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Tilsynsbrev

Vi har den 25. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på 
jeres virksomhed SP Moulding A/S på Savværksvej 28, 7130 Juelsminde, CVR: 
63450715.

Virksomheden er af typen D208 Virksomheder, der fremstiller 
plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, 
eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 
tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet 
polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Tilsynet er anmeldt med brev af 13. november 2015. Tilsynet er udført af Daniel 
Kvist Sørensen og Susanne Juul Sørensen. Fra virksomheden deltog Carl Jessen, 
Thomas Junggren og Inge Dahl.

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 gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og 
vilkår i miljøgodkendelsen af 23. januar 2008.
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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 Tilsynsdata-rapport.

Ved tilsynet blev det konstateret, at 
 I kølerummet ved hal 3, står der nogle dunke med kemikalier på gulvet.

Ud fra en visuel kontrol er der ikke observeret tegn på jordforurening.

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden fremstod pæn 
og ryddelig. 

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Henstilling og indskærpelse fra tilsynet den 1. november 2012 er efterkommet. 

Kommunens vurdering
I kølerummet ved hal 3, står der nogle dunke med kemikalier på gulvet.
Der kan være risiko for, at der ved lækage eller spild kan løbe kemikalier i kloakken, 
hvorfor vi talte om, at det kunne være hensigtsmæssigt at disse dunke sættes i en 
spildbakke.

Kommunens afgørelse
Det henstilles, at dunkene, med kemikalier i kølerummet ved hal 3, placeres på en 
spildbakke for at minimere risikoen for, at der ved uheld eller lækage kan løbe 
kemikalier i afløbet. 

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, 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 15. januar 2016 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

Susanne Juul Sørensen

2 Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.


