Det indskærpes at 3 tanke der ikke kan dateres skal sløjfes. Senest 1. april 2021.
 En tank registreret i BBR, som ikke findes på virksomheden, skal anmeldes som sløjfet. Senest
1. april 2021.
 Det indskærpes at Kattegat Teknik fremover opsamler sin spildolie på virksomheden i egnede
beholdere og bortskaffer det til en godkendt indsamler eller modtager. Det skal kunne dokumenteres at dette er sket. Kattegat Teknik bedes oplyse når der er etableret egnet opsamling
til spildolien og fremsende billeder af det. Dette skal ske snarest muligt og senest d. 1. april
2021.
 Norddjurs Kommune ønsker oplysninger om malerkabine, herunder forbrug, filtre mm. Se afsnittet herom. Oplysninger skal fremsendes senest d. 1. april 2021.
 Det indskærpes at tønderne på lageret og beholdere med olier og kemikalier i øvrigt skal opbevares i henhold til regler i Norddjurs Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. Kattegat Teknik skal sikre at det sker hurtigst muligt og senest d. 1. april 2021.

Virksomhedens areal
Det blev oplyst på tilsynet at hvis maskinværkstedet er under 1000 m 2, kategoriseres den som et mindre maskinværksted og reguleringen med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og regler som gælder i
medfør af denne.
Hvis maskinværkstedet er på 1000 m2 eller derover, sker reguleringen via en branchebekendtgørelse,
som sætter vilkår for alle maskinværksteder i landet som er på 1000 m 2 eller derover. Branchebekendtgørelsen kom i 2015 og skal med tiden afløse de miljøgodkendelser, som de store maskinværksteder tidligere har været reguleret med.
Hvis en virksomhed bliver omfattet af branchebekendtgørelsen, skal man anmelde sin virksomhed via
et digitalt system, Byg og miljø, hvor man første gang skal dokumentere at virksomheden lever op til
samtlige relevante vilkår i branchebekendtgørelsen. Når den anmeldelse er accepteret af myndigheden, gælder det derefter, at man skal anmelde ændringer som giver anledning til øget forurening.
Det kan fx være ved indkøb af flere maskiner.
Branchebekendtgørelsen kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194519.
I bekendtgørelsen findes ingen definition af ”produktionsareal” og der er ingen vejledning til bekendtgørelsen. På miljøstyrelsens hjemmeside, kan man dog læse i ”spørgsmål og svar om maskinsværksteder” at Miljøstyrelsen skriver følgende om produktionsareal:
”Det kan være vanskeligt at definere produktionsarealet entydigt, idet dele af et maskinværksteds
areal kan udgøres af f.eks. kontor- og lagerfaciliteter m.m. Sådanne faciliteter skal ikke medregnes
i produktionsarealet.
I tvivlstilfælde kan det være en god idé at opgøre produktionsarealet ved et tilsyn, hvor myndigheden vurderer hvilke aktiviteter, der foregår i de forskellige afsnit af virksomheden. Hvis der samtidig er andre aktiviteter på virksomheden, er det myndighedens opgave at vurdere arealet, der er
omfattet af aktiviteterne i bekendtgørelsen.”
Norddjurs Kommune har i andre lignende sager, medregnet alle lokaler hvor der er opstillet produktionsmaskiner, også selvom dele af de lokaler har været brugt til opbevaring.
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For at kunne afgøre om Kattegat Teknik er omfattet af branchebekendtgørelsen skulle produktionsarealerne til maskinværksteds-aktiviteter derfor opgøres. På tilsynet blev virksomhedens aktiviteter
derfor gennemgået og arealer opmålt.
Areal der skal medregnes:
Virksomhedens aktiviter foregår i den ene (hal 1) af to haller, som hver er 750 m2. I et mindre hjørne
af virksomheden er dog et mindre lager (ca. 60 m2) i en tilbygning, hvor der også er placeret en sav,
hvilket betyder at det lokale skal medregnes i produktionsareal. Hvis tilbygningen ikke ønskes medregnet i opgørelsen, skal saven flyttes til et af produktionslokalerne i en af hallerne.
Areal der ikke skal medregnes:
I hal 1 er to rum brugt til henholdsvis lager og elektroværksted, hvert rum på 160 m2. I den anden hal
(hal 2), har Kattegat Teknik oplyst at der ikke er maskinværkstedsaktiviteter overhovedet. Denne
medregnes derfor ikke.
Samlet areal
Maskinværkstedsaktiviteter opgøres dermed til følgende areal : ca. 750 + 60 – 320 = ca 500 m2.

