Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-02352
Ref. HEBEC
Dato: 22.oktober 2018

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Dansk Overflade Teknik (DOT) A/S Køge

Virksomhedens adresse

Industrivej 14, 4600 Køge

CVR nummer

26704863

Virksomhedstype

2.3c Forarbejdning af jernmetal > 2 t/time-m. beskytt.lag

Tidspunkt for tilsynet

04.10.2018

Baggrunden for tilsynet

Basis tilsyn

Varsling af tilsynet

10. september 2018

Deltagere fra virksomheden

Lene Gavnholt Rasmussen & Poul Erik Roed-Christensen

Øvrige deltagere

-

Tilsynet udført af

Henrik Bechmann Nielsen & Søren Andersen

Tilsynet omfattede

Gennemgang af virksomhedens vilkår jf. miljøgodkendelse

Materiale udleveret

-

DOT Køge, Industrivej 14, 4600 køge

Miljøstyrelsen • Virksomheder • Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

-

-

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Der har ikke været indskærpelser i den
forgangne tilsynsperiode

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde

Konklusion

Virksomheden har den 1.10.2018 indsendt egenkontrol beretning jf.
miljøgodkendelsens vilkår 34
Indberetningen blev gennemgået ved tilsynet. Miljøstyrelsen har ikke yderligere
bemærkninger hertil.
Generelt

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse af Dansk Overflade Teknik A/S, Køge Kommune 14.
december 2006
2. Miljøgodkendelse – Drift af virksomheden ved afkast af ubehandlet luft fra
syrehallen gennem 13,5 meter høj skorsten. Miljøcenter Roskilde 2. februar
2009.

Gennemgang af miljøforhold
Generelle forhold
Indretning og drift
Miljøgodkendelsen for virksomheden giver ret til en varmforzinkningsproduktion af op til
15.000 tons stål per år. I 2017 var produktionen omkring 9.000 tons varmforzinket stål og
således ca. 2/3 af det maksimale tilladte.
Dieseltank og tankstander er fjernet fra vaskepladsen. Vaskepladsen er dog fortsat i brug.
Virksomheden anvender elektriske drevne gaffeltrucks.
Luftforurening
Virksomheden har i 2015 fået foretaget en måling af emissioner til luften ved
præstationskontrol. Resultaterne heraf viste, at emissionen af støv, Zn, Al, Ni og ZnCl2 i
afkast fra zinkgryde samt HCI i det samlede afkast fra syrehal, forbehandling og opbevaring
oveholdt jf. miljøgodkendelsens vilkår 8.
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Lugt
Det er ikke vilkår om lugt i Miljøgodkendelsen af 2006 fra Køge Kommune.
Generelt udgør lugtemissioner fra branchen som helhed ikke et problem.
Spildevand
Der udledes ikke spildevand i forbindelse med produktionen. Spildevand fra virksomheden
består af sanitært spildevand og overfladevand fra tagarealer og befæstede arealer. De sidste
kilder ledes gennem olieudskillere inden det ledes til offentlig kloak.
Støj
Der er generelt kun støj fra til- og frakørsel med lastbiler til virksomheden samt
truckkørsel på udendørs arealer. Der forekommer støj fra luftfilteret i forbindelse
med forzinkningsprocessen, men det er overvejende indendørs. Der har ikke været
støjklager i den forgange tilsynsperiode og Miljøstyrelsen har ikke yderligere
bemærkninger til støj emission fra virksomheden.
Affald
Virksomheden holder nøje regnskab med indput og output fra virksomhedens
produktion og herunder affaldsstoffer. Restprodukter fra produktionen i form af
zinkaffald enten genbruges internt eller sendes til genanvendelse andet sted. Det
samme gælder for brugt syre og flussaffald.
Overjordiske olietanke
Der findes ingen olietanke på virksomheden
Jord og grundvand
Varmforzinkningsprocessen foregår indendørs i hal med betongulv. Der er ikke afløb til
kloak. Dieseltank og stander fra vaskepladsen er fjernet. Olieudskiller og sandfang tilses af et
eksternt firma regelmæssigt for tømning og en gang om året for vedligehold
Til- og frakørsel
Der er dagligt lastbiltransporter til- og fra virksomheden og til- og frakørsel af
medarbejderes personbiler. Lastbiltransporter slukker motoren under lastning og
losning på virksomhedens matrikel. Miljøstyrelsen har ikke yderligere
kommentarer hertil.
Indberetning/rapportering
Virksomheden har indsendt årsopgørelse fro 2017.
Sikkerhedsstillelse
Dette punkt er ikke relevant.
Driftsforstyrrelser og uheld
Driftforstyrrelser og uheld som kan medføre forøget forurening er tilknyttet selve
varmforzinkningsprocessen. Der er etableret sikringsgruber under samtlige kar
hvor eventuelt spild kan opsamles og pumpes retur til karrene. Miljøstyrelsen har
ikke yderligere bemærkninger hertil.
Risiko/Forebyggelse af større uheld
Dette punkt er ikke relevant
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Ophør
Ikke relevant
Andet
Ingen bemærkninger
Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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