Anders Peder Nielsen
Højsletvej 35
8900 Randers
Att. Anders Peder Nielsen

Den 26-10-2018
j.nr.09.00.00-K08-14-18

TILSYN MED VIRKSOMHEDENS MILJØFORHOLD
Randers Kommune har udført miljøtilsyn ved virksomheden den 24-10-2018. Formålet
med tilsynet er at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald,
luftemission, spildevand og støj er i orden.
MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER
Der blev konstateret et større oplag af forskellige biler/campingvogne/autocamper på
grunden. Nogle køretøjer står i lukket hal med cemetbund / andre udendørs på fast
cement og nogle på græsareal, ialt 30 biler ( med nummerplade / miljøbehandlet og
andre som ikke er miljøbehandlet) og 10 campingvogne /autocamper. Desuden en del
elektronik affald samt kummefryser m.m.
Det blev aftalt under tilsynet, at der inden den 1. januar 2019 skal bortskaffes i alt 10
biler, som ikke skal bruges til videre salg. Samt elektronik affald og defekt
kummefryser som ligger på græsareal ( som kan afleveres på den kommunale
genbrugsplads)
Randers Kommune vil i starten af januar 2019 fører tilsyn med ejendommen igen.
Hvor der igen blive sat en ny tidsfrist, for bortskaffelse af flere biler m.m.
Håndhævelser
Det indskærpes ifølge Miljøbeskyttelse loven § 68 og 69, at inden den 1. januar 2019
skal være fjernet mindst 10 biler samt elektronik affald / kummefryser.
Klagevejledning: Indskærpelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 68
stk 69 stk 1 og kan ikke påklages til anden administrtiv myndighed.
Offentliggørelse
Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (digitalMiljøAdministrationDMA), 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.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du meget velkomne til at kontakte mig
på tlf. 89151687 eller på e-mail: jhp@randers.dk
Med venlig hilsen
Jonna Ploug
Miljøtekniker
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Virksomhedskontoret
Laksetorvet
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Miljøtilsyn ifølge Miljøbeskyttelsesloven
Det udførte tilsyn er et ”samlet tilsyn”, hvilket svarer til, at alle påvirkning af det eksterne miljø fra
virksomheden aktiviteter er blevet gennemgået.

CVR-nr.

10675243

Virksomhed:

Anders Peder Nielsen / Carsten Nielsen

Adresse:

Højsletvej 35

Postnr. og by

8930 Randers NØ

E-mail

A.P.Nielsen@mail.tele.dk
Cawdy@kncustoms.dk

Hovedvirksomhed:

H51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal på 3 og derover i
forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed

Tilstede ved tilsynet:
Virksomhed

Anders Peder Nielsen og Carsten Nielsen

Randers Kommune

Jonna Ploug

