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Miljøtilsyn foretaget den 20. oktober 2015
Vi har den 20. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres
virksomhed Jysk Ladfabrik ApS på Phønixvej 3 og 7, 8722 Hedensted, CVR:
28656173.
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”.
Tilsynet er anmeldt med brev af 9. oktober 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Allan Skibsted.
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 4. februar 2009.
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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.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 alle afløb på værksted er blevet lukket af
 der fortsat er olie og slam i olieudskilleranlægget ved Motas kontrol/tømninger
 virksomheden overvejer at udvide
 der er indført procedure for modtagelse af vogne med defekt hydraulik samt etableret en stor spildbakke
 indberetning til affaldsdatasystemet er mangelfuld
 virksomheden har en driftsjournal, som dog skal optimeres
 der ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol
Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Indskærpelser fra tilsynet den 18. sept. 2014 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Generelle bemærkninger
Virksomheden er fra 1. januar 2016 omfattet af en ny branchebekendtgørelse "Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af
jern, stål eller andre metaller", nr. 1434 af 2. dec. 2015 og det betyder,
at ændringer og udvidelser skal anmeldes efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Miljøgodkendelsen er fortsat gældende indtil Hedensted Kommune træffer afgørelse om andet.
Spildevand
Det er ved tidligere tilsyn vurderet, at der var risiko for spild af olie til
gulvafløb, når de store hydrauliksystemer afmonteres. Derfor blev det
indskærpet, at det skulle sikres at evt. spild ikke kunne løbe i afløb.
I har siden forrige tilsyn lukket alle indendørs gulvafløb af, både i gulv
og i grav, med alu-plader samt fugninger.
I oplyste, at vaskepladsen fortsat ikke benyttes. Der vaskes aldrig gulve
og evt. oliespild opsamles.
Den 30-7-15 har Motas ført kontrol med olieudskilleranlægget og tømt
hhv. sandfang og olieudskiller. Der var slam og olie i.
Vi vil derfor gerne have jeres vurdering af årsagen hertil.
Hedensted Kommune vil desuden vurdere, om der skal udarbejdes en
tilslutningstilladelse med vilkår. I vil blive kontaktet, når eller hvis dette
skal ske.
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Affaldsdatasystemet
Indberetninger af affald til affaldsdatasystemet er mangelfuld. På udtræk
fra affaldsdatasystemet for 2014 er der f.eks. ikke indberettet metalaffald, kabler og træaffald. Jævnfør også tilsynsrapporten.
I bedes minde jeres transportører om deres forpligtigelse til at indberette affald.
Driftsjournal
Der er i vilkår 11 krav om, at der føres en driftsjournal med en årlig opgørelse af bortskaffede mængder spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald.
Kvitteringer fra tømning af spildolietank og af olieudskiller gemmes og
samles i en mappe. Der mangler dog fortsat en årlig opgørelse på bortskaffet farligt affald.

Kommunens afgørelse
1. Der skal indsendes en kort redegørelse for årsag(er) til, at der
forekommer olie/slam i virksomhedens olieudskilleranlæg, senest
den 15. februar 2016.
2. Det indskærpes, jævnfør godkendelsens vilkår 11, at driftsjournalen fremover omfatter en årlig opgørelse af bortskaffet farligt
affald.

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 26. 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
Gitte Tidemann

(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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