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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos De Danske Gærfabrikker, Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedstype:

27. september 2016
Rune Engell og Poul Friis-Hansen
Gunver Møller Madsen og Marie Karlsson
Rune Engell
30921860
Godkendelsespligtig virksomhed omfattet af listepunkt E209,
D201 og K212

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. Formålet med miljøtilsyn generelt er
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
De Danske Gærfabrikker producerer gær samt biprodukter herfra; vinasse og vinassi-kali. Virksomhedens primære miljøbelastning er udledning af lugt, spildevand samt støj. Virksomheden overholder
ikke de gældende grænseværdier for støj og lugt, men der er i gangsat en handlingsplan, hvis formål
er at bringe virksomheden i overrensstemmelse med gældende grænseværdier.
Virksomheden har deres eget renseanlæg med direkte udledning til Kattegat.
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Affald
Norddjurs Kommune skal oplyse, at virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre,
at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister, ADS
(hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere). Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.
Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der
bruges en digital signatur.
Virksomheden har i forbindelse med udarbejdelse af deres reviderede miljøgodkendelse den 30. maj
2016 oplyst, at de har følgende affaldsfraktioner:
Type

EAK-kode

Olieaffald

130208

Årlig
mængde
(kg)
4.280

Diverse kemikalieaffald

160506

540

Kjeldahl-væsker
uden Hg, med Cu

160506

885

Miljøklude og mastermat
Dagrenovation
Elektronikaffald:
Andet kasseret
elektronisk udstyr.
Batterier. Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald.
Spildevandsslam

150502

22,5

200301
16020200
20012000
20012100

34,4
2.750

19080400

12.720

Opbevaring

Transportør

I 200 L tromler i olierum
I fabrikkens kemikalierum, i tromler og
dunke

Djursland Spildoliedepot
AffaldsCenter i Århus
forestår afhentning.
Mindre mængder
transporterer virksomheden selv til
Reno Djurs’ genbrugsplads i Grenaa
AffaldsCenter i Århus
forestår afhentning.

25 L dunke i laboratorium og 200 L tromle i
kemikalierum
Beholder med låg på
værksted
I affaldscontainere
I beholdere på værksted

2 stk. overdækkede
lagerbeholdere ved
rensningsanlæg

Berendsen Textil Service A/S
Grenaa Transport.
Virksomheden transporterer selv dette til
Reno Djurs’ genbrugsplads i Grenaa.
Kni Maskinstation

Råvarer
Råvarer på virksomheden er placeret miljømæssigt forsvarligt.

Støj
Virksomheden overholder ikke de gældende grænseværdier for støj, men der er i gangsat en handlingsplan, hvis formål er at bringe virksomheden i overrensstemmelse med gældende grænseværdier.
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I miljøgodkendelsens vilkår 32 står der derfor, at virksomheden pr. 1. juli 2016 og 1. februar 2017
skal indsende dokumentation for status for støjbelastningen af omgivelserne til kontrol af, at de aftrappede støjvilkår overholdes. Det skal af dokumentationen fremgå, hvilke støjdæmpende tiltag,
der er gennemført, så Norddjurs Kommune kan kontrollere, at den i miljøansøgningen indholdte plan
for støjdæmpende tiltag følges. Såfremt støjdæmpning kommer til at ske på anden vis end angivet i
den foreliggende støjhandlingsplan, skal virksomheden fremsende en opdateret støjhandlingsplan til
kommunen.
Virksomheden har i mail af den 22. august 2016 anmodet kommunen om udsættelse af denne frist,
idet de laver forsøg med nye kompressorer i løbet af efteråret.
Norddjurs Kommune kan oplyse, at fristen kan udsættes pga. forsøget, idet det vurderes at det ellers
er uforholdsmæssigt mange penge der skal bruges på støjmålinger, der ikke vil være retvisende.
Støjmålingen skal dog udføres umiddelbart efter forsøget er afsluttet således det er muligt at følge
udviklingen i forhold til reduceringen af støj til omgivelserne.
På baggrund af ovenstående bedes virksomheden senest den 11. november 2016 at redegøre for
hvornår støjmålingerne kan udføres.

Luft/lugt
Virksomheden overholder ikke de gældende grænseværdier for lugt, men der er i gangsat en handlingsplan, hvis formål er at bringe virksomheden i overrensstemmelse med gældende grænseværdier.
Virksomheden oplyste ved tilsynet, at der er fokus for lugtreduktionen ved spildevandsbufferbassinet.
Der er udarbejdet tegningsmaterialer og indhentet tilbud på en lukket betontank. Virksomheden afventer resultat af jordbundsundersøgelse.
På baggrund af ovenstående fik virksomheden oplyst, at der skal foretages en digital byggeansøgning
til etableringen af tanken i ”Byg og Miljø”, link: https://www.bygogmiljoe.dk/
Norddjurs Kommune har vurderet at etableringen af tanken ikke kræver et tillæg til den reviderede
miljøgodkendelse i det tanken kan rummes indenfor disse rammer.

