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Virksomhed

Bjarne Nielsen

Adresse

Kjelstvej 17, 6852 Billum

CVR nr.

19225488

Dato for tilsyn

11. september 2019

Fra virksomheden
deltog

Bjarne Nielsen

Tilsynet udført af

Emil Møller og Anne Marie Thomsen,
Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Landzonetilladelse
Virksomheden ligger i landzone. Hvis for eksempel
oplagspladsen udvides, skal I søge om landzonetilladelse. Dette kan søges her:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceI
d=b485d4ad-086a-4441-baa5aac8aa37ee9b&referringPageId=9e7628eb-6f274def-97f2-5049815dd55a

Anne Marie Thomsen
Direkte tlf.: 7994 7459
vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 154234/19
Sagsnr.: 19/1451

Opbevaring af kemikalier
Vær opmærksom på, at placere kemikalier, så
eventuelt spild fra kemikalier i værksted ikke kan
løbe ud af porten.
Vær derudover opmærksom på, straks at opsamle
eventuelt spild med kattegrus eller lignende.

Olietanke
Virksomheden nævnte ved tilsynet, at tanken fra
1998 muligvis skulle tages ud af drift og erstattes
med tanken fra 2012.
Hvis tanken sløjfes skal I huske, at anmelde det
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde
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til Varde Kommune. Dette kan også gøres via:
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/
borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/nyeste_olieta
nk_-_sloejfning_og_anmeldelse_-_pdf.pdf
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Forurenet opsamlingsmateriale
Varde Kommune henstiller at forurenet
opsamlingsmateriale opbevares i særskilt
beholder. Det absorberende materiale skal
efter anvendelse bortskaffes som farligt
affald.

Brokker
Der lå enkelte klinker imellem nogle af brokkerne.
Fliseklæben på klinker kan blandt andet indeholde
asbest, som er farligt affald.
Varde Kommune henstiller, at klinker og andre urenheder sorteres fra brokkerne inden
disse nedknuses samt at virksomheden
fremadrettet kun modtager rene materialer.
Ifølge restproduktbekendtgørelsen skal det
nedknuste rene materiale kunne erstatte primære
råstoffer – i det her tilfælde stabilgrus.
Det vil sige, at brokkerne skal nedknuses, så de
har en størrelse, som ca. svarer til stabilgrus – en
tommelfingerregel foreskriver, at det skal nedknuses til en størrelse på maksimalt en knyttet
hånd.

Affaldsregistret
Virksomheden er registreret som transportør i affaldsregisteret, men bør registreres som Indsamler Med Forbehandling (IMF).
Affaldsregisteret kan findes her:
https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx
Energistyrelsen har tidligere krævet, at virksomheder, som ønsker at blive registreret som IMF
har en miljøgodkendelse.
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Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om
miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder i høring. Når denne bekendtgørelsen træder i kraft
bortfalder det listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden ellers skulle være
godkendt efter.
Det er Varde Kommunes vurdering, at virksomheden skal anmeldes efter den nye bekendtgørelse,
når denne træder i kraft.
Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. H 51

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af
stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,
spildevand, luft, olietanke.

Resultaterne af
egenkontrollen

Ifølge vilkår 5 i udsprøjtningstilladelsen skal virksomheden have udtaget en årlig prøve fra opsamlingstanken til kontrol af spildevandets kvalitet.
Prøven skal analyseres for indholdet af mineralsk
olie.
Ud fra visuel inspektion af spildevandet i opsamlingstanken vurderer Varde Kommune, at indholdet af olie i det opsamlede spildevand er af underordnet betydning.
Derudover er det ikke hensigtsmæssigt, at kræve
en årlig spildevandsprøve, hvis tanken ”kun” bliver fyldt hvert 2. år.
Varde Kommune vurderer, at vilkår 5 skal ændres
til: ”Varde Kommune kan kræve, at virksomheden
får udtaget en prøve af spildevandet.”

Konstateret
jordforurening

Region Syddanmark har for nuværende ingen
oplysninger om jordforureninger på den
pågældende matrikel.

Risikoscore

3,1
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Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal
Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den
tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre
tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af
tilsynsrapport, herunder også den eventuelle
opfølgning, der måtte være på tilsynet.
Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i
november 2019. Timeprisen for brugerbetaling
fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på
planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags
dato: 6,5 timer.

Lovhenvisning


Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør
E amot@varde.dk
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