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Miljøtilsyn med virksomhedens miljøforhold
Randers Kommune har den 16. december 2019 gennemført et miljøtilsyn hos F. J. Biler A/S, Mariagervej 153, 8920 Randers NV Ved tilsynet deltog Lars Thomadsen fra virksomheden og Dorthe Dahl fra
Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basis tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn 1.
Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.
Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.
Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning
til bemærkninger.
1. Virksomhedens overjordiske olietanke er ikke registreret i BBR.
Jf. olietanksbekendtgørelsens § 32 skal den ejer eller bruger, som vil etablere en olietank på under
6.000 l, sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres.
Det indskærpes, at tanken skal anmeldes til Randers Kommune via nedenstående link inden den 15.
februar 2020.
Anmeldelse af olietanke.
2. Virksomheden opbevarer råvarer og flydende farligt affald tæt på afløb.
Kommunens bemærkninger
Råvarer
Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre
olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor
der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at
spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og
overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)
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Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere,
som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden
mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet
af den største opbevaringsenhed i området.
Farligt affald
Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod
vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af
den største opbevaringsenhed i området.
Det indskærpes, at virksomhedens råvarer og farlige flydende affald opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 og 13. Dokumentation herfor, i form af billeddokumentation, skal
fremsendes til Randers Kommune inden den 15. februar 2020.
3. Virksomhedens udendørs og uoverdækket jerncontainer er ikke tæt.
Kommunens bemærkning
Jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod
vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.
Dvs. at der ikke må forekomme olie eller kemikalier på jernaffaldet i containeren, alternativt skal containeren udskiftes og overdækkes.
I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.
Hjælp til affald
Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som
hedder ”Affaldstjek”. Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet. Linket til hjemmesiden er: http://affald.randers.dk, det kan du så
sætte ind som et hyperlink som du kalder Affaldstjek.dk.
Jordforurening
Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Tilfredshedsundersøgelse
Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som
du finder ved at trykke her: Tilfredshedsundersøgelse
Brugerbetaling
Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen 2. Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2020.
Offentliggørelse
Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle
miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA´s hjemmeside https://dma.mst.dk./

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24
20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Jeannette Rosager-Hansen
Miljøingeniør
Bilag:
Foto fra tilsynet
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TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN
1. OPLYSNINGER
Tilsynsdato

16. december 2019

Virksomhed

F. J. Biler A/S

CVR-nummer

29826153

Adresse

Mariagervej 153

Postnummer og by

8920 Randers NV

Telefonnummer

86 43 77 00

Områdestatus

Erhvervsområde

Kontaktperson

Lars Thomadsen

Branchekode:
Hovedvirksomhed

Autoværksted

Bivirksomhed

Ingen

Opstartsdato

2012 på adressen

Tilsynsmyndighed

Randers Kommune

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Lars Thomadsen

Randers Kommune

Dorthe Dahl

2. REGULERINGSGRUNDLAG
 De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens 3 § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
 Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i ”Brugerbetalingsbekendtgørelsen4”.
 Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen 5.
 Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen 6.
 Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
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Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og senere
ændringer
4 Brugerbetalingsbekendtgørelsen, nr. 1475 af 12. december 2017
5
Autoværkstedsbekendtgørelsen, 908 af 30. august 2019
6
Olietanksbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019
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3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL
Beskrivelse af
aktiviteterne

Autoværksted med klargøring, reparationer og service samt salg af personbiler.
Der foretages ikke undervognsbehandling og lakering. Der er ingen vaskeplads.

Indretning

Værksted med lifte, bremsetester, motortester, kompressor, røggasmåler. Der
er udstilling af salgsbiler ude og inde.

Etableret på nuværende adresse

2012

Udvidelse / ændringer

Ja, der er opført nye bygninger

Antal ansatte

Der er beskæftiget 5 personer.

Driftstid

Driftstid
Mandag - fredag
Søndag
Ingen

Driftsforstyrrelser
og uheld

kl. 800 - 1600
kl. 1200 - 1600

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD
Støj

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter

Ja

Luftemission

Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden

Ja

Spildevand

Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra
virksomheden

Nej

Oplag af olie og kemikalier

Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden

Ja

Tanke

Er der nedgravede eller fritstående tanke

Ja

Affald

Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald

Ja

Bemærkninger

Ingen bemærkninger

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER
Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende
aktiviteter

Ja

Nr.

Aktivitet / proces, støjkilde

Placering

1

Til- og frakørsel

Ude

2

Værkstedsaktiviteter bag lukket port

Inde

3

Kompressor

Inde

Bemærkninger

Ingen bemærkninger
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6. LUFT, LUGT
Udsugning, ventilation, afkast
Der er etableret udsugning på virksomheden fra følgende processer
Aktivitet/proces

Afkasthøjde over terræn/over
tagryg (m)

Filter/ rensning

1

Udstødning

Over tag

Ingen

2

Rumventilation

Over tag

Ingen

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger

7. SPILDEVAND
Virksomhedens spildevand omfatter sanitært spildevand. Herud over er der afløb fra værkstedsgulv
med afledning til sandfang og olieudskiller. Olieudskilleranlæg bliver regelmæssigt tømt.
8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER
Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:
Råvarer
Opbevaring

Opbevaring

Diverse olier

Originalbeholdere og tanke

Inde

Sprinklervæske

Originalbeholdere

Inde

Kølervæske

Originalbeholdere

Inde

Øvrige råvarer og
hjælpestoffer

Originalbeholdere

Inde

Bemærkning

Opbevares det korrekt? Enkelte råvarer er placeret tæt på aføb.

Tanke
Tank
nr.

Indhold

Type

Volumen
(l)

1

Spildolietank

Over terræn

1.500

2

Olietank

Over terræn

3

Olietank

Over terræn

Bemærkninger

Etableret
(år)

Sløjfes
inden

1.250

2007

2037

1.200

2010

2040

Opfyldes krav i
olietankbekendtgørelsen

Anmeldt til kommunen: nej. Se bemærkning i tilsynsbrevet

9. AFFALD
Affaldstype

Opbevaring
(dunke/tank/container)

Opbevaring
(hvor)

Transportør/modtager

Spildolie

1.500 l tank

Rum bagved
værkstedet

Avista Oil A/S

Kølervæske

ABAS-container

Rum bagved
værkstedet

ABAS

Bremsevæske

ABAS-container

Rum bagved
værkstedet

ABAS

Oliefiltre

ABAS-container

Rum bagved
værkstedet

ABAS
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Affaldstype

Opbevaring
(dunke/tank/container)

Opbevaring
(hvor)

Akkumulatorer
Spraydåser

Transportør/modtager
Autopart

ABAS-container

ABAS

Katalysatorer

Autopart

Bremse- og
koblingsdele
mm

Autopart

Metalskrot

Åben container

Ude

Dæk

Randers Jern
Osse Brugte Dæk
og Biler

Pap

Container

Ude

HCS

Brændbart affald

Container

Ude

HCS

Dagrenovation

Container

Ude

Kommunal indsamlingsordning

Bemærkning

Farligt flydende affald opbevares tæt på afløb

Anmeldelse af farligt affald
Farligt affald er markeret med fed i tabellen.
10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Det vurderes, at der på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og
grundvand.
11. DRIFTSKONTROL
Jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden
1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
Ikke relevant.
2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.
Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den
pågældende handling er udført.

