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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Voldby Varmeværk, Sangstrupvej 36, 8500 Grenaa
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Virksomhedstype:

11. oktober 2018
Michael Rørbæk Nielsen
Gunver Møller Madsen
Michael Rørbæk Nielsen
21430277
41 22 24 61
nrgi@nrgi.dk
Varmeværk

Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af
virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i
medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.
Generelt
Voldby Varmeværk er et varmeproducerende anlæg, der afbrænder flis.
Virksomheden har en miljøgodkendelse dateret 16. oktober 2001. Virksomhedens tilslutningstilladelse
er dateret 17. januar 2002.
Affald
Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:
Jern afleveres hos eller afhentes af H.J, Hansen, Grenaa
Bioasken afhentes af Grenaa Transport og køres efterfølgende til Reno Djurs, Balle.
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Råvarer
Varmeværket afbrænder flis.
Støj
Norddjurs Kommune har ikke modtaget støjklager relateret til virksomheden.
Luft
Norddjurs Kommune har ikke modtaget lugtklager relateret til virksomheden.
Spildevand
Der udtages spildevandsprøver iht. tilslutningstilladelsen.
Fyringsanlæg og olietanke
Virksomheden har en 1.500 L nedgravet olietank fra 2002.
Der blev foretaget inspektion af tanken i 2012.
Jordforurening
Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.
Egenkontrol
Virksomheden udfører egenkontrol iht. den gældende miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.
Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Ikke aktuelt.
Øvrigt
Varmeværket fremstod i pæn og ryddelig orden.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle
håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2018 kr. 322,49 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport
Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn1 offentliggøres. Dette sker på websiden
for Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk/. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du
have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs
Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller
på mail til gmm@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 5. november 2018 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn
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fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden
ændringer.
Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven2, forvaltningsloven3 og miljøoplysningsloven4 sætter.

Med venlig hilsen
Gunver Møller Madsen
Civilingeniør
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