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Miljøtilsyn hos Silkeborg Motorbådsklub, Åhave Alle 9b, 8600 

Silkeborg  

 

Silkeborg kommune har den 19. september 2019 udført et basis-miljøtilsyn hos jer. Virk-

somhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsyns-

rapport. 

 

Virksomheden fremstår som miljømæssigt veldrevet.  

  

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkning er: 

 

Silkeborg Kommunes miljøafdeling anbefaler at  

 

- der på sugeren til spildevand anføres, at nøglen kan lånes af alle i restauranten 

- lænsevand/bundvand markeres i kemirummet, hvor det kan afleveres 

 

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.  

 

Hvis I/du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har I/du mulighed for 

at komme med dem inden 14 dage.  
 

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkomne/du velkommen til at kontakte mig på 8970 1503 

eller hl@silkeborg.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hanne B Lorentzen  

Civilingeniør 

 

Bilag 1: Indeholder oplysninger om: 

- Aflevering af affald på genbrugspladsen 

- Klagevejledning 

 

 

 

 

 

Silkeborg kommune 

 

Silkeborg Motorbådsklub 

Åhave Alle 9b 

8600 Silkeborg 

 

Att.:  Jørgen Søgård,  formand@s-m-k.dk  

daTO 

  



 

Side 2 

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN 

 

Virksomhed Silkeborg Motorbådsklub 

CVR-o g P nummer 16444618 

Adresse Åhave Alle 9b, 8600 Silkeborg   

  

Kontaktperson Jørgen Søgård  

E-mail formand@s-m-k.dk 

Telefonnummer 25304534 

  

Virksomhedstype: M99 - Anden virksomhed 

  

Tilsynsdato 19. september 2019 

Tilstede ved tilsynet: Fra virksomheden:   

Jørgen Søgård 

Arne Brohuus 

Bjarne Nielsen 

 

Fra Silkeborg Kommune:    

Hanne B Lorentzen   

Kristoffer Graverholt 

  

Hvilke regler er virk-

somheden omfatte af: 
Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø er omfattet af 

Miljøbeskyttelsesloven §42.  

Hvis virksomheden medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herun-

der affaldsfrembringelse, kan Silkeborg Kommune give påbud om, at forureningen 

skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. 

 

 

 

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN 

Motorbådsklubben har ca. 800 medlemmer, hvor nogle af medlemmerne sejler aktivt på 

søerne og andre ligger mere stationær ved kajen.. Ved siden af klubhuset ligger et værk-

sted, som klubbens medlemmer kan tilgå. I værkstedet er en søjleboremaskine og en 

bænkslibemaskine. Maskinerne bruges i et meget lille omfang og værestedet fungerer til 

dagligt mere som en kaffestue. Hovedparten af klubbens både er af glasfiber og søernes 

ferskvand er skånsom ved bådene. Derfor er nødvendigheden af reparation og vedligehold 

af bådene minimal.  
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Kort beskrivelse af virksomhedens produktion 

Motorbådsklubben er en forening som driver pladsen ved Indelukket – inkl. tankningsplads, 

vaskeplads og affaldsopsamling.  

 

 

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER 

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af træ, lak, maling, smøreolie, diesel, rust-

frit stål, spraymaling, batterier, sprinklervæske, kølervæske, rengøringsmidler mm. 

 

Råvarer Opbevaring Sikring af oplag 

Diesel 13.000 l Overjordisk tank I grube 

Benzin 14.000 l Nedgravet tank  

 

 

AFFALD 

Virksomhedens affaldsproduktion: 

 

Affaldstyper Opbevaring  Sikring af op-

lag 

Modtager/  

Transportør 

Spildolie Miljørum med 

grube 

Overdækning 

Tæt belægning 

Opsamlingsmu-

lighed 

Marius Pedersen / Ikke afhentet 

endnu 

Kølervæske Miljørum med 

grube 

Overdækning 

Tæt belægning 

Opsamlingsmu-

lighed 

Marius Pedersen / Ikke afhentet 

endnu 

oliefiltre Miljørum med 

grube 

Overdækning 

Tæt belægning 

Opsamlingsmu-

lighed 

Marius Pedersen / Ikke afhentet 

endnu 

Kemiske toi-

letter 

Udslagsrum Overdækning 

Tæt belægning 

 

Direkte til kloak 

 

Virksomheden benytter genbrugspladsen til øvrigt affald (ikke dagrenovationsaffald).Virk-

somheder skal være tilmeldt genbrugspladsordningen eller betale pr gang. 

