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E 64. Overfladebehandling af træ
Nej

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
Virksomheden er etableret d. 11/7 2019 og opstartet 5. august 2019. Virksomheden ejes af 3 personer,
Søren Hansen, Peter Tylvad og Michael Tipsmark. Virksomheden drives i lejede lokaler. Der er kun en
person beskæftiget på virksomheden, Søren Hansen.
Der laves alt i lakering, dog ikke autolakering. Driften er fra 7-15.30 på hverdage.
Der lakeres både nye emner fra fx industri, men også brugte emner, fx køkkenlåger. I den forbindelse
skal emnerne slibes fri fra gammel maling. Det sker kun i meget begrænset omfang indtil videre.
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Opsummering af miljøtilsynet
 Virksomheden skal lade sig tilmelde erhvervsordningen på genbrugspladsen, hvis man fortsat
ønsker at aflevere affald der.
 Genanvendeligt affald skal frasorteres og afhændes til godkendte modtagere
 Virksomheden bedes få lavet en analyse af det træstøv der opstår ved slibning af emner med
gammelt maling
 Virksomheden skal efter et års drift, kunne redegøre for forbrug af organiske opløsningsmidler.
 Udledning af luft skal vurderes iforhold til korrekt filtrering og servicering - både i forhold til
organiske opløsningsmideler og i forhold til støv. Når der foreligger analyser af støv, vil Miljømyndigheden tage initiativ til videre dialog om dette.
 En tank der er fjernet fra virksomeheden, skal anmeldes som sløjfes, så BBR kan rettes
 En container der er opstillet permanent, skal lovliggøres ved at opnå byggetilladelse eller ved
at blive fjernet.
Det forventes at de punkter der skal opfyldes ved handling fra virksomhedens side, opfyldes inden for
1-1½ måned. I bedes give besked på mail om det, når punkterne er opfyldt.

Affald
Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister, som kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside,
www.mst.dk.
Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:

Type
Malerbøtte/plastik
Malerdåser/metal
Farligt affald, fortynder og maling
Papir og pap
Dagrenovation
Filtre
Støv

Transportør/indsamler
transporter selv
transporter selv
Ikke afhentet endnu
Bortskaffes
med
brændbart
Bortskaffes
med
brændbart
transporter selv
Ikke bortskaffet endnu

Modtager/behandling

Dokumentation

genbrugsplads
genbrugsplads
?

-

genbrugsplads
?