Spildolie
Jørgen Kroer oplyste ved tilsynet at der stadig er spildolie fra virksomhedens aktiviteter, men at det
har været afleveret til en anden lokal virkomhed, som har bortskaffet det for dem.
Jf. affaldsbekendtgørelsens § 57 gælder det:
Virksomheder, som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer, samt mineralolie til maskiner,
turbiner og hydrauliske anordninger, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med
henblik på regenerering til baseolie.Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 skal opfyldes ved at indgå aftaler
med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering, eller med anlæg, som oparbejder olieaffald ved regenerering til baseolie.
Jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 14 gælder det:
Virksomheder skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning eller er eksporteret, jf. § 12, stk. 2
Det blev derfor ved tilsynet indskærpet at Kattegat Teknik fremover opsamler sin spildolie på virksomheden i egnede beholdere og bortskaffer det til en godkendt indsamler eller modtager. Det skal kunne
dokumenteres at dette er sket.
Kattegat teknik gøres desuden opmærksom på at spildolien skal opbevares i egnede beholdere og med
tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Det kan fx være en godkendt dobbeltvægget spildolietank eller i
beholdere som opstilles på spildbakker.
Kattegat Teknik bedes oplyse når der er etableret egnet opsamling til spildolien og fremsende billeder
af det. Dette skal ske snarest muligt og senest d. 1. april 2021.
Luftemissioner
Det er oplyst ved tilsynet og i efterfølgende mail, at:
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Der er et samlet afkast fra hallerne, herunder fra et enkelt svejsested. Der er alarm på udsugningsanlægget (vaccum). Der er ikke emissioner fra motorer da lastbiler ikke kører i tomgang
i værkstedet. Afkastet fra dette udsugningsanlæg er der taget billeder af ved tidligere tilsyn,
dette går mere end 1 meter over tag.
Ovn til tørring af lakerede spoler, er ført til afkastet for oliefyret, hvilket er godkendt af skorstensfejeren.
Træpillefyr har særskilt afkast.
Oliefyr har særskilt afkast

Der er desuden en malerkabine på stedet, som er indrettet i en container, som er bygget til på virksomhedens nørd-østlige hjørne. Der blev ikke oplyst, hvilket afkast luften fra denne afledes til. Det
ønsket oplyst hvor dette afkast sidder, hvor højt det er over tag og hvilke filtre der anvendes i malerkabinen (datablad). Det ønskes desuden oplyst om malerkabinen er indrettet med alarm for faldende
tryk, der indikerer at filteret skal skiftes.
Kattegat teknik bedes oplyse ovenstående hurtigst muligt og senest d. 1. april 2021.

Sløjfning af olietank fra 2008
I BBR er der registreret en olietank fra 2008. Kattegat Teknik har efter tilsynet i en mail, oplyst at
tanken ikke eksisterer og vil blive anmeldt som sløjfet.
Såfremt tanken ikke findes på virksomheden, skal den anmeldes som sløjfet på www.bygogmiljoe.dk.
Her logger man ind med virksomhedens nemID og fremsøger adressen. Herefter kan man "starte et
projekt" og fremsøge anmeldelsestypen "sløjfning af olietank". Blanketten udfyldes så godt som muligt
og indsendes. Dette skal ske senest d. 1. april 2021.
Uregistrerede tanke i baglokale
I et baglokale står 3 olietanke. Virksomheden opvarmes med pillefyr, men har også et oliefyr. Det
fremgik ikke nøjagtigt, hvornår der er behov for oliefyret.
Tankene kunne ved tilsynet umiddelbart ikke dateres. Rummet bar præg af oliespild, bl.a. spredt kattegrus flere steder og sort olie stod på gulvet i åben spand. Jørgen Kroer oplyste at en etableret anordning på væggen, er til rensning af eventuelle urenheder i olien.
Tanke der ikke kan dateres, skal sløjfes. Dette fremgår af olietanksbekendtgørelsens § 44, stk. 4 at:
Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast
under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges
Norddjurs Kommune indskærpede derfor ved tilsynet, at tankene skal anmeldes som etableret eller
sløjfes.
Kattegat Teknik ville derfor enten forsøge at finde tankattester og/eller tankskilte på de tre tanke og
få dem anmeldt i Byg og Miljø, hvis de skal blive på virksomheden.
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Kattegat Teknik har efter tilsynet i en mail, givet besked om at de har efterset tankene, men uden at
finde tankskilt eller anden datering.
Da det nu er sikkert at de ikke kan dateres, skal de sløjfes og anmeldes som sådan (i Byg og Miljø)
senest d. 1. april 2021.
Tankene skal bundsuges inden de sløjfes. Derefter kan de bortskaffes som skrot til en godkendt modtager.

Såfremt der afbrændes spildolie i virksomhedens oliefyr, skal dette ophøre straks. Hvis tankene fortsat
skal blive på virksomheden, vil Norddjurs Kommune ved fremtidige tilsyn tilse at der ikke afbrændes
spildolie, herunder bede om dokumentation for indkøb af fyringsolie.

Øvrigt
I lageret i virksomhedens nordøst-lige hjørne, blev der set tønder med olie. De blev opbevares i container med trægulv, som ikke betragtes som tæt.
Jf. Norddjurs Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier, skal alle olie og kemikaler
opbevares, så der ikke kan se forurening af jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Det betyder at
olier og kemikalier skal opbevares overdækket, i egnede beholdere og med en opsamlingskapacitet,
der svarer til den største beholder på opbevaringsstedet. Det kan fx være i rum med opkant og uden
afløb eller på spildbakker.
Forskriften, som også indeholder eksempler på indretninger, kan findes her: https://www.norddjurs.dk/media/2441425/Forskrift-for-opbevaring-af-olie-og-kemikalier-2015.pdf
Norddjurs Kommune indskærpede derfor ved tilsynet at tønderne på lageret og beholdere med olier
og kemikalier i øvrigt skal opbevares i henhold til forskriftens regler. Kattegat Teknik skal sikre at det
sker hurtigst muligt og senest d. 1. april 2021.

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
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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. 1475 af 12. december 2017 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 2020 kr. 333,22 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 9. marts 2021 inden for rådhusets åbningstid. 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.

Med venlig hilsen
Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

1

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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