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Tilsynsbrev 

 

Vi har den 5. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på jeres 

virksomhed G M Plast A/S på Plutovej 7, 8722 Hedensted, CVR: 66071812. 

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 aftalt telefonisk og anmeldt på mail den 6. oktober 2015. Tilsynet er ud-

ført af Rudi Pia Frederiksen. Fra virksomheden deltog Ejner Gramm Mogensen. 

 

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 7. april 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 Tilsynsdata-

rapport. 

 

Ved tilsynet blev det konstateret, at  

 Dieseltrucks er udskiftet med gastrucks 

 Der er installeret 2 ekstra ekstrudere i hal 2 

 Proceskøling sker i et lukket system ved anvendelse af grundvand 

 Produktionshallerne opvarmes med varmepumper 

 Virksomheden er udvidet med ejendommen Plutovej 3 

 

Der er ikke observeret tegn på jordforurening. 

Resumé af virksomhedens egenkontrol 

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol. 

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 
Indskærpelse fra tilsynet den 8. november 2012 er efterkommet. 

Kommunens vurdering 

Virksomheden er udvidet både driftsmæssigt og bygningsmæssigt siden 

sidste miljøtilsyn. Der er installeret 2 ekstra ekstrudere i hal 2 og virk-

somheden er udvidet med ejendommen Plutovej 3. Ekstruderne og 

Plutovej 3 er ikke omfattet af den gældende miljøgodkendelse.  

 

Fyringsolietank 

Tanken er taget ud af brug, idet produktionshallerne nu opvarmes med 

varmepumper. Fyringstanken skal derfor sløjfes. 

 

Grundvandskøling 

I forbindelse med anlægget til proceskøling er der installeret 4 tanke, 

hvori der opbevares vand. Hedensted Kommune har ikke oplysninger om 

disse tanke. I bedes indsende en kopi af tankattesterne. 

Kommunens afgørelse 

Miljøgodkendelse 

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må listevirksomheder ikke ændres byg-

ningsmæssigt eller driftsmæssigt, før ændringen er miljøgodkendt. Det 

indskærpes derfor, at gældende regler overholdes. 

 

I skal senest den 1. maj 2016 indsende en ansøgning om miljøgodken-

delse af udvidelserne, der som minimum indeholder: 

 

 Beskrivelse af aktiviteter på Plutovej 3 

 Beskrivelse af de 2 ekstrudere, herunder forarbejdningstemperatur 

af PE. 
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 Udsugning fra de 2 ekstrudere, herunder afkasthøjde over tag. 

 

Fra 1. januar 2016 skal ansøgninger om miljøgodkendelsen foretages via 

en digital løsning. Systemet I skal søge om miljøgodkendelse i, hedder 

Byg & Miljø – www.bygogmiljo.dk. 

 

Grundvandskøling 

I bedes indsende oplysninger om de 4 tanke, som indgår i grundvands-

kølingssystemet inden den 1. maj 2016, evt. en kopi af tankattesterne. 

 

Fyringsolietank 

I skal anmelde sløjfning af tankene til Hedensted Kommune, den blanket 

I skal bruge til det, finder I via dette link 

http://www.hedensted.dk/media/2725155/Villatank.PDF 

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. marts 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. 

http://www.bygogmiljo.dk/
http://www.hedensted.dk/media/2725155/Villatank.PDF