Det er obligatorisk at være tilmledt den kommunale ordning for dagrenovation. Norddjurs Kommune
har fået oplyst fra Reno Djurs, at virksomheden har tilmeldt sig ordningen pr. uge 46.
Affald skal kildesorteres og bortskaffes til godkendte modtagere.
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Det er i orden at erhvervsvirksomheder afleverer affald på genbrugspladsen, forudsat at man har tilmeldt sig erhvervsordninger. Når man er tilmeldt er det tilladt at aflevere op til 2 tons affald om året
og heraf maksimalt 50 kg farligt affald.
I bedes tilmelde jer ordningen, såfremt I fortsat ønsker at benytte genbrugspladsen. I kan læse om
ordningen og tilmelde jer her: http://www.renodjurs.dk/erhverv
Affald der ikke køres på genbrugsplads, skal til godkendte modtagere. Alt genanvendeligt skal sorteres
fra det brændbare affald, fx pap og papir.
Brændbart affald jf. Norddjurs Kommunes regulativ for erhvervsaffald, skal forbrændingsegnet affald
leveres direkte til de forbrændingsanlæg, som Reno Djurs I/S har indgået aftale med (pt. AffaldVarme i Lisbjerg), eller til Reno Djurs I/S i Glatved mod betaling af modtageanlæggenes gebyrer. Affaldet skal transporteres af en godkendt transportør eller indsamler.
Træ- og malingsstøv skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisning. For at Norddjurs Kommune
kan klassificere affaldet og dermed anvise det, er det nødvendigt at kende indholdet af forurenende
stoffer. I bedes derfor redegøre for indholdet, ved at få udtaget analyse og fremsende analyseresultatet til miljømyndigheden. Der bør som minimim analyseres for PCB og tungmetaller. I kan rådføre jer
ved et akkrediteret laboratorie, som kan udtage prøven og få analyseret den for jer.
Råvarer
Virksomheden bruger vandlakker, Syrehærdende lakker (indeholder organisk oplysningsmiddel) og PU
lakker (indeholder organisk oplysningsmiddel).
Når der lakeres metal anvendes: Grunder med PU, vandlak, PU lak ovenpå
Når der lakeres træ anvendes: syrehændende lak (med hærder/fortynder).
Det er afgørende at virksomheden kan dokumentere hvor meget VOC (flygtige organiske oplysningsmidler) der bruges op virksomheden, da der ligger en udledningsgrænse på 6 kg VOC/time, der afgør
hvordan virksomheden reguleres. Virksomheden har endnu ikke indkøbt meget og ved ikke hvad behovet bliver. De er opmærksomme på at der skal laves VOC-regnskab efter første års drift, det kan leverandøren hjælpe med.
Råvarer opbevares i et rum med støbt gulv og uden gulvafløb. Der indkøbes kun produkter i mindre
beholdere.
Støj
Der er ingen støjende aktiviteter eller installationer som påvirker det ydre miljø. Motorer og kompressorer er placeret indendørs.
Luft
Der er punktudsug ved den arbejdsplads hvor der slibes. Luften udledes via posefiltre. Servicering
fortager virksomheden selv.
Der er malerkabine med filtre i gulvet, alarm og afkast fra.
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Problematik vedr. problematiske stoffer i gammelt maling blev drøftet. Gammelt maling kan indeholde
PCB og tungmetaller. Der er afgørende at dette ikke spredes hverken inde i virksomheden eller til det
omgivende miljø.
Lakering og støvende slibning betraftes som virksomhedens største miljøbelastning. Miljømyndigheden
vil undersøge nærmere, hvilke krav der skal stilles til de aktiviteter. Fremtidig indretning kan evt.
drøftes med arbejdstilsynet også. Videre dialog må afvente analyse af støvet.
Spildevand
Der afledes kun sanitært spildevand.
Fyringsanlæg og olietanke
Der er to tanke registreret på matriklen.
Tek 1.
Overjordisk
1200 liter
Tek 2.
Overjordisk
1500 liter

Fyringsolie
Fyringsolie

årgang 1999
årgang 2006

Oval ståltank
Titan, plast

Virksomheden oplyste at Tek. 1 må være fjernet. Bygningerne (både byg. 1 og 2) opvarmes med varmepumpe. Ved gennemgang af virksomheden kunne der ikke findes en 1200 liters ståltank.
Tek 2 er placeret i en udendørs container. Den bruges til opvarmning af malerkabine. Der har på et
tidspunkt været tilbagekaldt Titan tanke, men det var årgang 2002-2004, så denne tank er ikke omfattet. Tanken er godkendt til udendørs opstilling.
Ejer eller bruger skal sikre at den tank der er fjernet, bliver anmeldt som sløjfet til Norddjurs Kommune. Sløjfningen skal anmeldes i det digitale system Byg og Miljø, www.bygogmiljoe.dk.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev
ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.
Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.
Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Intet da virksomheden er nyopstartet.
Øvrigt
Bag garagen er der opsat en container, som bl.a. indeholder en olietank. Containeren står på stedet
permanent og skal således have en byggetilladelse, idet det samlede areal af "småbygninger" overstiger
50 m2. Garagen er i sig selv 60m2. Der skal således lovliggøres ved at få containeren fjernet eller ved
at få byggetilladelse til den. Byggetilladelse skal man ansøge om i Byg og Miljø, www.bygogmiljoe.dk.
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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 2019 kr. 328,62 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 lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 21. nov. 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
Lisbeth Røge
Miljøsagsbehandler
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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
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Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
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