Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato

29.05.2019

Tilsynstype

Basistilsyn

CVR-nummer

65369915

P-nummer

1002207298

Virksomhed

JSA Sikring ApS

Adresse

Elsted Byvej 22

Postnummer og by

8520 Lystrup

Telefon

86225644

Mobil
e-mail

info@jsa-sikring.com; gerdt@jsa.dk

Branchekode

A53: Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Biaktiviteter

Opstartsdato

04.05.1981

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Gerdt Bennetsen

Aarhus Kommune

Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden
for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder
miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Gebyrpligtig virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse
om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november
til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Generelle bemærkninger m.v.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Olietanke:
Virksomheden har indenfor de seneste år udskiftet sin olietank. Den
nye tank er en 2300 liters Roug tank fra 2010. Tanken er ikke registreret i BBR.
Der er desuden registreret en anden olietank i BBR, som ikke længere forefindes på ejendommen.

Afsluttende bemærkninger

Det er lovpligtigt at virksomhedens olietanke registreres korrekt i
BBR. Dette skal virksomheden selv gøre ved at udfylde oplysningerne via det elektroniske system, som kan findes her: https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-eller-sloejfe-enolietank/
Hvis registreringen giver anledning til spørgsmål eller der er brug for
hjælp, kan Charlotte Boje Christensen kontaktes på tlf. 89402553 eller e-mail: cbc@aarhus.dk.
Ved tilsyn i 2013 blev det påtalt, at virksomheden skulle få opdateret
registreringer af ejendommens olietanke i BBR.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Egenkontrol
Miljøledelse og systematik
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Ved dette tilsyn kunne det konstateres, at der fortsat er uoverensstemmelser mellem de registrerede og dem der reelt er på ejendommen.
Der er ikke stillet egenkontrolvilkår til virksomheden.
Virksomheden har ikke indført miljøledelse. Virksomheden er dog
certificeret indenfor kvalitetsstyring og arbejdsmiljø.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold
JSA Sikring producerer og monterer mekanisk sikring. Det drejer sig om følgende produkter:

Kort beskrivelse

-

Rullegitre

-

Jalousier

-

Saksgitre

-

Pressegitre

-

Rulleskodder

-

Pladeskabe

-

BrandJalousier

-

Brandgardiner

-

Brandporte

Der foretages metalforarbejdende aktiviteter, herunder afkortning, slibning,
svejsning og montage.
Endvidere skæres der i aluminium.

Produktionsareal: 500 m2

Planforhold
Planforhold

Driftstid
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

Virksomheden ligger i et område, som i Kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv (område 270312BL).

kl. 7.15-15.45
kl. kl. -

Råvarer
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Råvarer

Hovedsagelig aluminium: ca. 50 t pr. år.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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STØJ
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Afstand til nærmeste bolig

Nærmeste naboer er boligejendomme.

Væsentlige støjkilder

-

Intern transport med truck
Til- og frakørsel
Ventilationsanlæg
Kompressor (indendørs)

Virksomhedens kompressor er placeret indendørs.
Vurdering af støj

Virksomheden vurderes umiddelbart ikke at give anledning til støjgener ved naboer.

Ny kompressor er opstillet indendørs.

LUFT
Oversigt over luftafkast
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Virksomheden foretager ikke længere svejsning, da dette yderst
sjældent foretages hos genboen (smeden Henning V. Jensen). Båndsliberen er ligeledes sløjfet for flere år siden.

Luftemissioner
Herefter er der ingen udsugning af luft der vurderes at være problematisk.
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Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Der er etableret punktudsugning i forbindelse med afkortning med
sav. Udsugningsafkastet er ført ud gennem mur.

Rumopvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr. Der er årligt eftersyn
på fyringsanlæg. Der er etableret enstrenget system mellem tank og
oliefyr.

VOC
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

VOC-emissioner

Virksomheden har ingen særlige emissioner af opløsningsmidler. Der
foretages enkelte gange spraymaling.

LUGT
Kontrolpunkt
Lugt

Tilsynskommentar
Virksomheden har ingen lugtende processer.

SPILDEVAND
Kontrolpunkt
Spildevandsudledning

Tilsynskommentar
Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt
Olie- og benzinudsk.
Tømning / kontrol af udskiller

Tilsynskommentar
Virksomheden har ingen olieudskiller ifm. spildevandsudledning.
Ikke relevant.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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Sandfang
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Sandfang

Virksomheden har ingen sandfang ifm. olieudskiller og spildevandsudledning.

Tømning / kontrol af
sandfang

Ikke relevant.

AFFALD
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Lyskilder: Afhentes af Dansk Specialaffald.

Farligt affald

Spraydåser: Afhentes af Dansk Specialaffald.
- Metalaffald: opbevares i containere og afhentes til genbrug af Peers
Metal.
- Brændbart erhvervsaffald: opbevares i en lukket container og afhentes til forbrænding af Marius Pedersen.

Øvrigt affald

- Pap/papir: opbevares i en lukket container og afhentes til genbrug
af Marius Pedersen.
- Klart plast: opbevares i sække og afhentes til genbrug af Marius
Pedersen.
Der er fremsendt kvitteringer til dokumentation for affaldsbortskaffelse ifm. varsling af tilsynet.

Spraydåser og lyskilder bortskaffes som farligt affald.
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Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Plastfolie bortskaffes til genanvendelse.

Affaldscontainere til forskellige metallegeringer. Yderligere er der et par store åbne containere til
jern.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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Affaldscontainere til papir/pap samt brændbart erhvervsaffald.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus,
der er nærmere beskrevet på dette link:
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/
Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:
1.
2.

Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som
hidtil, eller
SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for
et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Virksomheden har indenfor de seneste år udskiftet sin olietank. Den
nye tank er en 2300 liters Roug tank fra 2010. Tanken er ikke registreret i BBR.

Olietanke

Der er desuden registreret en anden olietank i BBR, som ikke længere forefindes på ejendommen.
Det er lovpligtigt at virksomhedens olietanke registreres korrekt i
BBR. Dette skal virksomheden selv gøre ved at udfylde oplysningerne via det elektroniske system, som kan findes her:
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Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-ellersloejfe-en-olietank/
Hvis registreringen giver anledning til spørgsmål eller der er brug for
hjælp, kan Charlotte Boje Christensen kontaktes på tlf. 89402553 eller e-mail: cbc@aarhus.dk.

Tankplade på virksomhedens eneste olietank.

Oplysninger om tanke og rørføringer
Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer
er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer.
Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for
dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR,
som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank
Kontrol af rørføringen til tanken
I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det
særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet
af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på
50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30
år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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Jord- og grundvandsbeskyttelse.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Opbevaring af flydende
farligt affald

Virksomheden har ikke oplag af flydende farligt affald.

Opbevaring af flydende
råvarer

Virksomheden har ingen oplag af flydende olier og kemikalier.

Påfyldningsplads for
brændstof

Virksomheden har ingen påfyldningsplads.

Belægninger
Jordforurening

Ikke relevant, da virksomheden ikke har oplag eller processer, hvor
der kan ske spild af olie eller kemikalier.
Der blev i forbindelse med tilsynet ikke observeret jordforurening.

Tilsynet er udført af:
Boris Schuleit
Kemiingeniør
tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk
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Tilsynsrapport for miljøtilsyn

