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Frederikshavn Kommune har den 25.06.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte
virksomhed.
Fra virksomheden deltog Brian Thomsen og fra Frederikshavn Kommune
deltog Maria Klitgaard.
Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 bestemmelser om at
kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at
sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og bestemmelser overholdes.
Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 1001000 m2 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.
Opfølgning
Tilsynet gav anledning til følgende aftale:


Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

I henhold til § 49 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald
skal virksomheder på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at
affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen
etablerede ordninger.
Virksomheden oplyser, at en begrænset mængde spildolie afleveres på
genbrugspladsen. Virksomheden skal fremadrettet huske, at få en kvittering på
levering af farligt affald på genbrugspladsen, som også er beskrevet under pkt.
”Farligt affald” i vedhæftet tilsynsskema.
Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med
tilsynet.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: makl@frederikshavn.dk

Miljørisikovurdering
Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører
tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I
miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:
 Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
 Regelefterlevelse
 Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
 Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
 Omgivelsernes sårbarhed
Offentliggørelse
Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til
rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at
melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive
offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.
Gebyr
Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves
hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen
Maria Klitgaard
Miljøingeniør
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Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon

98466157

Fax

CVR nr.

29831734

P. nr.

1012891276

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger,
tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.
Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Indretning & drift

Virksomheden fungerer som underleverandør til andre virksomheder i
eksempelvis fødevareindustrien og skibsindustrien. Der produceres desuden
rapsoliepressere og dele til kloakspuleudstyr.
Der laves spåntagende arbejde med 8 CNC-maskiner. Der svejses i begrænset
omfang. Udover CNC-maskiner forefindes der rundsav, boremaskiner,
slibemaskiner m.m.
Virksomheden er normalt i drift i hverdage fra kl. 06-15. Det sidste halve år har
virksomheden haft meget travl og arbejdet til kl 20 og nogle gange taget
weekenden i brug også.
Virksomheden har 4 ansatte.
Der er ikke sket ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.

Egenkontrol (journal)

Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.

Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Forurenet jord

Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.

I øvrigt

Virksomheden opvarmes ifølge BBR med fastbrændsel.

Luftemissioner
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Luftforurening

Der er to afkast fra virksomheden - det ene fra svejsested og sliber og det andet
fra øvrige metalbearbejdningsmaskiner.
Hvert afkast har hvert sit kassettefilter. Svejsestedet har desuden en cyklon, som
opsuger de store partikler.
Virksomheden har en aftale med Nordelektro, som kommer og tilser samt renser
filterne en gang årligt. Desuden tjekker de virksomheden kompressor. Sidste
tilsyn var i april 2018.
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Støj
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Støj

Alle aktiviteter foregår indendørs.
Støjkilder på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk.
Kompressor er placeret indendørs.
Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over
støj fra virksomheden.

Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Spildevand, generelt

Der forekommer ingen processpildevand fra bygningen - der er ingen gulvafløb i
bygningen.
Vandet fra fx gulvvask støvsuges op og kommes i saven, såfremt vandet ikke er
alt for beskidt. Saven har et stort vandforbrug, hvorfor virksomheden har fundet
ud af at gulvvandet og brugt kølesmøremiddel med fordel kan genbruges. Gulvet
vaskes ca. 1-2 gange om måneden.
Virksomheden er placeret i åbent land og der er derfor ikke mulighed for
tilkobling af spildevand til offentlig kloak.
Ejendommens septiktank er tømt uden fejl og mangler den 12. december 2016.

Udskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olieudskiller

Virksomheden har ingen olieudskiller, idet der ikke forekommer
processpildevand fra bygningen.

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Tanke

Der er ikke registreret nogle aktive tanke i BBR.

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Farligt affald

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:
Spraydåser: AVØ
Spildolie: Meget begrænset - Virksomheden leverer selv de små mængder på
genbrugspladsen. Virksomheden er gjort opmærksom på, at de fremadrettet skal
huske kvittering for levering af farligt affald på genbrugspladsen. Virksomheden

Side 4 af 5

er forpligtet til, at kunne dokumentere, hvor affaldet affleveres henne. Alternativ
kan virksomheden kontakte Modtagestation Vendsyssel, som kan være
behjælpelig med afhentning og korrekt håndtering af bl.a. farligt affald.
Brugt smøremiddel: Består af 5% kølesmøremiddel og resten vand. Når
maskinerne skal have skiftet smøremiddel gemmes det brugte køle-smøremiddel
i en tromle sammen med vandet fra gulvvaskeren og benyttes til næste
genopfyldning af saven.
Tromlen med brugt kølesmøremiddel opbevares indendørs på fast belægning.
Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:
Dagrenovation: Peter Sørig
Metal og metalspåner: Sæby Produkthandel
Pap og papir: begrænset mængder - ca. 95 % genanvendes til forsendelse ud af
huset.
Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.
Affaldet opbevares i egnede beholder med låg og container med presenning.
Virksomheden havde tidligere et halvtag, hvor i containerne kunne stå - dette var
i dårlig stand og er revet ned. Det er planen, at der skal bygges nyt, således
containerne kan stå under tag.
Virksomheden er i gang med at lave en større plads til containerne, hvor
lastbilerne kan vende, når containerne skal afhentes.
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