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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Dansk Motorsamling, Kristiansmindevej 14, 8500 Grenaa
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Fra virksomheden deltog:
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22/9 2021
Lisbeth Røge
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 basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af
virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var 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
Udstilling med tilknyttet værksted hvor der restaureres og repareres gl. motorer og maskiner med
henblik på at de skal indgå i en udstilling sammen med stedets øvrige samling.
Stedet drives af frivillige.
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.
Udendørs på vaskepladsen stod en tønde med noget metal, som tilsyneladende har været opvarmet/smeltet af noget.
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Norddjurs Kommune ønsker oplysning om hvad det er for et indhold der er i tønden, hvordan det er
opstået/hvor det kommer fra. Dette skal fremsendes senest d. 14/1 2022
Råvarer
Virksomheden har olier, fedt osv. til motorer. Porten til en af bygningerne var åben og her opbevares
ting på spildbakker.
Udenfor værkstedet på befæstet areal (ud imod vejen), stod nogle motorer og en fyldt dunk med en
slags olie/kemikalie.
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Det befæstede areal på den side af bygningerne afvandes ikke til olieudskiller.
Der må ikke opbevares motorer, motordele, olier eller kemikalier på steder hvor der ikke er etableret
kontrolleret afledning af overfladevandet eller hvor det kan give anledning til jordforurening. Derfor
skal motorer eller motordele der kan dryppe eller dunke med indhold flyttes indenfor på fast gulv
eller opbevares på vaskepladsen. Alle typer af dunke eller andre beholdere med olier eller kemikalier
skal opbevares på spildbakke.
Dansk Motorsamling bedes rette op på ovenstående hurtigst muligt og give besked til Norddjurs Kommune når dette er sket og senest d. 14/1 2022.

Støj
Virksomheden har ikke støjende aktiviteter udenfor, medmindre der er tale om særlige arrangementer.
Der er ikke klaget over støj fra virksomheden.
Luft
Ikke relevant.
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Spildevand
Virksomheden har en vaskeplads anvendes til udvendig rensning af belægninger på de motor- og maskindele, der indgår i samlingen på ejendommen.
Dansk Motorsamling har søgt om og fået tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads via olieudskiller til opsamlingstank d. 4. maj 2009.
Tilladelsen indeholder en række vilkår, bl.a.
Vilkår 2: Der må ikke på pladsen ske oplagring af sådanne materialer eller foregå aktiviteter, så der
kan opstå risiko for forurening af jord og grundvand.
Vilkår 5. sandfang og olieudskiller skal jævnligt vedligeholdes.
Ved dette tilsyn blev der ikke set noget på vaskepladsen, som vurderes at kunne give anledning til en
risiko for forurening af jord og grundvand.
Dansk Motorsamling bedes indsende information om hvornår sandfang og olieudskiller sidst er tilset/tømt. Dette skal indsendes senest d. 14/1 2022.
Fyringsanlæg og olietanke
Dansk Motorsamling har en tank fra 2011 på 1200 liter.
Tanken er anmeldt til kommunen og registreret i BBR.
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, men det kan ikke udelukkes at der findes forurening af jorden på stedet.
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Øvrigt:
Der er opført en bygning med en mølle på, som ikke har været der ved tidligere tilsyn.

I skal være opmærksomme på at opførelse af denne, kan have påkrævet landzonetilladelse og byggetilladelse. Miljømedarbejderen har orienteret planteam og byggeteamet om møllen. Det forventes at
I selv undersøger om møllen har fornødne tilladelser.
Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.
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Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 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 lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 28/12 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
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
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