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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 Bogballe A/S på Bøgballevej 78, 7171 Uldum, CVR: 82983228.
Virksomheden er af typen A205, ”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning
af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000
m² eller derover”.
Med følgende biaktiviteter:
A 202: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller
plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når
det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men inklusive skyllekar) er mindre end eller lig 30 m³. Dog undtaget
virksomheder af håndværksmæssig karakter (Biaktivitet)
A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling,
herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern,
stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget
overstiger 10.000 m³ pr. time.
Tilsynet er anmeldt med brev af 10. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Henning Troelsen.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
Virksomhedens kategorisering
Virksomhedsoplysninger
Planforhold
Luftemissioner
Støj
Spildevand
Udskillere
Olie- og kemikalietanke
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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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 27. marts 2007 samt vilkår i
afledningstilladelse af 10. november 2006.
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
 virksomhedens egenkontrol og driftsjournaler er sat i effektivt system
 der lå en smule pulverstøv omkring komprimator til forbrændingsegnet affald
 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 analyserapporter i forhold til egenkontrol af
afledning af spildevand. Der har ikke været overskridelser af grænseværdier i 2014 eller i 2015 til dato.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Henstillinger fra tilsynet den 17. september 2014 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Generelt i forhold til miljøgodkendelsen
I oplyste, at det påtænkes at foretage nedennævnte ændringer:
- udskiftning af pulverlakanlægget
- udskiftning af nogle badkemikalier i forbehandlingsanlægget
- udskiftning af båndpudseanlæg (mellem to vaskemaskiner)
Som nævnt, skal der forinden ændringer og/ eller etablering/udskiftning
af nye anlæg, råvarer og hjælpestoffer mv. søges om miljøgodkendelse
heraf.
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Ansøgning af 21. september 2015 om godkendelse af udskiftning af robotsvejseanlæg forventes behandlet i løbet af december 2015/januar
2016.
Spild af pulverlakstøv
Der lå en smule pulverstøv på belægningen ved siden af komprimator til
forbrændingsegnet affald. Som oplyst, kan pulverstøvet forårsage uønsket tilledning til regnvandsafløb samt spredes diffust i omgivelserne.
Pulverstøvet blev straks fjernet og virksomheden oplyste, at det sikres,
at der fremover ved håndtering og opbevaring af pulveret ikke sker spild
til omgivelserne.

Kommunens afgørelser
Det skal sikres, at der ikke sker spild af pulverstøv til omgivelserne.
Herudover var der ingen bemærkninger.

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 14. december 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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