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Tilsynsbrev
Vi har den 22-10-2014 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på Metalservice ApS på Lundagervej 39, Løsning.
Tilsynet er aftalt telefonisk den 9. oktober 2014. Tilsynet er udført af Rudi Pia Frederiksen. Fra virksomheden deltog Torben Pers.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
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
12. juni 2009 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 Tilsynsdatarapport.
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Ved tilsynet blev det konstateret, at
 Aktivitetsniveauet på virksomheden ikke er så højt som tidligere
 Der ikke føres driftsjournal over inspektioner af kar og belægninger
 Belægninger ikke er beskadigede/ revnede
 Eurofins er bestilt til udtagning og analyse af koncentrationen af
fluorider i bejdsekarrene.
 At der på tilsynet ikke umiddelbart kunne ses tegn på jordforurening.

Kommunens vurdering
Det er vores vurdering, at den manglende driftsjournal i forbindelse med
inspektion af ydersider af kar samt belægninger er en overtrædelse af
vilkår 15 og 17 i miljøgodkendelsen.

Kommunens afgørelse
Det indskærpes, at der fremover foretages inspektioner og føres driftsjournal over resultatet af inspektionerne i overensstemmelse med vilkår
15 og 17 i miljøgodkendelsen.

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol
Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Øvrige bemærkninger
I bedes indsende rapporten fra Eurofins over analyse af koncentrationen
af fluorider, når den foreligger.
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

Rudi Pia Frederiksen
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