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Miljøtilsyn foretaget den 9. september 2015
Vi har den 9. september 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres virksomhed Veitex ApS på Ndr Stationsvej 4, 8721 Daugård, CVR: 35666826.
Virksomheden er af typen E65: Virksomheder, der foretager forbehandling (vask,
blegning eller mercerisering), farvning eller anden form for tekstil vådbehandling af
fibre eller tekstilstoffer med en produktion på 1 ton pr. dag eller mindre, i gennemsnit på årsbasis.
Tilsynet er anmeldt med brev af 4. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Bo Kjems.
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 gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelse og afledningstilladelse af 22. maj
1996.
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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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 Tilsynsdatarapport og affaldsskema.
Ved tilsynet blev det konstateret, at






diverse beholdere med kemikalier opbevares med risiko for spild
til gulvafløb ved evt. lækage
der ikke er udtaget prøver af virksomhedens spildevand
papir ikke genanvendes
olietanke mangler at blive hhv. afmeldt og anmeldt
der på tilsynet ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol
Der er ikke udtaget prøver af virksomhedens spildevand og dermed ikke
indsendt analyseresultater. Jf. afsnit vedr. ”Afledning af spildevand og
egenkontrol”.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Henstillinger fra tilsynet den 6. dec. 2012 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Generelt
Virksomheden har en miljøgodkendelse af den 22. maj 1996.
Virksomheden var ved tilsynet registreret som en godkendelsespligtig
virksomhed under listepunktet, E206, "Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en produktion på mellem 1 og 10 tons pr. dag i
gennemsnit på årsbasis.
Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling på
mere end 1 ton tekstil pr. dag, dog undtaget vaskerier."
Du oplyste, at der i gennemsnit produceres under 100 kg om dagen.
Dette omfatter både vævning og al tekstil vådbehandling.
Det betyder, at virksomheden ikke længere er godkendelsespligtig, men
i stedet bliver registreret under brugerbetalingsbekendtgørelsens punkt
E 65, se tekst ovenfor.
Miljøgodkendelsen er fortsat gældende, indtil Hedensted Kommune vurderer andet.
Virksomheden skal derfor fortsat oplyse tilsynsmyndigheden om eventuelle ændringer/udvidelser, forinden disse iværksættes. En eventuel øget
produktion skal også oplyses.
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Affald – kampagne 2015
Sortering og bortskaffelse:
På tilsynet gennemgik vi virksomhedens affaldsfraktioner, -sortering og bortskaffelse. På vedlagte affaldsskema, kan du se resultatet af denne
gennemgang. Brochure med vejledning om sortering og bortskaffelse
blev udleveret på tilsynet.
Det vurderes, at virksomhedens affald sorteres korrekt bortset fra genanvendeligt papiraffald. Dette skal også sorteres fra og bortskaffes til
genanvendelse.
Vær opmærksom på, at dokumentation for eventuel bortskaffelse af farligt affald skal kunne fremvises ved tilsynene.
Opbevaring af hjælpestoffer/kemikalier
Opbevaring
Farvestoffer opbevares i 20 liters beholdere på gulvet og diverse kemikalier opbevares flere steder i produktionen af praktiske årsager.
Der er afløbsrender flere steder i produktionen, du oplyste, at alle føres
til ét gulvafløb i den store gulvrist ved farverørsvaskeren.
Vi vurderer, at der kan være risiko for, at spild fra eventuel lækage fra
beholdere kan løbe i gulvafløb.
Som nævnt, skal opbevaring af flydende kemikalier og affald derfra generelt ske på tæt bund, være under tag og der skal være mulighed for
tilbageholdelse af et spild svarende til voluminet af den største beholder,
der opbevares på stedet.
Dette kan f.eks. være etablering af spildbakker eller etablering af en
manuel lukkemekanisme i det ene afløb, der er. Denne kan således åbnes, når der er behov for afledning af spildevand og ellers være lukket.
Olietanke
Jævnfør tilsynsrapporten, skal olietanke hhv. afmeldes, når de sløjfes og
olietanke skal anmeldes, når de etableres. Det er ifølge olietankbekendtgørelsen2 både ejer og bruger, der har pligt til at sikre at disse oplysninger indsendes til kommunen.
I bedes derfor aftale med ejeren, hvem der indsender disse oplysninger
til os.
Afledning af spildevand og egenkontrol
Virksomheden har en afledningstilladelse med vilkår fra 22. maj 1996.
Denne tilladelse er fortsat gældende.
Hedensted Kommune vurderede i 2010, at der fortsat skulle udtages
spildevandsprøver til analyse. Derfor blev der fremsendt et revideret
kontrolprogram den 8-4-2010 til virksomheden.
På det tidspunkt var afledningen af spildevand på ca. 500 m³ årligt.
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Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines,
nr. 1321 af 21. dec. 2011
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Hedensted Kommune vurderer, at spildevandsmængden og indholdet af
forurenende stoffer fortsat er væsentlig, hvorfor vi fastholder, at virksomheden skal lade udtage prøver af spildevandet til analyse.
Der er fremsendt brev til virksomheden 8-8-2014 om indsendelse af
spildevandsanalyser.
Det er besluttet, at kontrolprogram fremsendt til virksomheden 8-42010 fortsat skal følges.
Du oplyste, at virksomheden har 50-100 produkter i alt, men at ikke alle
benyttes længere. Der er maks. 10 produkter, der primært benyttes.
Der bedes indsendt en liste over produkter indkøbt i 2014 samt oplysning om, hvilke der primært benyttes, forbrugt mængde af disse i 2014
samt sikkerhedsdatablade herpå.
På baggrund af de indsendte sikkerhedsdatablade samt spildevandsanalyser vil vi vurdere, om eksisterende spildevandstilladelse er dækkende,
herunder om kontrolprogrammet skal revideres.

Kommunens afgørelser
1. Liste over anvendte/indkøbte hjælpestoffer i 2014 samt sikkerhedsdatablade på de primært anvendte hjælpestoffer skal indsendes senest den 15. februar 2016.
2. Opbevaring af flydende hjælpestoffer/kemikalier og evt. affald
heraf skal ske således, at der er mulighed for tilbageholdelse af
spild, jf. ovenstående, og dokumentation skal være indsendt herfor, senest den 15. februar 2016.
3. Det indskærpes, at der udtages spildevandsprøver i overensstemmelse med afledningstilladelsen og iht. kontrolprogrammet
fastsat og fremsendt 8-4-2010 hvad angår 2016 og frem.
4. Rent papiraffald skal fremover bortskaffes til genanvendelse ved
en godkendt modtager.
5. Oplysninger om olietanke skal være indsendt senest den 15. februar 2016.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 3, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. Du bedes derfor
inden den 30. dec. 2015 give besked, hvis Du har indvendinger herimod.

3

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Gitte Tidemann

(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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