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Tilsynsbrev 

 

Vi har den 12-11-2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på jeres virk-

somhed Egedal Maskinfabrik A/S på Torvegade 39, 7160 Tørring, CVR: 76234515. 

 

Virksomheden er af typen A205: Virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, 

stål eller metaller med et produktionsareal på 1000 m² eller derover. 

 

Tilsynet er telefonisk aftalt og efterfølgende anmeldt med brev af 29. oktober 2015. 

Tilsynet er udført af Rudi Pia Frederiksen. Fra virksomheden deltog Gert Holgersen. 

 

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 16-01-2013 samt vilkårsæn-

dringer af 10. april 2014. 
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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  

 Virksomheden oplagrer olieholdige spåner i overdækket container 

 Virksomheden bortskaffer jern/metal til Brande Metalkøb, som ikke 

er registreret i det nationale affaldsregister 

 Virksomheden ikke har en ordning for bortskaffelse af dagrenovati-

onslignende affald 

 Virksomheden ikke har en ordning for bortskaffelse af rent papir. 

 

 

Der ikke observeret tegn på jordforurening. 

 

Resumé af virksomhedens egenkontrol 

Virksomheden har ikke vilkår om årlig indberetning af egenkontrolvilkår. 

I 2014 blev der udført emissionsmålinger i afkastet fra malerkabinen, 

resultatet af målingerne gav anledning til en indskærpelse om, at virk-

somheden skulle overholde vilkår om den maksimale timeemission. 

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 
På miljøtilsynet den 10. december 2012 var der ingen håndhævelser. 

Kommunens vurdering 

Dagrenovationslignende affald bortskaffes sammen med det forbræn-

dingsegnede affald. Dette er ikke i overensstemmelse med Hedensted 

Kommunes regulativ for erhvervsaffald. I skal derfor etablere en ord-

ning. Enten kan I tilmelde jer den kommunale ordning eller også kan I 

indgå en aftale med en privat transportør om bortskaffelse af affaldet.  

Oplysninger om priser for den kommunale ordning finder I her: 

http://www.hedensted.dk/media/1352448/Takstblad-2015-Affald.pdf 

 

Virksomheder har pligt til at frasortere rent papir, herunder fortroligt pa-

pir til genanvendelse. Pt. har I ikke nogen ordning. Da I er tilmeldt gen-

brugsstationsordningen, kan I aflevere papiret der, alternativt kan I 

etablere en ordning med en indsamlingsvirksomhed. 

 

Alle de transportører og indsamlingsvirksomheder I anvender, skal være 

registreret i det nationale affaldsregister, som I finder via dette link: 

www.affaldsregister.mst.dk. 

 

Brande Metalkøb er ikke registreret i affaldsregistret, men Ikast-Brande 

Kommune oplyser, at virksomheden har søgt om optagelse. 

 

http://www.hedensted.dk/media/1352448/Takstblad-2015-Affald.pdf
http://www.affaldsregister.mst.dk/
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Kommunens afgørelse 

Det indskærpes, jf. § 10 i Hedensted Kommunes regulativ for erhvervs-

affald, at I etablerer en ordning for bortskaffelse af dagrenovationslig-

nende affald. I skal senest den 1. februar 2016 meddele hvilken ordning 

I vælger. 

 

I skal meddele os, om I fremover afleverer papir på genbrugsstationen 

eller etablerer en anden ordning senest den 1. 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 9. februar 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 

 

 

 

Rudi Pia Frederiksen 

 

 

 

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


