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Miljøtilsyn foretaget den 27. oktober 2015
Vi har den 27. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres
virksomhed POCA Glasfiber ApS på Ndr. Fabriksvej 9, 8722 Hedensted, CVR:
33584687.
Virksomheden er af typen D207:
Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning
eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100
kg pr. dag.
Tilsynet er anmeldt med brev af 11. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Betina og Erik Marker.
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 29. marts 2007.
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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
 palletanke med flydende affald stod udenfor uden mulighed for
opsamling
 der lå en del støv fra produktionen omkring containere udenfor
 polyesterrester udhærdes i det fri
 indberetning til affaldsdatasystemet er mangelfuld
 virksomheden fører driftsjournal med råvarer og filtertjek mm.
 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 6. november 2012 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Generelt
Virksomhedens miljøgodkendelse af den 29. marts 2007 forventes at
skulle revurderes i 2016. I vil blive kontaktet, når dette bliver aktuelt.
Til orientering kan standardvilkår ses på www.retsinformation.dk i bek.
om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1418 af
02/12/2015.
Opbevaring og bortskaffelse af farligt affald
Palletanke:
Udenfor stod en palletank med flydende affald samt en palletank med
flydende råvare (kasseret). Det vurderes, at der er risiko for, at spild
ved en evt. lækage kan løbe i regnvandsafløb eller ud til jord.
Opbevaringen er ikke i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 6 i
afs. for glasfiberbearbejdning.
Kemikalier og affald heraf skal opbevares på tæt bund, under tag og
med mulighed for opsamling af et spild, der svarer til indholdet af den
største beholder, der står på stedet.
Polyesterrester mm.:
Eventuel udhærdning eller anden afdampning af rester må ikke foregå i
det fri, da afdampning af opløsningsmiddel skal foregå med udsug og
gennem afkast over tag. Ikke udhærdede rester skal opbevares i godkendt, lukket beholder og bortskaffes som farligt affald.

2

Støv fra emner:
Udenfor på asfalten omkring containerne lå der en del spild af støv fra
emner. Der skal holdes rent på arealerne udenfor, da det ikke er miljømæssigt forsvarligt, at der afvaskes støvrester til regnvandsafløb eller
jord, idet der er risiko for forurening af jord eller vandløb, som regnvandet løber ud i.
Affaldsdatasystemet
Transportører/indsamlere har pligt til at indberette hentet affald til affaldsdatasystemet. Indberetningen af virksomhedens affald i 2014 er
mangelfuld.
Marius Pedersen A/S havde ved tilsynet ikke indberettet jeres affald.
I bør sikre jer, at ordningen for dagrenovationslignende affald er en særskilt ordning for håndtering og bortskaffelse. Desuden bør I minde
transportører/indsamlere om deres pligt til indberetning af jeres affald til
affaldsdatasystemet.
Mht. palletankene skal I være opmærksomme på, at affald der eksporteres, skal virksomheder selv indberette til affaldsdatasystemet. Hjælp kan
hentes på http://mst.dk/virksomhedmyndighed/affald/affaldsdatasystemet/hvem-skal-indberette/

Kommunens afgørelser
1. Det indskærpes, at farligt affald skal opbevares i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 6 og som beskrevet ovenfor. I
oplyse, hvordan dette er sikret, senest den 15. februar 2016.
2. Det indskærpes, at polyesterrester og acetone ikke udhærdes eller stilles til afdampning ude i det fri og at dette opbevares i lukkede beholdere og bortskaffes som farligt affald fremover.
3. Det indskærpes, at belægninger udenfor løbende skal friholdes
for støvspild fra produktionen fremover.

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 10. februar 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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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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