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STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S
Lillebæltsvej 93
6715 Esbjerg N

Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Dato

29. marts 2019

Sagsbehandler

Helle S. Lindebjerg

Telefon direkte

76 16 13 86

Sagsid

19/6602

Tilsynsskema 2019 Steelcon Chimney Esbjerg A/S
Esbjerg Kommune, Industrimiljø har den 9-4-2019 ført tilsyn med
virksomheden. I forbindelse med tilsynet er der udarbejdet et
tilsynsskema. Skemaet er vedlagt.
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Offentliggørelse
Ifølge tilsynsbekendtgørelsens1 § 12, stk. 1 er der en række oplysninger,
der skal offentliggøres i forbindelse med at vi har gennemført et tilsyn på
virksomheden.
Af vedlagte tilsynsskema, under overskriften ”Oplysninger der
offentliggøres”, fremgår hvad der vil blive offentliggjort på Miljø- og
Fødevarestyrelsens hjemmeside, DMA – Digital MiljøAdministration.
Vi gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen.
Venlig hilsen

Helle S. Lindebjerg
Miljøtekniker
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Bek. nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.
Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk
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Tilsynsskema
Steelcon Chimney Esbjerg A/S
Lillebæltsvej 93, 6715 Esbjerg

Sagsnr. 19/6602

Oplysninger der offentliggøres:
Navn

Steelcon Chimney Esbjerg A/S

Adresse

Lillebæltsvej 93

CVR nummer

66631613

Dato for tilsyn

9-4-2019

Baggrunden for tilsynet

Lovpligtig, regelmæssig miljøtilsyn

Virksomhedens karakter

Maskinværksted > 1000 m2
MVB (maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Hvad der er ført tilsyn med

Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs.
en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.

Er der konstateret
jordforurening

Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev
ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser

Er der meddelt påbud,
forbud eller indskærpelser
til virksomheden

Ingen

Konklusion på eventuelle
egenkontrolindberetninger

Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol
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Stamoplysninger
Kontaktperson
Tlf.
E-mail
P-nummer
Hjemmeside

Thomas Rislov
7514 04 08
thomas.rislov@dominion-global.com
1003162975
http://www.steelcon.dk/

Virksomhedstype
MVB, Maskinværksteder > 1000 m2 Brugerbetaling
Biaktivitet: Ingen
Bemærkninger:
Ingen
Lovgivning
Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af:
Miljøbeskyttelsesloven
Maskinværkstedsbekendtgørelsen
Affaldsbekendtgørelsen
mm
Virksomhedsoplysninger
Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen
Har virksomheden miljøledelse: ISO14001
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen
Virksomhedens arbejdsområde:
Maskinværksted > 1000 kvm
Antal ansatte:
48
Driftstid:
mandag-søndag
Kl.
24/7
Produktionsareal: >1000 m2
Er der etableret nye bygninger ol. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse
Bemærkninger:
Ingen

 Nej
 Nej
 Ja
 Nej

 Nej
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Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne
Drikkevandsinteresser
Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP18 Indvindingsopland
 Ja
Afstand til følsomme områder

Følsomme brugerområder

505 m

(boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)

Sårbare overfladerecipienter

505 m

(Natura 2000, § 3 ol.)

Bemærkninger:
Ingen
Generelt
Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens
indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)
Sidste miljøtilsyn udført den:
Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn
Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn
Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT),

 Ja
29-9-2016
 Nej
 Nej
 Ja

herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt

Bemærkninger:
Ingen
Indretning og drift

Brugerbetaling
Har virksomheden påbud til indretning og drift
Hvis nej: Er der behov for påbud om indretning og drift
Bemærkninger:
Ingen

 Nej
 Nej
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Luftemissioner

Brugerbetaling
Har virksomheden krav for luftemission (herunder lugt)
Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission
Er afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger
Vedligeholdes renseforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt
Er filtre og renseforanstaltninger efterset på tilsynet
Giver virksomheden anledning til væsentlige luftgener, herunder lugtgener
Svejsning
Udføres svejsning
Hvilken type svejsning?
MIG/MAG
TIG
Opvarmning
 Fjernvarme
Afkast
Rumudsugning
Svejsning
Slibning
Bemærkninger:
Ingen

 Nej
 Nej
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej

 Ja
rustfrit stål
x
x

Ulegeret stål
x
x

Afkasthøjde

Luftmængde (m3/h)

Filter/rensning?

ok
ok

ok
ok

ok
ok

Støj
Har virksomheden påbud eller krav vedrørende støj
Hvis nej: Er der behov for påbud vedrørende støj
Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn?
Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel
Giver virksomheden anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne
Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling
Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet
Væsentligste støjkilder:
Bemærkninger:
Ingen









Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Olietanke
 Ja

Nedgravet
Overjordisk
Indendørs

Tank

Er der olietanke på virksomheden
Følgende tanke er registreret i BBR:

Indhold
Vol. (l)
1
x
Diesel
1500
2
x
Gastank
Er rørføringer m.v. kontrolleret?
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling
Bemærkninger:
Ingen

År
1986
1968

Nr.

