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Miljøtilsyn foretaget den 29. september 2015
Vi har den 29. september 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres virksomhed Hedensted Maskinfabrik A/S på Mosetoften 6 og 10, 8722 Hedensted, CVR: 20004630.
Virksomheden er af typen A205:
”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med
et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m 2 eller derover”.
Tilsynet er anmeldt med brev af 11. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Joachim D. Holst.
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 miljøgodkendelsen af 29. oktober 2014.

1

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.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 der er foretaget udskiftninger af enkelte anlæg mm.
 der er foretaget emissionsmåling af totalstøv
 der mangler en registrering af virksomhedens egenkontrol i en
driftsjournal
 der på tilsynet ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening.
Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden
fremstod generelt pæn og ryddelig.

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol
Virksomheden har indsendt målerapport om emissionsmåling af totalstøv
i overensstemmelse med godkendelsens vilkår herom.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Henstillinger fra tilsynet den 9. sept. 2014 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Generelt
Ved udvidelser/ændringer af virksomheden skal I være opmærksomme
på følgende:
En miljøgodkendt virksomhed må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt jf. § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.
Tilsynsmyndigheden skal vurdere, om det er udvidelser/ændringer, der
medfører forøget forurening.
Siden tilsynet i 2014 er der foretaget udskiftning af hhv. en F-gastank,
et udsugningsanlæg, der brændte samt etableret varmeafledning fra laserskærere. Desuden er det planlagt at udskifte hhv. en nitrogentank og
en ilttank.
Det er vores vurdering, at I skal søge om godkendelse af ændringerne.
Imidlertid træder der en ny bekendtgørelse i kraft den 1. januar 2016,
”Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål
eller andre metaller, nr. 1434 af 2. dec. 2015”.
Det betyder, at I skal anmelde ændringerne efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk
Virksomhedens miljøgodkendelse er fortsat gældende indtil Hedensted
Kommune træffer afgørelse om andet.
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Egenkontrol – driftsjournal
Virksomheden fører egenkontrol med udsugningsanlæg, filtre samt bortskaffet farligt affald i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.
Virksomheden mangler dog at indføre den eksisterende egenkontrol af
filtre i en form for driftsjournal, jf. vilkår 29.
Virksomheden oplyste, at der er udarbejdet skemaer til brug herfor, men
at de mangler at blive taget i brug.
Den eksisterende registrering af bortskaffet farligt affald skal desuden
omfatte en årlig opgørelse af disse mængder/typer, som kan fremvises
på tilsynet.

Kommunens afgørelse
Det indskærpes, at virksomheden fører en driftsjournal i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 29.
Udførte og planlagte ændringer, beskrevet ovenfor, skal anmeldes i
overensstemmelse med reglerne i ”Bekendtgørelse om virksomheder,
der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1434 af 2.
dec. 2015”. Anmeldelsen skal indsendes digitalt senest 1. marts 2016.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 2, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor
inden den 30. dec. 2015 give besked, hvis I har indvendinger herimod.
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)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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