Tilsynsnotat for miljøtilsyn
Holbæk Kommune har den 16.12.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på virksomheden
Vejlebo & Winther ApS, Mellemvang 1, 4300 Holbæk, CVR.nr. 13724032 – P-nr. 1000613834.
Virksomheden
Virksomheden udfører reparation og klargøring af personbiler, varevogne og minibusser. Derudover handler virksomheden med fabriksnye og brugte biler. Virksomheden er indrettet i flere haller, som er opdelt i
mekanisk værksted, pladeværksted, vaskehal, salg- og udstillingsområde, kontor, mandskabsfaciliteter,
lager og klargøringsværksted. Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen2, da virksomheden er omfattet af reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen3.
Baggrunden for tilsynet og hvad er der ført tilsyn med?
Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.
Der blev ført tilsyn med virksomhedens indretning, drift, støjforhold, luftemissioner, spildevandsforhold,
håndtering af affald og kemikalier, affaldsbortskaffelse, olietanke og egenkontrol.
Tilsynet gav anledning til følgende:
Affald
Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden udfører grundig kildesortering af sit affald i relevante
fraktioner. Virksomheden udsorterer olieholdige klude, spraydåser, bremsevæske, koblingsvæske, oliefiltre, og lysstofrør.
Ved tilsynet blev fyldestgørende dokumentation forevist i form af årsopgørelser.
Luftemissioner
Lokalerne opvarmes med naturgas. I værkstedet er der 6 punktudsug til udstødningsgasser. I pladeværkstedet er der 4 punktudsug til udstødningsgasser. Der er udsugningsanlæg i både værksted og pladeværksted med filter. Filter efterses og skiftes af medarbejder. Støvfilter bortskaffes som brændbart affald.
Afkast er mindst 1. m over tag og i pladeværkstedet er der monteret støvfilter på udsugningsanlæg.
Støj
Der er støj fra lastbiler, som starter op på alle tider af døgnet. Kompressoren står indendørs, og er støjisoleret i skur ved siden af værkstedet, og der arbejdes primært for lukkede porte. Der køres også i truck.
Spildevand
Der er 2 olieudskillere tilmeldt ARGO (Leif M. Jensen). Seneste kontrol udført maj 2017 ifølge kvittering.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?

Dokumentation for bortskaffelse af farligt affald forelå i driftsmappen på virksomheden.
Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser i forbindelse med tilsynet.
Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet.
I 2002 blev ejendommen kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) af Vestsjællands Amt.
Tilsynsnotat udarbejdet af:
Holbæk Kommune den 23. marts 2018
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LBK nr 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse
BEK nr 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af
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