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Miljøtilsyn foretaget den 22. oktober 2015 

Vi har den 22. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på jeres 

virksomhed Nordmark Production A/S på Karosserivej 4, 8722 Hedensted, CVR: 

33877285. 

 

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 21. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Ti-

demann. Fra virksomheden deltog Jens Karkov og Dennis Handorf Hansen. 

 

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 forud-

sætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 10. november 2006. 
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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  

   affaldssorteringen er optimeret 

   indberetning til affaldsdatasystemet er mangelfuld 

   der er indført driftsjournaler, driftsinstrukser og procedure for 

håndtering og opbevaring af metalspåner 

   der dryppede olie fra containere med metalspåner på belægnin-

gen 

   der ikke umiddelbart kunne observeres tegn på jordforurening 

 

 

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

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 
Indskærpelser fra tilsynene den 10. marts og den 24. juni 2014 er efter-

kommet.  

 

Kommunens vurdering 

Generelle bemærkninger 

Virksomheden har en miljøgodkendelse af 10.11.2006 (afsnit om hhv. 

generelle vilkår, om maskinbearbejdning og om svejserøg), som er 

meddelt til det tidligere firma på adressen. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse skal 

revurderes, da godkendelsen ikke er tidssvarende, den er uhensigts-

mæssig rent teknisk og da virksomheden har foretaget ændringer f.eks. 

i forhold til ventilationsanlæggene.  

 

Fra 1. januar 2016 er der kommet nye regler og I er nu omfattet af en 

branchebekendtgørelse "Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbej-

der emner af jern, stål eller andre metaller", nr. 1734 af 21. dec. 2015. 

(Maskinværkstedsbekendtgørelsen). Jeres virksomhed er ikke længere 

godkendelsespligtig.  

 

Miljøgodkendelsen bortfalder således, og I skal derfor indsende en an-

meldelse efter reglerne i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, senest 3 

måneder efter dags dato, jævnfør § 4 i maskinværkstedsbekendtgørel-

sen.  

Vær opmærksom på, at anmeldelsen skal indsendes via den digitale 

selvbetjening, Byg og Miljø. 
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Pladser til opbevaring af metalspåner 
Det kunne konstateres, at 2 ud af de 3 containere til metalspåner var 

utætte og at der dryppede olie fra dem ud på belægningen, hvorved der 

er risiko for spild til jord, grundvand og regnvandskloak.  

Det blev indskærpet, at I også selv skal tjekke om containerne er tætte 

og reagere, hvis det ikke er tilfældet.  

Vi aftalte, at proceduren for håndtering og opbevaring udvides, så det 

sikres, at der ikke sker spild til jord, grundvand, overfladevand eller klo-

ak. 

 

Affald 

Transportører/indsamlere har pligt til at indberette affaldsmængder til 

affaldsdatasystemet. Indberetningen for virksomhedens affald i 2014 er 

mangelfuld. 

Brdr. Larsen og Stena havde ved tilsynet ikke indberettet hentet affald.  

I bør desuden sikre jer, at ordningen for dagrenovationslignende affald 

er en særskilt ordning for håndtering og bortskaffelse samt minde jeres 

transportører/indsamlere om deres pligt til indberetning til affaldsdata-

systemet. 

Kommunens afgørelser 

1.   Miljøgodkendelse af 10. nov. 2006 bortfalder med dette brev, jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens § 66, stk. 2.  

 

2.   Der skal indsendes anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgø-

relsens regler, jf. § 4, senest 3 måneder fra dags dato, dvs. den 

6. april 2016. 

 

3.   Det indskærpes, at I skal sikre, jf. § 31, stk. 4 i maskinværk-

stedsbekendtgørelsen, at der ikke sker spild af afdryppet olie til 

jord, grundvand, overfladevand eller kloak. I skal indsende en 

optimeret procedure senest den 15. februar 2016. 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, at tilsynsrapporter skal offent-

liggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsy-

net er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor 

inden den 28. januar 2016 give besked, hvis I har indvendinger her-

imod. 

 

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) 

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


