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Natur & Miljø 
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7171 Uldum 

Tlf.: 7975 5000 

www.hedensted.dk 

 

Gitte Tidemann 

Direkte nr.: 7975 5695 
 

gitte.tidemann@hedensted.dk 
 
Lok.id.: 619-Q01-000017 
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002026    
 
Dato: 17. november 2015 

Miljøtilsyn foretaget den 3. september 2015 

 

Vi har den 3. september 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på je-

res virksomhed på Hornsyld Industrivej 9, Hornsyld. 

 

Tilsynet er anmeldt med brev af 18. august 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tide-

mann. Fra virksomheden deltog Jannie Larsen og Søren Eslund. 

 

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 

 

 

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

i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres 

med 308,70 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  

 

   der mangler en ordning for bortskaffelse af rent plast, herunder 

krympefolie, samt for papiraffald til genanvendelse 

 
   der på tilsynet ikke umiddelbart kunne ses tegn på jordforure-

ning. 

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden 

fremstod pæn og ryddelig. 

Kommunens vurdering 

 

Afledning af spildevand 

Der afledes omkring 200 liter spildevand årligt i forbindelse med bund-

fældning af slam fra rengøring af udstyr brugt til vandbaserede produk-

ter. I oplyste, at slammet bortskaffes til Bent Hansen Malervarer. 

Vi vil kontakte jer, såfremt vi vurderer, at der på et tidspunkt skal udar-

bejdes en tilslutningstilladelse med vilkår for spildevandsafledningen. 

 

Affald – affaldskampagne 2015 

Rent krympefolie er en genanvendelig affaldsfraktion og skal derfor bort-

skaffes til genanvendelse. Vi aftalte, at I ville finde en ordning herfor 

snarest. 

 

Rent pap, som ikke genbruges på virksomheden, og rent papir skal bort-

skaffes til genanvendelse. Dette kan samles sammen og bortskaffes en-

ten til Genbrugsstationen, hvis virksomheden tilmelder sig det pågæl-

dende år, eller til et privat firma, som er registreret i det nationale af-

faldsregister www.affaldsregister.mst.dk. 

I oplyste, at alu-spande bortskaffes til forbrænding og at I havde nær-

mere informationer herom fra leverandøren. I bedes indsende kopi af 

disse informationer. 

 

Sløjfning af olietank 

Der er en 3000 liter nedgravet fyringsolietank fra 1979. Denne type tank 

skal sløjfes efter 40 år, dvs. i 2019, jf. også vores informationer om olie-

tanke og sløjfningsregler herfor på vores hjemmeside under Borger, Min 

bolig, Olietanke. 

 

Herudover var der ingen bemærkninger til virksomhedens miljøforhold. 

 
Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol  

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol. 

 

http://www.affaldsregister.mst.dk/
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Kommunens afgørelse 

Følgende skal indsendes senest den 1. december 2015,  

 

   Oplysning om hvilke aftaler, der er etableret for afhentning af 

rent plastaffald samt rent papir- og eventuelt papaffald til genan-

vendelse 

   Information om bortskaffelse af alu-spande. 

 

 

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 

 

Gitte Tidemann 
(ikke underskrevet – sendt elektronisk) 

 

 


