Ishøj Kommune

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
Vi har den 08.02.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Baldersbækvej 20, 2635 Ishøj.
Tilsynet er udført som:

Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af:

Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Bülant Yildiz.
Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:
Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),
og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.
Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. Timetaksten for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres
kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling
opkræves årligt i november måned.
Tilsynet har journal nr.

09.20.02-K08-2-18

Matrikler (BBR)
Matr.nr

Ejerlavskode

Ejerlavsnavn

12z

20851

ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)
Ejernavn

Ejeradresse

Postnr.

Master Auto IVS, Baldersbækvej 20, Ishøj
Betaleradresse

Attention:
CVRnr: 38021664

Tlf. / mobil / e-mail

/ 24946577 / masterauto1975@gmail.com

CVR- / P-nummer

38021664 / 1021765291

Etableringsdato

19.09.2016

Kort beskrivelse

Klassisk autoværksted. Pladearbejde i meget begrænset omfang. Svejsning ligeledes
begrænset.

Antal ansatte:

2

Produktionsareal (m2):

200

Driftstider (kl):

Hverdage: 7-17

Faktisk anvendelse

Områdetype 1 Erhvervs og industri

Afstand til boliger

> 100 m

Grundvandsindvindingsområde

OSD

Bemærkning

Ejer/kontakt: Bülant Yildiz

20 - 100 m

< 20 m

Ishøj Kommune
Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

08-02-2018

A.

Miljøledelse

5

B.

Regelefterlevelse

5

Vægtet sandsynlighed

5,00

C.

Håndtering og opbevaring

3

D.

Emissioner

3

E.

Sårbarhed

3

Vægtet konsekvens

3,00

Vægtet score

4,00

Håndhævelser
Dato

Type

Kommentar

08-02-2018

Indskærpelser

Kildesortering af affald og bortskaffelse skal dokumenteres ved aftale og regninger. Relevante fraktioner er jern og metal, pap, oliefiltre, spildolie, plast fra kofangere og skærme.
Jeg accepterer at papir ikke dokumenteres pga. de begrænsede mængder. Opfordrede
dog til at de bortskaffes via privaten i stedet for forbrændingsegnet.

08-02-2018

Indskærpelser

Indskærpede mundtligt at virksomheden skal lede spildevand fra værkstedet gennem
olieudskiller eller afproppe gulvafløb. Virksomheden oplyste at de afpropper.

08-02-2018

Indskærpelser

Indskærpede mundtligt at der skal etableres udsugning fra udstødning, svejse- og slibeaktiviteter. Det blev aftalt at fristen bliver 1. august.

Bortskaffelse
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Bortskaffelse af affald

Meddelte virksomheden at alt bortskaffelse af affald skal dokumenteres. Herunder at det
også gælder metalaffald som ellers er blevet klunset.
Oliefiltre og andet farligt affald må godt afleveres på genbrugsstationen, men han skal
bede om kvittering og man skal betale for aflevering enten ved årskort eller sms-ordning.
Master Auto er ikke tilmeldt Genbrugsstation.

Luftemissioner
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Der er ikke etableret punktudsugning eller udsugning. Virksomheden har tænkt sig at
etablere det, men lige nu er der så meget der skal ordnes, så han ønskede tidsfrist til
sommer. Jeg foreslog om august hvilket var ok.
Understregede at afkastene skulle over tag (og udleverede bekendtgørelsens krav).

Luft

Generelt
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Generelt

Det blev aftalt at Ishøj Kommune følger op til efteråret (2018)

Tilsynskommentar:
Udført af:

Hans Schlüter
Miljømedarbejder
telefon: 43577507
e-mail: @ishoj.dk
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