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Tilsynsbrev 

 

Vi har den 18-12-2014 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på Pri-Dana 

Elektronik A/S på Odinsvej 2, Hedensted. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 20. november 2014. Tilsynet er udført af Susanne 

Juul Sørensen og Rudi Pia Frederiksen. Fra virksomheden deltog Rasmus Enemær-

ke. 

 

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 

15. december 2019 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 i 2014 og 308,70 kr./time i 2015. Regningen ud-

sendes i november/december. 
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Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-

rapport. 

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at  

 

 Virksomheden er i gang med at installere enkelte mindre nye pro-

cesser grundet nye ordrer 

 På lageret stod 2 tromler med ”nye” kemikalier umiddelbart ved si-

den af porten og et andet sted stod dunke med kemikalier tæt på 

afløb 

 Virksomheden ikke har en ordning for bortskaffelse af dagrenovati-

onslignende affald 

 Palle bortskaffes pt. ikke til genanvendelse 

 Virksomheden skal recertificeres inden maj 2015 

 Virksomheden fører driftsjournal i overensstemmelse med vilkår 

herom i miljøgodkendelsen 

 Virksomheden ikke indberetter det affald som eksporteres i af-

faldsdatasystemet 

 Der ikke er konstateret jordforurening. 

 

Kommunens vurdering 

Virksomheden har den 7. februar 2013 indsendt en kortlægning af, hvil-

ke stoffer der giver anledning til emissioner til luften, idet det var kon-

stateret, at der anvendes enkelte stoffer som ikke er omfattet af virk-

somhedens gældende miljøgodkendelse. Hedensted Kommune har dog 

endnu ikke vurderet, om der på baggrund af denne kortlægning skal ske 

en ændring i vilkårene i den eksisterende godkendelse. I vurderingen vil 

desuden indgå de oplysninger virksomheden indsender om de nye pro-

cesser. 

 

Vedrørende de 2 tromler med kemikalier som stod ved porten på lageret 

og dunkene med kemikalier blev det oplyst, at de ville blive fjernet se-

nest i forbindelse med nedlukning af produktionen til jul, dvs. dagen ef-

ter tilsynet. Generelt skal virksomheden være opmærksom på, hvor der 

stilles kemikalier og flydende farligt affald. 

 

Virksomheden har ikke en ordning for bortskaffelse af dagrenovations-

lignende affald, hvilket ikke er i overensstemmelse med Hedensted 

Kommunes regulativ for erhvervsaffald som foreskriver, at dagrenovati-

onslignende affald ikke må blandes med øvrigt forbrændingsegnet affald. 

I kan derfor enten tilmeldes den kommunale ordning eller indgå aftale 

med en privat renovatør om bortskaffelse af affaldet, renovatøren skal 

være registreret i det nationale affaldsregister, 

www.affaldsregister.mst.dk. I oplyste, at I ville etablere en ordning sna-

rest. Paller vil fremover blive bortskaffet til genanvendelse. 

 

Vedrørende kontrol af filtre og kontrol af udstyr, vurderer Hedensted 

Kommune, at dette foretages i overensstemmelse med vilkårene herom i 

miljøgodkendelsen. 

 

http://www.affaldsregister.mst.dk/
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Virksomheden skal selv indberette det affald som eksporteres i affalds-

datasystemet.  

Se, hvordan det gøres på dette link: http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/affald/affaldsdatasystemet/indberetning-af-affaldsdata/ 

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 

 

 

 

Rudi Pia Frederiksen 
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