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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Auning Transport ApS, Energivej 11, Auning
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:

Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Antal ansatte i virksomheden:
Miljøledelse
Virksomhedstype:

22. feb. 2016
Brian Graff
Peer Rasmussen
2 repræsentanter fra entreprenørfirma
Lisbeth Røge
Brian Graff
32782167
86484255
Nej
H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3
eller derover i forbindelse med entreprenør- eller
vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end
een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.

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.
Dette tilsyns fokuspunkt var opfølgning på påbud af 25/9 2015 om tæt belægning på vaskeplads.
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Norddjurs Kommune har d. 25/9 2015 meddelt et påbud om tæt vaskeplads på virksomheden med
følgende vilkår:
1. Senest d. 31. dec. 2015 skal der være lavet tæt belægning med hæld imod afløb på
vaskeplasen, Energivej 11 i Auning. Med tæt belægning menes en fast belægning, der i
løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres
på arealet.
2. Vaskepladsen skal være afgrænset sådan at vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe
til vaskepladsens afløb
3. Vaskepladsens areal må ikke udvides i forhold til dens nuværende areal
4. Området er separatkloakeret. Hvis ikke pladsens afløb afledes til spildevandsstrengen, skal
der ske omkobling hertil hurtigst muligt og senest 31.dec. 2015. Når dette er sket, skal der
indsendes dokumentation herfor, herunder opdateret kloaktegning, senest 31. jan. 2016.
Hvis pladsens afløb allerede afledes til spildevandstregen, skal der indsendes
dokumentation herfor, herunder opdateret kloaktegning, senest d. 31. dec. 2015.
Norddjurs Kommune har ikke hørt fra virksomheden inden d. 31. dec. 2015 og derfor blev et
opfølgende tilsyn varslet.
Ved tilsynet kunne det konstateres at der ikke er etableret en tæt vaskeplads. Virksomheden oplyste
at der ikke har været tid til at lave vaskepladsen og at vejret også har været en forhindring.
Virksomheden oplyste at det planlægges at lave ny vaskeplads i løbet af foråret 2016.
Fristen for etableringen af pladsen udsættes til 1. juli 2016. Virksomheden skal senest denne dato
have pladsen færdig og give besked herom til tilsynsmyndigheden.
Påbuddets vilkår blev drøftet. Pladsen skal være tæt og en kuvert-støbt plads vil leve op til dette
krav. Pladsen må ikke udvides, men må godt være mindre. Virksomheden skal dog være
opmærksomme på at der kræves tæt plads til omhælning/ håndtering af sæber eller andre
kemikalier.
Det er vigtigt at pladsens konstuktion er stærk nok til at modstå vægten fra de tunge køretøjer, så
der ikke opstår revner/skader på betonen.
Det blev aftalt at virksomheden/entreprenøren fremsender en projektforslag til kommunen, som
vurderer dette forud for igangsætning. Dette kan sendes til lisbr@norddjurs.dk. Det skal fremgå,
hvis der laves om på kloaksystemet.
Peer Rasmussen oplyste desuden at der har været en kloakmester på stedet for at undersøge om der
er fejlkobling eller ej. Undertegnede gjorde opmærksom på påbuddets vilkår om at:
Der skal indsendes dokumentation herfor, herunder opdateret kloaktegning, senest 31. jan. 2016.
Peer Rasmussen oplyste at han hurtigst muligt vil fremskaffe ovenstående. Fristen herfor udsættes
til d. 1. april 2016.

Brugerbetaling
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Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 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 2016 kr. 311,80 pr. time. Brugerbetalingen vil blive
opkrævet på et senere tidspunkt.
Offentliggørelse af tilsynsrapport
Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på
grund af de nye regler for miljøtilsyn1. 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 11. marts 2016 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. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger
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