Virksomhed

Sagsnr.

Adresse

CVR-nr.

Tilstede ved tilsynet

Tilsynsførende

Har I modtaget vores brev?

Har brevet givet anledning til ændringer?

Virksomhedens farlige affald håndteres/opbevares:
I egnede beholdere
På tæt bund, med mulighed for opsamling af indhold fra største beholder
Uden mulighed for afløb til kloak, jord, grundvand eller vandløb
Under tag
Det blev ved tilsynet konstateret, at farligt affald håndteres og opbevares i
overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 43, kapitel 6 om affald
Dato:

Underskrift:

INDSKÆRPELSE:
Det blev ved tilsynet konstateret, at farligt affald IKKE håndteres og opbevares i
overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven § 43, kapitel 6 om affald.
Farligt affald skal håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt:
I egnede beholdere, på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord eller
grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet med mulighed for
opsamling af indholdet fra den største beholder.

Indskærpelse

Kalundborg Kommune indskærper, at enhver, der frembringer, opbevarer,
sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår
uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.
Forholdet er omfattet af § 43 i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse)

Hjemmel
Indskærpelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 68 og §
69.
Klagevejledning

Indskærpelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 3.

Dato:

Underskrift:

Kon t a kt
Plan, Byg & Miljø
E-mail:
dettekniske.omrade@kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
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TILSYNSKAMPAGNE 2015

Tilsynskampagne 2015 - Opbevaring og håndtering af farligt affald




Farligt affald: Farligt affald omfatter bl.a. brugte bore- skæreolier, rensemidler,
opløsningsmidler malingrester mv.
Miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering: Opbevar affaldet i egnede
emballager f.eks. originalemballagen eller UN-mærkede beholdere. Indret oplagspladsen
beskyttet mod vejrlig, i spildbakker eller med tæt belægning uden afløb.

Læs mere:
Miljøstyrelsens Branchevejledninger på:
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoetilsyn/branchebeskrivelser/

Uddrag fra Miljøbeskyttelsesloven
LBK nr. 879 af 26-06-2010
§ 43 Enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for,
at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.
§ 68
Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholde t
har underordnet betydning.
§ 69
Stk. 1 I de i § 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet
ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan
tilsynsmyndigheden
1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet,
2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand,
3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig
vare fra markedet og
4) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist
er udløbet.
…
Stk. 3 Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
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FARLIGT AFFALD

Hvad er?

