
 

 

Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

 

Åbningstid 

Mandag - onsdag 10.00-14.00 

Torsdag 10.00-17.30 

Fredag 10.00-12.00 

 

Telefon 7259  6000 

Mail kommune@egekom.dk 

Web egedalkommune.dk 

 

 

 

Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 

10. maj 2016.  

 

Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden overholder de love, regler og 

afgørelser, der er genstand for miljøtilsynet. 

 

Miljøtilsynsrapporten offentliggøres digitalt i henhold til bekendtgørelse nr. 

1441 af 02/12/2015 om miljøtilsyn. Eventuelle bemærkninger til miljøtilsyns-

rapporten skal være Egedal Kommune i hænde senest 14 dage efter 

virksomhedens modtagelse af vedlagte miljøtilsynsrapport. 

 

Inden offentliggørelsen vurderer Egedal Kommune, om der forekommer oplys-
ninger, der ikke kan offentliggøres i henhold til §§ 6-8 i Lov om behandling af 
personoplysninger1 eller § 27 i Lov om offentlighed i forvaltningen2 eller Lovbe-
kendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger3. 
 
Fra 2016 vil Egedal Kommune, senest 4 måneder efter tilsynsbesøget, offentlig-
gøre miljøtilsynsrapporten digitalt og oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i 

kommunens øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med 

de begrænsninger som følger af ovenstående love.  
 

Tilsynet er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen4, og virksomheden fak-

tureres derfor for tidsforbruget i forbindelse med tilsynet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Foverskov 

Miljøsagsbehandler 

Center for Teknik og Miljø, Miljøbeskyttelse 

 

 

 

 

 

Bilag:  

1. Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse     

                                                
1 Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger. 
2 Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen. 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18/08/2015 om aktindsigt i miljøoplysninger. 
4 Bekendtgørelse nr. 1417 02/12/2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter 

lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

 

 

MR Auto v/Michael Riecke 

Hassellunden 5, hal 6 
2765 Smørum  

Den 10-05-2016 

Sagsnr.: 16/5947 

Dok.nr.: 3 

Sagsbehandler:  

Signe Foverskov 

Direkte tlf.: 7259 7342 

 

E-mail:  

Signe.Foverskov@egekom.dk 

Miljøtilsynsrapport 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12918
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12918


 

 

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse.  

 

Baggrunden for tilsynet  

(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn,  

tematilsyn etc.): 

 

Rutinetilsyn 

Virksomhedens navn: 

 

MR Auto v/Michael Riecke 

Virksomhedens adresse: 

 

Hassellunden 5, hal 6 

2765 Smørum 

Virksomhedens CVR nummer: 

 

21052787 

Karakteren af virksomheden  

(kort beskrivelse af virksomheden  

evt. med angivelse af listepunkt): 

 

Autoværksted 

Dato for tilsyn: 

 

10. maj 2016 

Hvem deltog ved tilsynet: 

 

 

Michael Riecke, MR Auto 

Signe Foverskov, Egedal Kommune 

Hvad der er ført tilsyn med: 

 

 

Hele virksomheden (basistilsyn) 

Er der konstateret jordforurening: 

(synligt ved tilsynet) 

 

 

Nej 

Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpel-

ser til virksomheden: 

 

 

Nej 

Konklusioner på virksomhedens seneste indbe-

retninger om egenkontrol, herunder om 

indberetningen har givet anledning til håndhæ-

velser i form af påbud, forbud eller 

indskærpelser: 

 

Ikke relevant 

 

 

 

Er dette tilsyn en opfølgning på tidligere meddel-

te påbud, forbud eller indskærpelser: 

Ja Nej   X 

Hvis ja anfør konklusionen: 

 

 

 

 

Er afgørelsen påklaget: Ja  Nej 

Hvis ja anfør hvilken afgørelse: 

 

 


