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Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven.
På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Bilag 1 virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag
1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.
De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig
hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden har ikke krav om egenkontrol

BELIGGENHED
I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240704BL, der er udlagt til blandet
bolig og erhverv. Nærmeste bolig ligger syd for ejendommen i en afstand af ca. 30 meter.
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Luftfoto af virksomheden med matrikelskel anno 2018

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
Virksomheden producerer møbler og inventar - primært i massivtræ. Der anvendes desuden
en mindre mængde spånplader. Der er almindelige træbearbejdningsmaskiner i maskinværkstedet samt et mindre værksted til limning, samling m.v. Der er i alt 4 personer beskæftiget
på virksomheden. Værkstedsarealet er ca. 360 m2.

STØJ
Virksomhedens væsentligste støjkilder er udsugningsanlæg og flishugger. Der foreligger ingen
klager fra naboer over støj fra virksomheden. Virksomheden er primært i drift i dagtimerne.

LUFT
Udsugning fra maskinerne er ført til et spånudsugningsanlæg, der har luftafkast afkast ca. 4
meter over terræn. Der er desuden etableret et punktudsug for en enkelt arbejdsplads med
slibning og oliebejdsning med afkast ca. ½ meter over terræn ud mod markareal mod nord.
Opvarmning
Træfyr med skorsten ca. 3 meter over tag. Virksomheden er opmærksom på kun at afbrænde
rent træaffald og spåner i henhold til biomassebekendtgørelsen. Der indkøbes desuden spåner
til fyret et par gange i løbet af vinterhalvåret.

SPILDEVAND
Der afledes udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden. Spildevandet afledes til Åby
Renseanlæg. Kondensvand fra kompressor opsamles og bortskaffes til genbrugsstationen.

AFFALD
Oversigt over farligt affald
Virksomheden har kun meget små mængder farligt affald, der bortskaffes til genbrugsstationen.
Oversigt over øvrigt affald
Blandet erhvervsaffald opsamles i en plastcontainer med låg og bortskaffes til affaldsforbrændingsanlæg via renovationsordning ved Johs. Sørensen. Pap og træaffald, der ikke kan afbrændes i eget fyr, opsamles i to særskilte containere og bortskaffes til genbrug ligeledes via
Johs. Sørensen.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden nu kan vælge mellem to
muligheder ved bortskaffelse af affald til genbrugsstationerne i Aarhus Kommune,
der er nærmere beskrevet på dette link:
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/
1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemæ rkat til tilmeldte biler som
hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug
for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt bes øg.
Begge muligheder kræver tilmelding, som er nærmere beskrevet på linket.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring af flydende farligt affald og råvarer
Virksomheden anvender mindre mængder lim, lak og bejdse som opbevares på indendørs befæstet areal i små beholdere under 25 liter.
Oversigt over tanke i brug
Virksomheden har ingen olietanke. Varevogn tankes på servicestation.
Jordforurening
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og har bl.a. indført forbedret affaldssortering,
så mængden af affald til genbrug er forøget og mængden af affald til affaldsforbrændingsanlæg er reduceret. Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 28. august 2019.

Jens Tikær Andersen
Biolog

