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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.
Affald
Der blev ved tilsynet konstateret at der er sket afbrænding af affald ved jordvolden bag bygningerne.
Som det ses på det indsatte billede, har der været afbrændt på jorden og på bunden af en gammel
container. Der er blandet affald der er blevet afbrændt. Norddjurs Kommune har tidligere (i forbindelse med tilsyn i 2017) konstateret afbrænding af affald og indskærpet det ulovlige forhold overfor
virksomheden.
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Dengang oplyste virksomheden at afbrænding ville
ophøre og at genbrugspladsen fremover vil blive
benyttet.
Norddjurs Kommune er derfor uforstående overfor
at der igen kan konstateret afbrænding på stedet.
Ved tjek i kommunens registre, kan det heller ikke
konstateres at man har tilmeldt sig ordningen for
erhvervsaffald på genbrugspladserne.
Miljømyndigheden ønsker en redegørelse herom,
herunder oplysninger om hvordan affaldshåndteringen varetages fremover.
Redegørelsen skal være Norddjurs Kommune i
hænde senest 2 uger fra dags dato.

Råvarer
Der blev ved tilsynet konstateret en stor mængde dieselolie i palletanke, som stod opbevaret udendørs
på grusplads. Nogle af palletankene var stillet ovenpå andre. Derudover blev der opbevaret fyldte
tønder udenfor, med hvad Jens Sørensen mente var smøreolie.
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Olier og kemikalier skal opbevares i henhold til
Norddjurs Kommunes forskrift om opbevaring af
olie og kemikalier. (vedlagt)
Opbevaringen lever ikke op til kravene og er således ulovlig.
Ved tilsyn i december 2015 blev der også konstateret oplag af olier og det blev ved den lejlighed
indskærpet at opbevaring skulle lovliggøres og
fremover skulle leve op til kravene.
Miljømyndigheden er således uforstående overfor hvorfor denne overtrædelse gentager sig og
ønsker en redegørelse herom, herunder oplysninger om hvorvidt opbevaringen nu er lovliggjort.
Redegørelsen skal være Norddjurs Kommune i
hænde senest 2 uger fra dags dato.

Spildevand
Vaskepladsen så ved tilsynet igen fedtet ud og Jens Sørensen oplyste at der ved sidste udspredning af
spildevand havde været en tynd oliefilm på vandet. Der blev opbevaret palletanke med kemikalier/olier på pladsen og det så ud til at afløb/sandfang var stoppet. Pladsen var ikke renholdt.
Ved tilsynet i 2015 og det efterfølgende møde blev det oplyst, hvad der gælder for driften af vaskepladsen og udspredning af vand derfra:
Der må ikke på pladsen ske oplagring af sådanne materialer eller foregå aktiviteter, så der kan opstå
risiko for forurening af jord og grundvand.
Sandfang og olieudskiller skal jævnligt vedligeholdes. Olieudskilleren skal tømmes efter behov, og
mindst 1 gang om året, dog senest når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Udskilleranlægget tilmeldes den kommunale tømningsordning med tømning 1 gang årligt. Bortskaffelse af sand og slam skal ske i henhold til det kommunale affaldsregulativ.
Det er miljømyndighedens vurdering at disse krav igen ikke overholdes trods tidligere påtale. Oliefilm
i ajlebeholderen burde ikke kunne forekomme medmindre olieudskilleren mangler tømning eller ikke
er dimensioneret korrekt i forhold til anvendelse. Virksomheden skal selv vurdere om der er behov for
tømninger ud over den obligatoriske årlige tømning. Norddjurs Kommune ønsker derfor en redegørelse
herom, herunder oplysninger om hvorvidt forholdene nu er lovliggjort, vandforbrug på vaskepladsen,
tømninger mm.
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Redegørelsen skal være Norddjurs Kommune i hænde senest 2 uger fra dags dato.
Sortering af affald
Ved dette tilsyn blev der konstateret at der kommes spraydåser i skrotcontaineren. Det har tidligere
været oplyst at spraydåser skal sorteres for sig som farligt affald. Spraydåser kan evt. afleveres på
genbrugspladsen, såfremt der betales for en erhvervsadgang. Alternativt skal de afhændes til en godkendt modtager.
I bedes bekræfte at der er igangsat en sortering og at der ikke igen vil blive bortskaffes spraydåser via
den almindelige jern- og metalfraktion. Vi ønsker at høre fra jer herom senest 2 uger fra dags dato.
Øvrigt
Nedrivning af det gamle værksted planlægges. Der er givet nedrivningstilladelse og der er den 5. juli
2018 fremsendt et brev til ejer ang de forholdsregler der skal tages i forbindelse med miljø/affald. I
bedes følge instrukser i det fremsendte brev. Forhold vedr. PCB-screening og anmeldelse af affald,
skal være på plads senest 14 dage inden nedrivningen påbegyndes.
Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
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.
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.
Når kommunen har indskærpet et forhold kan det ikke ske igen. Næste skridt kan derfor kun være
en politianmeldelse. Norddjurs Kommune ser med stor alvor på de konstaterede forhold idet det
er ulovlige forhold som vi tidligere har meddelt indskærpelse af. Såfremt Norddjurs ikke modtager
de ønskede redegørelsel, herunder bekræftelse om at der er sket lovliggørelse eller såfremt lignende forhold konstateres igen, vil Norddjurs Kommune sende sagerne videre til anklagemyndigheden med henblik på sigtigelse for de ulovlige forhold. Dette vil ske uden yderligere varsel.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 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 2019 kr. 328,62 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.
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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 25. april 2019 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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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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