DanClean ApS
Ulvehøjvej 6
8670 Låsby

Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse

Dato for tilsynet

DanClean ApS
Ulvehøjvej 6
8670 Låsby
31877660
Overfladebehandling, elektrolytisk, kemisk 5-30 m3
10.12.2019

Baggrunden for tilsynet
Håndhævelser ifm tilsynet

Prioriteret tilsyn, virksomhed
Ingen

Konklusion på egenkontrol
Blev der konstateret jordforurening

OK
Ingen

CVR nummer
Virksomhedstype

Dato
22. januar 2020
Din reference
Lene Thulsted Nielsen
Tlf.: 87947785
Telefontider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Oplysninger om tilsynet
Miljøtilsynet er gennemført efter miljøbeskyttelseslovens § 65 og
miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn. Skanderborg Kommune har fokus
på udvalgte miljøforhold omhandlende affald.
Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er sendt til virksomheden som
vedlagt bilag til dette følgebrev.
Jordforurening
Matriklen er ikke forurenet efter jordforureningsloven. Matriklen
er områdeklassificeret. Derfor skal al jordflytning fra matriklen anmeldes til Skanderborg Kommune senest 4 uger inden jordflytning
påtænkes.
I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret yderligere tegn på
jordforurening. Dette er baseret på en visuel bedømmelse. Der er
således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller ikke indhentet historiske data om ejendommen.
Miljømæssige bemærkninger
Miljøtilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

Offentliggørelse
Der er krav om at kommunen offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA
(digital miljøadministration). Offentliggørelsen vil kunne ses på hjemmesiden
https://dma.mst.dk/.
Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg
Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.
Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til sagsbehandleren senest 14 dage efter modtagelse heraf.
Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen
Skanderborg Kommune
Lovhenvisning
Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.
Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 117 af 28. januar 2019.
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Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf.: 7227 3002
E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger.
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