Bardram Luft-Teknik A/S
Sønderskovvej 13
8362 Hørning
Att.: Leif Hovgaard
Mail: leif@bardram.dk

Miljøtilsyn på virksomheden den 12. oktober 2016
Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos:
Virksomhed

Bardram Luft-Teknik A/S

Adresse

Sønderskovvej 13
8362 Hørning

CVR-nummer

77982213

P-nummer

1002535605

Virksomhedstype
(Hovedaktivitet)

Dato
25. oktober 2016
Din reference
Lasse Kristiansen
Tlf.: 87947738
Mobil: 20316489
Mail: virksomhed@skanderborg.dk
Telefontider
Man – tir: 09.00 – 14.00
Tor – fre: 09.00 – 14.00

A 53. Maskinfabrikker,
maskinværksteder og andre
virksomheder, der foretager
forarbejdning af jern, stål eller
metaller med et hertil indrettet
produktionsareal på mellem 100 og
1.000 m2

Tilsynet blev gennemført som et almindeligt rutinetilsyn
(basistilsyn).
Oplysninger om tilsynet
Miljøtilsynet er gennemført efter Miljøbeskyttelseslovens1 §65 og
Miljøtilsynsbekendtgørelsen2.
Skanderborg Kommune har ført et samlet tilsyn med alle
virksomhedens aktiviteter. Ved miljøtilsynet er de miljømæssige
forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner,
spildevand og støj gennemgået.
Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er vedlagt som bilag til dette
følgebrev.

1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 med senere ændringer.
2 Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om Miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
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Jordforurening
Matriklen er ikke forureningskortlagt på V1 (muligt forurenet) eller V2 (konstateret
forurening). Området er områdeklassificeret med krav om analyser og anmeldelse til
kommunen, hvis der skal bortkøres jord fra ejendommen.
I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret jordforurening. Dette er baseret på en visuel
bedømmelse. Der er således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller
ikke indhentet historiske data om ejendommen.
Miljømæssige bemærkninger
Miljøtilsynet har ikke givet anledning til miljømæssig bemærkning om at virksomheden
fremsender plan for udsugning og afkast.
Der er aktiviteter med svejsning, skæring af isolering og båndsliber, hvor virksomheden
planlægger at etablere udsugning og afkast. Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden ville
lave kort beskrivelse og planskitse for den planlagte udsugning og afkast. Det henstilles at
dette fremsendes til kommunen inden 14 dage fra dags dato, hvorefter udsugning og afkast
kan blive etableret. Det henstilles at udsugning og afkast er etableret inden 2 måneder fra dags
dato.
Offentliggørelse
Fra den 1. maj 2016 er der krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen)
offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration).
Dette følgebrev om miljøtilsynet vil derfor snarest kunne ses på hjemmesiden Digital
Miljøadministration.
Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg
Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven,
Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.
Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til
undertegnede senest 14 dage efter modtagelse heraf.
Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen
Lasse Kristiansen
Miljømedarbejder
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