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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Den selvejende institution Dansk Motorsamling
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Antal ansatte i virksomheden:
Virksomhedstype:

13. juni 2017
Henrik Nielsen og Jens Sørensen
Pia Heidemann-Hansen og Lisbeth Røge
Ove Thomsen og Jens Sørensen
31352460
29413966 eller 2375106
Ove@motorsamlingen.dk
Jens@motorsamlingen.dk
Kun frivillige
A53 - maskinværksted

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.
Oplag
Der var ryddeligt på de udendørs arealer. Vaskepladsen var ryddet og der var ikke oplagret ting som
ikke burde være der. Der var stadig oplag bag bygningerne, men det vurderes at oplaget stort set er
uændret.
Der var nogle ting der blev opbevaret udendørs midlertidigt, da en hal er under renovering. En del af
disse ting var overdækkede eller indpakket. Hallen bruges til udstilling. Der laves støbt gulv i hallen,
som erstatter tidligere bund af sand. Dette er miljømæssigt bedre, idet det er lettere at konstatere
spild og rengøre herefter.

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Da tingene er opstillet meget tæt er det ikke muligt for tilsynsførende at besigtige det hele. Det er
virksomhedens eget ansvar at sikre, at der ikke sker spild fra nogen af de udendørs opstillede ting og
at der ikke opbevares olieholdige dele under åben himmel.
Affald
Motorsamlingen har en gammel sav som stadig bruges, både til udstilling og såfremt folk ønsker træ
savet herpå. Flis/savsmuld fra saven var afbrændt på et areal bag bygningen.
Afbrænding af affald er forbudt, medmindre det foretages på et godkendt anlæg, jf. affaldsbekendtgørelsens § 50.
Norddjurs Kommune indskærper at der ikke igen foretages afbrænding af nogen typer affald på stedet.
Virksomheden benytter genbrugspladsen. Affaldet kan afleveres til kompost på genbrugspladsen. Det
kan evt. pakkes i sække eller køres på trailer overdækket med pressening. Affaldet vil blive nyttiggjort til kompost.
Spildevand
Vaskepladsen ser stadig fin ud. Der er ingen tilstopning i afløbet. Virksomheden fortæller at der ikke
sker opstuvning på pladsen og at der ikke kan ses oliefilm på vandet i ajlebeholderen.
Fyringsanlæg og olietanke
I et opbevaringrum er der en tank fra 2011 på 1200 liter.
Tanken er ikke registreret i BBR. I skal derfor anmelde den via det digtitale system Byg og Miljø, som
kan søges frem på internettet. Tankattest skal vedhæftes hvis I har den. Alternativt skal de forskellige numre på tankskiltet aflæses.
Det er lovpligtigt at anmelde en tank. I bedes gøre det hurtigst muligt og senest d. 15. august. 2017.
Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør
jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. (HUSK at der skal være hjemmel knyttet til håndhævelsen, som skal stå i selve teksten under punktet, som håndhæves).
Henstillinger
Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling kan kun påtales én gang. Norddjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen
er efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste skridt meddele påbud om de aftalte forhold.
Indskærpelse
Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en
indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i
medfør af loven.
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Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens §
101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages
- inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 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 2017 kr. 318,04 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport
Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn1 offentliggøres. Dette sker på websiden
for Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk/. 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 15. august 2017 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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