 

Nøglen til miljøhuset er tilgængelig for klubbens medlemmer.  

 

LUFTEMISSIONER 

Der er ikke udsugningsanlæg på virksomheden. 
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Opvarmning 

Virksomhedens forsamlingslokaler opvarmes ved hjælp af el 

 

 

TANKE 

 

Nr.i BBR Ind-

hold 

Placering Stør-

relse 

Fabrikati-

ons-  år 

Sløjfes 

inden 

udgan-

gen af: 

Bemærk-

ning 

 

Tek 6 diesel I oliehus 5900 1998 2028  

Tek 3 benzin Nedgravet 

ved oliehus 

5990 2016 2066 51-4003*  

 Benzin  nedgravet ukendt Ukendt  Afblæn-

det 

(sand-

fyldt) 

 

*enkeltvægget med offer anoder- 

 

Påfyldningsplads for brændstof 

Påfyldning af brændstof foregår på vandet. Der er for nylig skiftet slanger på standerne og 

pistoler. Klubben har fået afmonteret knappen som gør det muligt tanke automatisk. Dvs. 

der er altid en person med tankningen.  

 

Ved tankningspladsen er der også en sugemaskine til spildevand, som efterfølgende ledes 

til kloaksystemet. Nøglen til sugemaskinen kan lånes i restauranten.  

 

SPILDEVAND 

Virksomheden har spildevand fra:  

Vask af både med blød børste og slange på vaskepladsen – vandet ledes direkte til Remstrup 

Å  

 

Der foregår almindevedligehold af bådene på land i form af polering mm 

 

Restauranten er forpagtet ud. Spildevand herfra ledes gennem fedtudskiller, som blev tømt 

dagen før tilsynet 

 

ANDET 

Vi drøftede hændelser med olie på Remstrup Å. Det er Motorbådklubbens opfattelse at tank-

ningsanlægget ikke er årsag til olien. Silkeborg Kommunen så ikke et eksempel på tank-

ning.Nogle motorbådsejere har en suge anordning så bundvand med olie (stammer fra at 

motoren sveder) kan pumpes op afledes i kemirummet. Klubben opfordre medlemmer til at 

opsamle vandet, fra den ellers automatiske lænsebrønd, ved at slukke for automatikken og 

opsamle lænsevandet, som kan bortskaffes i klubbens miljøhus.  
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Det er muligt at automatisk udpumpning af bundvand kan give oliefilm.  

 

Vi drøftede forsøg med ”oliesvamp”. Enkelte medlemmer har en sådan oliesvamp liggende 

i bunden af båden. Motorbådsklubben vil overveje at forhandle oliesvampe, hvis forsøg viser 

de er effektive. Motorbådklubben vender tilbage når forsøgsopstillingen er klar.  
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Bilag 1 

 

Aflevering af affald på genbrugspladsen 

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugs-

pladser. 

Man kan vælge at tilmelder sig ”genbruspladsordningen”, der også inkluderer aflevering af 

op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et år-

ligt gebyr. En anden mulighed er, at betale pr. besøg på genbrugspladsen. 

 

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres hjemmeside.  

 

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald 

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. 

Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og 

medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt af-

fald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsam-

ler til at håndtere dit farlige affald. 

 

Klagevejledning 

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om alle-

rede gældende regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.silkeborgforsyning.dk/erhverv/genbrug-og-affald/priser

