Erhvervscentret
Bytoften 2
6800 Varde

Paw´s Auto
Eskærdalsvej 3
6818 Årre

Tlf. 7994 6800
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk
Den 6. november 2017
Annette M. Jensen
Direkte tlf. 7994 7417
amoj@varde.dk
Kvalitetssikret af:
René Mathiasen

Tilsynsrapport
Virksomhed

Paw´s Auto

Adresse

Eskærdalsvej 3, 6818 Årre

CVR nr.

34250618

Dato for tilsyn

Den 26. oktober 2017

Fra Virksomheden deltog

Paw Robert Jensen

Tilsynet udført af

Annette M. Jensen og René Mathiasen, Varde
Kommune

Bemærkninger/opfølgning
til tilsynet

ABS sensor og spraydåser opbevares/bortskaffes
sammen med jern i jerncontaineren.
Varde Kommune indskærper, at affaldsfraktionerne
frasorteres hver for sig, og ABS sensor opbevares i
en spand til elektronik og afleveres på
genbrugspladsen, og spraydåser opbevares i en
spand og afleveres som farligt affald f.eks. på
genbrugspladsen.
Pap, papir og plastfolie bortskaffes sammen med
brændbart affald.
Varde Kommune indskærper, at pap, papir og
plastfolie bortskaffes til genanvendelse f.eks. på
genbrugspladsen.

Dok. nr. 165436-17
Sagsnr. 17-11670

Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen1
Autoværkstedsbekendtgørelsen2

Tilsynstype

Kampagne

Ved tilsynet er følgende
gennemgået

Folder om ”Affald på autoværksteder” samt skema
til udfyldelse omkring affald blev udleveret.

Resultaterne af
egenkontrollen

Blev ikke gennemgået ved tilsynet.

Konstateret jordforurening

Regionen har for nuværende ingen oplysninger om
jordforureninger på den pågældende matrikel.

Risikoscore

3,7

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 2017.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af
Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og
afrapportering indtil dags dato: 2 timer.

Lovhenvisninger

1: Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om
brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter
lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v.
2: Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om
miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af
autoværksteder m.v.

Hvis der er spørgsmål til denne tilsynsrapport, er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Annette M. Jensen
Kemiingeniør