Sløjfes senest

 Nej
 Nej

Beskyttelse af jord og grundvand
Har virksomheden krav vedrørende jord og grundvand
Hvis nej: Er der behov for påbud vedrørende jord og grundvand
Opbevaring og håndtering af
olier og kemikalier er
 Esbjerg Kommunes forskrift
reguleret af:
Væsentlige oplag
Opbevares i
Placering
Råvarer
metalemner
frit
Ude/inde
Farligt affald
metalrester

 Nej
 Nej

Forhold ok
 Ja
 Ja  Nej

 Ja
container

På pladsen

Esbjerg Kommunes forskrift
Sker opbevaringen miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for
forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer,
havet, luft eller det offentlige kloaksystem
Er oplaget placeret så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget

 Ja

 Ja

 Ja

(f.eks. aflåst)

Er oplaget placeret på tæt bund uden afløb til kloak

 Ja

Er pladsen indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse
kan tilbageholdes og opsamles
Er pladsen overdækket og sikret mod tilledning af regn- og overfladevand
Sker opbevaringen i hensigtsmæssige, tætte beholdere
med tætsluttende låg og tydelig mærket med angivelse af indhold
Er belægninger kontrolleret og i orden
Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af
faremærkede produkter
Bemærkninger:
Ingen

 Ja





Ja
Ja
Ja
Ja

 Ja
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Affald
Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen
Bliver genanvendeligt erhvervsaffald kildesorteret
Er der import/eksport af affald
Er affaldet sorteret korrekt
Opbevares affaldet korrekt
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i affaldsregistret.
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ
Er farligt affald anmeldt
Er farligt affald korrekt klassificeret
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald
Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt
Bemærkninger:
Ingen

 Ja
 Nej
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej
 Ja

Affaldstyper
Affaldstype
Dagrenovation
Brændbart
Deponi
Pap/papir
Plast
Jern og metal
Træ

Opbevaring
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Transportør/indsamler
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Mængde/år
ok

Transportør/indsamler
ok

Farligt affald
Type
Spildolie

Spildevand
Udleder virksomheden processpildevand
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand
Vaskeplads
Olie/benzinudskiller
Bemærkninger:
Ingen






Nej
Nej
Nej
Nej
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Jordforurening
 Områdeklassificeret
Hvis der flyttes jord fra en ejendom der er V1- eller V2-kortlagt, eller som ligger i et område
der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune.
Anmeldeskema kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside
Lokalitetsnr. ved Region Syddanmark: 561-61087
Fra Region Syddanmarks hjemmeside er hentet følgende oplysninger:
Matriklen har tidligere været kortlagt. Region Syddanmark har vurderet, at der ikke længere
er grundlag for kortlægning af matriklen.
Vandforsyning
 Vandforsyning
Miljørisikoscore
Score 1:

Systematik

Score 1:

EMAS eller ISO 14001 el.l.
Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for
at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikkecertificeret miljøledelsessystem.
Ikke et miljøledelsessystem.
For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere
miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
Ikke et miljøledelsessystem.
Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres
miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens
tiltag
0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet

Score 3:

1 håndhævelse op til. eller 1 indskærpelse ved tilsynet

Score 5:

2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.

Score 1:

Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i
kun i mindre mængder.
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for
spild til kloak, jord eller vandmiljø.
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for
spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jordog/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller
vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med
retningslinjer i vejledninger.
Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.

1
Score 3:

Score 5:

Regelefterlevelse 1

Håndtering

1

Score 3:
Score 5:

Emissioner

3

Score 1:
Score 3:

Score 5:

Sårbarhed

1

Score 1:
Score 3:
Score 5:

Samlet score

> 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede
drikkevandsinteresser.
200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med
drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
< 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige
drikkevandsinteresser.

1,33
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