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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.
Formålet med miljøtilsyn generelt er 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 sælger bagegær i flydende og presset form, vingær i tørret form og gærekstrakt i flydende og tørret form. Endvidere sælges en mindre mængde sprit som handelsvarer.

Affald
I forbindelse med virksomhedens årsrapport har de redegjort for deres aflevering af affald, se nedenstående tabel 1.
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Tabel 1. Virksomhedens affald

Virksomheden har endvidere oplyst, at farligt affald behandles af godkendte virksomheder som: Djurslands spildoliedepot, Den kommunale modtagestation i Århus og Stena Miljø A/S / Grenaa Produkthandel Aps.
Affald til deponering afleveres til Reno Djurs I/S. Pap og papir afleveres til genbrug. Spildevandsslam
anvendes i jordbrug iht. slambekendtgørelsen. Affald til forbrænding bortskaffes via Reno Djurs I/S.
Både slagger og flyveaske fra kulkedel bortskaffes via Reno Djurs I/S.
Norddjurs Kommune skal orientere om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere). Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.
Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette
i affaldsdatasystemet.
Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges
en digital signatur.
Kemikalier
Virksomheden opbevarer kemikalier indendørs på tæt underlag. Der er kloak på lageret men denne er
tilkoblet virksomhedens eget renseanlæg. Øvrigt oplag af kemikalier foregår i store tanke. Tankene
bliver løbende kontrolleret. Det blev ved tilsynet nævnt at gennemgang af tanke over 50.000 liter skal
foregå efter EMUA´s foreskrifter (jf. gældende miljøgodkendelser). Norddjurs kommune fik ved tilsynet
udleveret de seneste opgørelser for tankundersøgelser. Virksomheden oplyste, at diverse fejl og mangler er blevet udbedret.
Opbevaringen er således miljømæssigt forsvarlig, og der er ikke nogen umiddelbar risiko for forurening
af jord, grundvand eller recipient.
Støj
Virksomheden oplyste, at de skal have udført støjmålinger i forhold til gældende vilkår i miljøgodkendelsen.
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Norddjurs Kommune afventer resultaterne af denne undersøgelse.
Luft
Virksomheden oplyste, at de følger handlingsplanen som er udarbejdet i deres gældende miljøgodkendelse. Norddjurs kommune vil modtage yderligere oplysninger den 4. november 2019.
Fyringsanlæg og olietanke
Virksomheden oplyste at de har en tank der skal sløjfes.
Norddjurs Kommune skal i denne forbindelse gøre jer opmærksomme på, at olietanken skal afmeldes
i kommunens BBR-register på følgende link: https://www.bygogmiljoe.dk/
Virksomheden oplyste, at der jf. deres gældende miljøgodkendelse for virksomhedens energianlæg er
bestilt måling af emissioner til luften fra den kulfyrede kedel (præstationskontrol). Målingerne fremsendes efterfølgende til Norddjurs Kommune.
Jordforurening
Virksomhedens grund er V1 kortlagt, hvilket betyder at der kan være en forurening på virksomhedens
areal.
Spildevand
Virksomheden har gennem en årrække haft forskellige udfordringer iht. deres spildevandsrensning. Der
er på denne baggrund lavet flere optimeringer på virksomhedens renseanlæg.
Norddjurs Kommune og De Danske Gærfabrikker er i tæt dialog iht. en holdbar løsningsmodel for den
fremadrettede spildevandsrensning.
Egenkontrol
Virksomheden har i forbindelse med deres miljøgodkendelse vilkår om egenkontrol. Virksomheden redegør for deres egenkontrol i den årlige årsrapport.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om bruger-betaling 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.
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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 I have
mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes til Norddjurs Kommune på mail
til: marik@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden
den 19. november 2019 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra
jer 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
Marie Karlsson
Miljømedarbejder

Gunver Møller Madsen
Civilingeniør
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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
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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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