Spildevand
Virksomheden har sit eget renseanlæg med direkte udledning til Kattegat.
Virksomheden har været udfordret iht. spildevandsrensningen. Der er på denne baggrund løbende og
senest i foråret foretaget forskellige tiltag for at forbedre rensningen. Tiltagene ser umiddelbart ud
til at have haft en positiv effekt på rensningen af spildevand.
Dette er dog et fokusområde som både virksomheden og Norddjurs Kommune følger meget tæt.
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Fyringsanlæg og olietanke
Der er foretaget en revurdering af virksomhedens Energianlæg i maj 2016.

Jordforurening
Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1 i JAR (jordforureningslovens arealregister).

Egenkontrol
Virksomheden har en række egenkontrolvilkår i deres miljøgodkendelser.

Gennemgan af udvalgte vilkår i den reviderede miljøgodkendelse af den 30. maj 2016
I forhold til den reviderede miljøgodkendelse af den 30. maj 2016 blev nogle af vilkårene i denne
drøftet ved mødet:
 I godkendelsens vilkår 10 står der, at ”Ved tanke til opsamling af kondensat og gærholdigt
spildevand (ved tidligere destillationsanlæg, skal der inden 1. juli 2016 nedgraves en drænledning, der fører til renseanlægget til opsamling. Alternativt skal virksomheden dokumentere, at der med den nuværende indretning ikke er risiko for, at eventuelt spild vil løbe til lavereliggende områder, men kun vil løbe til kloak med forbindelse til virksomhedens renseanlæg”.
Virksomheden oplyste, at der ikke er nogen risiko for spild til lavereliggende områder, men at
evt. spild vil løbe til virksomhedens renseanlæg.


I forhold til vilkår 6 står der, at ” Tankanlæg skal betjenes af uddannet personale”.
Virksomheden oplyste i denne forbindelse, at der foreligger procedurer og skemaer der bliver
gennemgået med nye medarbejdere. En ny medarbejder har altid en læremester det første
stykke tid. Chauffører der kommer med råvvarer skal altid henvende sig til virksomhedens
personale.



I vilkår 83 I godkendelsen star der, at Virksomheden skal udarbejde en instruks for drift- og
vedligehold af tanke og rørsystemer. Instruksen skal som minimum omfatte:
Kontrolform samt oplysning om, hvad der skal kontrolleres
-Frekvens
-Kriterier for korrigerende handlinger
-Ansvarsfordeling
-Rapportering og dokumentation.
Instruksen skulle have været fremsendt til kommunen senest den 1. juli 2016.
Norddjurs Kommune oplyste ved tilsynet, at kommunen endnu ikke har modtaget nogen instruks. Norddjus kommune gjorde herudover opmærksom på, at tanke og rørsystemer skal
kontrolleres med jævne mellemrum for at forebygge uheld og forurening.
På baggrund af ovenstående skal Norddjurs Kommune indskærpe, at ovennævnte instruks skal
være Norddjurs Kommune i hænde senest den 11. november 2016.



I vilkår 87 står, der, at virksomheden inden den 1. juli 2016 skulle fremsende en redegørelse
vedrørende brugen af stoffer som er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer til
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tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skulle som minimum indeholde oplysninger om, hvilke
produkter de uønskede stoffer indgår i samt en redegørelse for, hvorfor disse ikke kan substitueres. Desuden skulle redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle
alternativer, som virksomheden har undersøgt.
Norddjurs Kommune oplyste ved tilsynet, at kommunen endnu ikke har modtaget nogen liste.
På baggrund af ovenstående skal Norddjurs Kommune indskærpe, at ovennævnte liste skal
være Norddjurs Kommune i hænde senest den 11. november 2016.

Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør
jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Indskærpelse
Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en
indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i
medfør af loven.
Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens §
101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages
- inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Øvrigt
Ved tilsynet blev Norddjurs kommune opmærksom på, at virksomheden har en tank med melasse
stående i Erhversparken i Grenaa. Denne tank er ikke godkendt i forhold til listepunkt D201, "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 514 af 27. maj 2016.
På baggrund af ovenstående skal Norddjurs Kommune indskærpe, at virksomheden senest den 31.
december 2016 skal ansøge om godkendelse til dette oplag. Ansøgningen skal foretages digitalt i
”Byg og Miljø”, link: https://www.bygogmiljoe.dk/

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 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 2016 kr. 311,80 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.
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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 marik@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 1. november 2016 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer 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
Marie Karlsson
Miljøsagsbehandler

1

Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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