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Tilsynsbrev 

 

Vi har den 08. oktober 2014 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på jeres 

virksomhed på Reprovej 5, 8722 Hedensted. 

 

Tilsynet er aftalt telefonisk. Tilsynet er udført af Susanne Juul Sørensen. Fra virk-

somheden deltog Lars Udesen & Berith Kjærgaard. 

 

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder. 

 

                                           
1 Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 

 Virksomhedens kategorisering 

 Virksomhedsoplysninger 

 Planforhold 

 Luftemissioner 

 Støj 

 Spildevand 

 Udskillere 

 Olie- og kemikalietanke 

 Oplag af råvarer 

 Oplag af affald 

 Fritagelser (farligt affald) 

 Bortskaffelse og genanvendelse af affald  

 Generelle bemærkninger 

 

Det er undersøgt, om forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 9. 

juni 2009 samt tillæg til miljøgodkendelse af 8. juli 2011 er overholdt. 

 

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har 

i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres 

med 302,95 kr./time. Regningen udsendes i november/december. 

 

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-

rapport. 
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Ved tilsynet blev det konstateret, at  

 

 Det oplag af lim og hærder i 1000 l palletanke der på sidste til-

syn var placeret på betondæk, som grænser op til et område 

med SF-belægningssten, er flyttet.  

 

 200 l tromler med bl.a. farverester er placeret udendørs på SF-

belægning ved telthallen. 

 

 I har opdaget, at I ikke havde pejlet tanken med etylacetat, I 

havde inden tilsynet selv taget hånd om denne mangel, og op-

lyste at I fremadrettet vil pejle tanken og føre driftsjournal. 

 

 At der på tilsynet ikke umiddelbart kunne ses tegn på jordforu-

rening. 

 

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden 

fremstod pæn og ryddelig. 

Kommunens vurdering 

Vi vurderer, at opbevaringen af lim og hærder nu sker i overensstem-

melse med miljøgodkendelsens vilkår 13. 

 

Det er vores vurdering, at i tilfælde af lækage fra en eller flere af de 200 

l tromler indeholdende farligt affald, vil indholdet af beholderen løbe ud 

på SF-belægningen med deraf følgende risiko for forurening af jord og 

grundvand. Vi vurderer, at opbevaringen af tromlerne ved telthallen in-

deholdende farligt affald ikke sker i overensstemmelse med miljøgod-

kendelsens vilkår 13. 

 

I oplyste, at I vil etablere en anden opbevaring, således at affaldet 

fremadrettet opbevares i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 

Samt at I har en langsigtet løsning på opbevaring på plads senest 1. 

kvartal 2015. 

 

Kommunens afgørelse 

Det indskærpes, at flydende farligt affald til enhver tid skal opbevares i 

overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 13.  

 

Konklusion på seneste indberetning om egenkontrol 

I henhold til vilkår 22 skal der føres driftsjournal over udfald af det ter-

miske oxidationsanlæg, denne skal fremsendes til os en gang årligt. 

Rapport for 2013 er fremsendt i januar 2014, og giver ikke anledning til 

bemærkninger. 

 

I henhold til vilkår 4, 5 og 6 skal der foretages måling for emission fra 

efterbrænderne på det termiske oxidationsanlæg. Seneste målinger er 
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foretaget i 2014. Målingerne giver ikke anledning til bemærkninger, og 

viser at vilkårene overholdes med god margin. 

 

 

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev. 

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til 

at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Susanne Juul Sørensen 
(elektronisk fremsendt – ikke underskrevet) 

 

 


