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Tilsynsbrev
Vi har den 26. november2014 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres virksomhed på Kærvejen 13.
Tilsynet er anmeldt med brev af 21. november 2014. Tilsynet er udført af Rudi Pia
Frederiksen & Susanne Juul Sørensen. Fra virksomheden deltog Bo Hvid Mikkelsen
& Ebbe Hansen.
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 14. december 2009 samt tilslutningstilladelsen af 25. september 2000 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
samt tilsynsskema for affald.
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Ved




tilsynet blev det konstateret, at
Papir fra kontorhold ikke sorteres fra til genanvendelse
Der er mangler i indberetning til affaldsdatasystemet
Der er ved en fejl ikke fremsendt kopi af egenkontrol af spildevand i 2013
og 2014
 En enkelt beholder med flydende affald var placeret på SF-belægningen
 At der på tilsynet ikke umiddelbart kunne ses tegn på jordforurening.

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Kommunens vurdering
Det er vores vurdering, at beholderen med flydende affald som var placeret på
SF-belægningen, ikke er placeret i overensstemmelse med vilkår 4. Beholderen
blev straks flyttet.
Ved en fejl var der ikke fremsendt kopi af egenkontrolrapporter af spildevandet
i 2013 og 2014. De blev straks fremsendt. Sendes fremover til miljo@hedensted.dk direkte fra laboratoriet.
Analyserne viser nogle overskridelser og der vil blive indledt en dialog om
overholdelse af grænseværdi ved udarbejdelse af revideret tilslutningstilladelse.
Papir fra kontrolhold sorteres ikke fra til genanvendelse. Vi aftalte at, I straks
begynder at sortere det fra i en selvstændig fraktion. Når der er samlet en vis
mængde, afsættes det til genanvendelse via en godkendt modtager.
Indberetning af virksomhedens affald i affaldsdatasystemet er mangelfuld, for
det affald I eksporterer, skal I selv indberette til affaldsdatasystemet.
Det er fortsat ikke afklaret om ændringerne af reglerne om mærkninger af produkter, kan få en betydning for virksomheden.
Vi aftalte, at vi senest den 1. september 2015 får en status på, om ændringer
af mærkningerne af produkterne får betydning for virksomheden.

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

2

