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Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af
virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var 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.
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.
Tilsynet blev foretaget uvarslet. Norddjurs Kommune skal jf. retningslinier fra Miljøstyrelsen foretage
et antal miljøtilsyn årligt uvarslet. Der var derfor ikke nogen til stede fra Grenaa Motocrossklub på
tidspunktet for tilsynet.

Generelt
Grenaa Motocrossklub driver et motorsportsanlæg beregnet til motocross kørsel.
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Affald
Det blev ved tilsynet konstateret, at der udendørs blev opbevaret tilsyneladende defekte hårde hvidevarer. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alt affald bortskaffes til godkendte modtagere.

Hårde hvidevarer opbevaret udendørs.
Endvidere kunne det konstateres, at der på en tilknyttet bålplads var sket afbrænding af affald. Konkret kunne findes en fælg, rester af metaltråde fra dæk og øvrige metalgenstande.
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Rester fra ulovlig afbrænding.
Miljøafdelingen vurderer at der er tale om et ulovligt forhold. Miljøbeskyttelsesloven og derunder gældende affaldsbekendtgørelse er overtrådt, herunder bl.a. bekendtgørelsens §50 stk. 1. Affald skal desuden bortskaffes i henhold til de ordninger, der er beskrevet i Norddjurs Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som er ordninger, man som borger er forpligtiget til at anvende. Dette er også et
ulovligt forhold. Se endvidere afsnittet om indskærpelser.
Råvarer
Råvarer formodes opbevaret i miljøstation. Rummet var aflåst, hvorved opbevaringsforhold ikke kunne
konstateres.
Støj
Der har ikke været klager over støj fra motorsportsanlægget siden sidste tilsyn.
Luft
Der er ikke udledninger fra anlægget bortset fra støvgener. Disse forsøges dæmpet med befugtning i
tørre perioder.
Spildevand
Der udledes ikke spildevand fra anlægget.
Fyringsanlæg og olietanke
Der forefindes ikke fyringsanlæg eller olietanke på anlægget.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev
ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.
Egenkontrol
Virksomheden har som miljøgodkendt virksomhed egenkontrolvilkår. Seneste tillæg til miljøgodkendelse er udstedt af Århus Amt 21. november 2006. I miljøgodkendelse udstedt af Århus Amt 24. maj
2005 indgår vilkår om årlig indsendelse af opgørelse af aktivitet på anlægget. Dette er sket.

3

Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Det blev ved tilsynet som nævnt ovenfor konstateret, at der foregår ulovlig afbrænding. Norddjurs
Kommune skal derfor indskærpe affaldsbekendtgørelsens (BEK nr 1309 af 18/12/2012) §50 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, eller - hvis sagen påklages - inden
6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
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 2018 kr. 322,49 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 nkp@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 5. juli 2018 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

Niels K. Petersen
Miljøsagsbehandler
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