HANS SØRENSEN TRANSPORT ApS
Skyhedevej 71
6855 Outrup

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

25-09-2019

Virksomhed

Hans Sørensen Transport ApS

Adresse

Skyhedevej 71, 6855 Outrup

CVR nr.

30364368

Dato for tilsyn

12. september 2019

Fra virksomheden
deltog

Hans Henrik Sørensen

Tilsynet udført af

Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Landzonetilladelse
Der er ikke givet landzonetilladelse til pladsen.

Anne Marie Thomsen
Direkte tlf.: 7994 7459
vardekommune@varde.dk
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Dette kan søges her:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceI
d=b485d4ad-086a-4441-baa5aac8aa37ee9b&referringPageId=9e7628eb-6f274def-97f2-5049815dd55a

Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier
Ved tilsynet nævnte du, at du ønsker mulighed for
at skifte og påfylde olie på værkstedet.
Varde Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier kan ses her:
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/
erhverv/affald_og_miljoe/forskrift_for_opbevaring
_og_haandtering_af_olie_og_kemikalier.pdf

Adblue
Ved tilsynet oplyste du, at I vil indrette en overdækket plads med fast bund og opkant til opbevaPostadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

25-09-2019

ring af Adblue.

Olietank (diesel)
Olietanken skal anmeldes til Varde Kommune.
Anmeldelsesskema kan findes her (på side 2 –
side 1 er til sløjfning af olietanke):
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/
borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/nyeste_olieta
nk_-_sloejfning_og_anmeldelse_-_pdf.pdf

Genbrugsplads
Tilmelding til genbrugspladsen kan foretages her:
https://www.seerupit.com/eas/tilmelding_virk_dk
/tilmelding.php?kom=573&year=2018
Oplysninger om erhverv på genbrugspladsen, som
for eksempel priser kan findes her:
https://dinforsyning.dk/dadk/affald/erhverv/erhverv-p%C3%A5genbrugspladsen

Registrering som transportør i affaldsregisteret
Virksomheden skal registreres som transportør i
affaldsregisteret.
Registreringen kan foretages her:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Af
faldsregister
Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. H51

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Gennemgang af stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,
spildevand, luft, olietanke.

Resultaterne af
egenkontrollen

Virksomheden har ikke krav om egenkontrol

Konstateret
jordforurening

Region Syddanmark har for nuværende ingen
oplysninger om jordforureninger på den
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pågældende matrikel.
Risikoscore

2,1

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: 5,5 timer.

Lovhenvisning


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.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør
E amot@varde.dk
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