Tilsynsnotat for miljøtilsyn
Holbæk Kommune har den 11. juni 2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1 § 65 på Alu-Tec ApS på
Industriparken 18, 4450 Jyderup, CVR nr. 36728183, P-nr. 1020360964.
Virksomheden
Virksomheden producerer metalemner i støbeforme. Der foregår slibning, fræsning mm.
Produktionen foregår i en hal, med rumventilation i loft og punktudsug fra 2 svejsepladser og 4 fræsebænke.
Der er tilhørende kontorer til administration og ledelse og der er ca. 7-10 ansatte.
Virksomheden er omfattet af følgende punkt, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen2, bilag 1:
A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2.
Baggrunden for tilsynet og hvad blev der ført tilsyn med?
Prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med virksomhedens spildevandsforhold.
Spildevand
Lejlighedsvis vaskes/skylles mindre emner. På emnerne kan der være mindre mængder af skæreolie samt
metal/plastik spåner. Vask foregår i en almindelig opvaskebalje tilsat sulfo.
Tidligere er vandet fra vask hældt direkte ud i spildevandsledning.
Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden finder en løsning, hvor spildevand indeholdende mindre
mængder af skæreolie samt metal/plastik spåner, hældes ud uden forudgående rensning.
Virksomheden vil undersøge om det er muligt at bortskaffe spildevandet via gamle køle/smøremidler, som
afhentes af Avista Oli.
Ved tilsynet oplyste kommunen, at der ikke må hældes spildevand i regnvandssystemet samt at virksomheden skal sikre, at gulvvaskevand hældes i et afløb, der leder til spildevandssystemet.
Virksomheden skal sikre, at der anvendes vaskekemikalier som ikke indeholder A- og B-Stoffer. Produkter
som fremgår på http://keminoeglen.inet-designer.dk skal have laveste kodebetegnelse (1 og 2) for ydre
miljø. Produkter skal have god separationsevne i olieseparationstest (1 og 2) og separationstiden skal være betydelig mindre end opholdstiden i olieudskilleranlægget.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol
Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?
Ikke relevant for dette tilsyn at gennemgå virksomhedens egenkontrol.
Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser i forbindelse med tilsynet.
Jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Vi gør opmærksom på, at hele ejendommen ikke er blevet undersøgt for jordforurening i forbindelse med
tilsynet.
Tilsynsnotat udarbejdet af:
Holbæk Kommune den 12. juli 2018

1

LBK nr 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse
BEK nr 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug
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