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Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed
Postadresse

Miljøtilsyn hos Jørns Auto, V. Kolbyes Vej 9, 4930 Maribo

Jernbanegade 7
4930 Maribo

Lolland Kommune v/ Timm Jäger udførte den 9. december 2010 et anmeldt
miljøtilsyn på ovennævnte ejendom. Du var selv tilstede ved tilsynet og viste
rundt på virksomheden.

Tlf.: 54 67 67 67
Fax: 54 67 67 68

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives i
overensstemmelse med bekendtgørelsen nr. 699 af 24. juni 2011
(autoværkstedsbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse af lov om
miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2009.

Kontaktperson

lolland@lolland.dk
www.lolland.dk

Timm Jäger
Natur og Miljø
timj@lolland.dk

Ved tilsynet blev der oplyst eller konstateret følgende:
Virksomhedens indretning
Virksomheden reparerer og servicerer personbiler. Derudover er der indrettet
anlæg til undervognsbehandling.
Støj
Ved tilsynet blev der ikke udført støjende aktivitet og det blev oplyst, at porte og
vinduer er lukket ved støjende aktivitet.
Opbevaring af farligt affald
Fra reparation og servicering af personbiler fremkommer der forskellige fraktioner
af farligt affald. Det farlige affald opbevares i forsvarlige beholdere der alle er
placeret indendørs på fast bund.
Du oplyste ved tilsynet, at affald afleveres på genbrugspladsen (igennem
affaldsgebyret) og alle tidligere aftaler med ANPO er opsagt.
Spildolien og olie fra olieudskilleren opbevares i en palletank der er placeret i
lagerrummet. Restolien afhentes af Rødby Kloakservice.
Olieudskilleren efterses visuel hver morgen. Derudover suges og spules denne 1
gang årligt.
Der blev ved tilsynet udleveret adgang til virksomhedens interne hjemmeside
hvor du påfører alle nødvendige oplysninger der er relevant for virksomheden. På
hjemmesiden fremgår bl.a. tidspunkt og mængde for afhentning af affald, forbrug
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af produkter til undervognsbehandling, tømning og kontrol med olieudskiller mm.
Dette er en meget flot og overskuelig hjemmeside der gør det nemt for tilsynsmyndigheden
at få indblik i virksomheden og selv finde de nødvendige oplysninger der skal bruges i
forbindelse med tilsynet.
Indretning af undervognsbehandling
Undervognsbehandling foretages i et dertil indrettet rum. Afkast herfra er ført over tagryg.
Filterskift foretages efter behov. Dog bliver filteren minimum en gang om ugen renset og
tilset for evt. fejl og mangler.
Efter endt undervognsbehandling bliver bilerne placeret på en dertil indrettet plads til
afdrypning. Alle gulvafløb der er på virksomheden er forbundet med olieudskilleren.
Opvarmning
Virksomheden opvarmes med oliefyr. Olietanke til opbevaring af olie blev ved tilsynet tilset
og der var ingen bemærkninger.
Forbrug af PAVA-produkter til undervognsbehandling/rustbeskyttelse
Forbruget er fint tilgængelig på hjemmesiden og den samlede mængde er:
-

19228,2 liter

Det er den samlede mængde af alle PAVA-produkter der anvendes i forbindelse med
undervognsbehandling og rustbeskyttelse.
Bemærkninger til tilsynet den 9. december 2010
Lolland Kommune fik indtryk af, at virksomheden er ryddelig og velholdt. Endvidere udvises
der interesse for en miljømæssig forsvarlig drift af virksomheden. Lolland Kommune har på
nuværende tidspunkt ikke yderligere bemærkninger til virksomhedens indretning og de
miljømæssige forhold. Er der oplysninger, udover de ovennævnte punkter, eller synspunkter
der kan supplere denne rapport, bedes i kontakte undertegnede på mail: timj@lolland.dk.

Med venlig hilsen

Timm Jäger
Miljøssagsbehandler
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