Tilsynsnotat for miljøtilsyn
Holbæk Kommune har den 11. juni 2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på Søren Friis Auto
på Industrivej 12, 4450 Jyderup, CVR nr. 17899449, P-nr. 1013064012.
Virksomheden
Virksomheden foretager reparation af biler, herunder glasskader, klargøring til syn, service samt køber og
sælger biler.
Virksomheden råder over 3 sammenhængende haller, hvori der i de 2 af dem er installeret personvognslifte, og i den 3. primært er råvarer oplagret, herunder blandt andet dæk, spildolie og motorolie.
Virksomheden er omfattet af bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen2 og reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen3. Virksomheden skal følge reglerne i olietankbekendtgørelsen4 i forhold til virksomhedens olietanke.
Baggrunden for tilsynet og hvad blev der ført tilsyn med?
Prioritet tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med virksomhedens tanke og spildevandsforhold.
Tanke
Jf. BBR findes der to nedgravede tanke på ejendommen. En tank på 2500 L og en tank på 4000 L.
Tankene er ikke i brug.
Virksomheden har den 5. juli 2018 fremsendt dokumentation på, at der er sløjfet en nedgravet tank på
2500 liter.
Der mangler dokumentation på, at 4000 L tank er sløjfet.
Virksomheden har en spildolietank på 1200 L, tanken er ikke registreret i BBR.
Det er virksomhedens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.
Spildevand
Der foretages enkelte afvaskninger af biler i forbindelse med reparation. Vask foretages i værksted med
afløb i gulvet, der er ført til sandfang og olieudskiller.
Olieudskiller og sandfang er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Olieudskiller og sandfang er sidst
tømt februar 2017.
Virksomheden skal fremsende ansøgning om afledning af spildevand fra vaskepladsen.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol
Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?
Ingen gennemgang af egenkontrol ved dette tilsyn.
Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser i forbindelse med tilsynet.
Jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Ved tilsynet blev hele ejendommen ikke undersøgt for jordforurening.
Tilsynsnotat udarbejdet af:
Holbæk Kommune den 12. juli 2018
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LBK nr. 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse
BEK nr 1312 af 08/11/2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
3 BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug
4 BEK nr 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og piplines
2

