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Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

11. december 2015

Rapport efter miljøtilsyn med BT Maskinfabrik beliggende Riskærvej 12, 9352
Dybvad
Frederikshavn Kommune har den 2. december 2015 været på miljøtilsyn på
ovennævnte virksomhed. Tilsynet var varslet med brev af den 5. november 2015.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 12/7494
Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: makl@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Brian Thomsen og fra Frederikshavn Kommune deltog
Maria Klitgaard.
Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 1 bestemmelser om at
kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at
sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og bestemmelser overholdes.
Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 63 21. maj 2007 om brugerbetaling for
godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug er virksomheden en type A 53:
”Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der
foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet
produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m 2.”
Opfølgning
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger/aftale i relation til de
miljømæssige forhold på virksomheden:


Opbevaring af brugt smøremiddel

Virksomheden skal jf. Frederikshavn Kommunes ”Regulativ for erhvervsaffald”
gældende fra den 01-01-2012 opbevare farligt affald i egnede beholdere på tæt
bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
Smøremidlet blev under tilsynet opbevaret udendørs i en tromle placeret på fliser.
Det blev på tilsynet aftalt, at tromlen i stedet placeres indendørs, således der ikke
er risiko for spild/afløb til kloak eller undergrund. Se bemærkningen i ”Oplag af affald” under
”Farligt affald” i vedhæftet bilag.
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Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
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Ovenstående forhold skal være bragt i orden inden 18. december 2015. Jeg vil gerne
anmode om en tilbagemelding, når forholdet er efterkommet. Foto(s) af foranstaltningerne er
velkomne.



Sløjfning af olietank

Virksomheden har en overjordisk olietank placeret udendørs. På olietankens skilt
står der registreret, at tanken er fra 1985. Overjordiske olietanke fra før år 2000,
skal sløjfes inden for 30 år. Idet virksomhedens olietank er fra 1985 skal tanken sløjfes i
år (2015). Se bemærkningen i ”Olie- og kemikalietanke” under ”Tanke” i vedhæftet bilag.
Denne miljøtilsynsrapporten vedlægges en anmeldelsesblanket, som skal udfyldes og
returneres til Frederikshavn Kommune inden den 8. januar 2016.


Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

I henhold til § 49 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald skal
virksomheder på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er
håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede
ordninger.
Virksomheden oplyser, at den begrænsede mængde spildolie afleveres på
genbrugspladsen. Virksomheden skal fremadrettet huske, at få en kvittering på
levering af farligt affald på genbrugspladsen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med
tilsynet.
Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på
virksomheden.

Med venlig hilsen
Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Vedlagt bilag:
Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet.
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Dato: 2. december 2015

BT Maskinfabrik ApS, Riskærvej 12, 9352 Dybvad
Til stede ved tilsyn

Brian Thomsen, BT Maskinfabrik ApS
Maria Klitgaard, Frederikshavn Kommune

Telefon

98466157

Hjemmeside

E-mail

info@btmaskinteknik.dk

CVR nr.

29831734

P. nr.

1012891276

Fax

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet
Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens
oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Indretning & drift

Virksomheden fungerer som underleverandør til andre virksomheder i
eksempelvis fødevareindustrien og skibsindustrien. Der produceres desuden
rapsoliepressere og dele til kloakspuleudstyr.
Der laves spåntagende arbejde med 6 CNC-maskiner. Der svejses i
begrænset omfang. Udover CNC-maskiner forefindes der rundsav,
boremaskiner, slibemaskiner m.m. Se billeder nedenfor:

Virksomheden er normalt i drift i hverdage fra kl. 06-15.
Virksomheden har 3 ansatte.
Der er ikke sket ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.
Egenkontrol (journal)

Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.

Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Forurenet jord

Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
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I øvrigt

Virksomheden opvarmes ifølge BBR med Stoker-fyr og halm fyr.
Ejer oplyser, at ejendommen aldrig har været opvarmet med halm. På
baggrund af ejers oplysninger fjerner Frederikshavn Kommune
opvarmningskilden.
Følgende har tidligere været registreret i BBR:
Sag 2007-0577 fuldført men ikke endelig godkendt pga. manglende vvs- og
kloakmestererklæringer.
Ejer oplyser, at kloakmesteren ikke længere er levende og det er derfor ikke
muligt at få en erklæring. Aftalen er, at jeg snakker med kommunes
Byggeafdeling og høre, hvordan dette kan fjernes.
Byggeafdelingen har efterfølgende orienteret om, at de ikke længere er
forpligtiget til at indkræve vvs- og kloakmestererklæring, hvorfor notat fjernes
ejendommens BBR.
Ejer vil modtage en mail herom sammen med en revideret BBR-meddelelse.

Luftemissioner
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Luftforurening

Der er to afkast fra virksomheden - det ene fra svejsested og sliber og det
andet fra øvrige metalbearbejdningsmaskiner.
Hvert afkast har hvert sit kassettefilter. Svejsestedet har desuden en cyklon,
som opsuger de store partikler.
Kassettefilteret tilses med mellemrum. Det har endnu ikke været nødvendigt
at udskifte kassetterne - de blæses engang imellem igennem med luft.

Støj
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Støj

Alle aktiviteter foregår indendørs.
Støjkilder på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk.
Kompressor er placeret indendørs.
Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager
over støj fra virksomheden.
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Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Farligt affald

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:
Spraydåser: AVØ
Spildolie: Meget begrænset - Virksomheden leverer selv på genbrugspladsen.
Virksomheden blev gjort opmærksom på, at de fremadrettet skal huske kvittering
for levering af farligt affald på genbrugspladsen.
Brugt smøremiddel: Bruges konstant i maskinerne og genanvendes i saven.
Består af 5% kølesmøremiddel og resten vand. I tilfældet af, at der er gulvvand
og brugt smøremiddel tilbage gemmes det i en tromle og benyttes til næste
genopfyldning af saven.
Virksomheden fik ved seneste tilsyn i 2012 henstilling på følgende:
-Det indskærpes at metalspåner skal opbevares i container og ikke ligge på
jorden. Samtidig skal containeren være overdækket med presenning eller stå
under tag således, at regnvand ikke udvasker olieresterne.
Denne indskærpelse er efterkommet. Virksomheden har fået to container med
låg til opbevaring af jern-spåner og etableret tag over aluminium-spånerne, se
billeder nedenfor:

-Det indskærpes at olieaffald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund
med opkant. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild
kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.
Palletankene med brugt smøremiddel fra sidste tilsyn er fjernet.
Tromlen med brugt smøremiddel blev opbevaret udendørs på fliser, se billedet
nedenfor:

Det blev aftalt med virksomheden, at tromlen fremadrettet stilles indendørs, da
der inden for ikke er risiko for spild/afløb til kloak eller undergrund.
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Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende
affaldstyper:
Dagrenovation: Peter Sørig
Metal og metalspåner: Sæby Produkthandel
Pap og papir: begrænset mængder går til dagrenovation - ca. 90 %
genanvendes til forsendelse ud af huset.
Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.
Affladet opbevares i egnede beholder og under tag.

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Tanke

Der er registreret 1 aktiv tank i BBR:
Størrelse: 1200 L
Placering: Indendørs
Indhold: Fyringsgasolie
År: 1999
Virksomheden oplyser, at tanken kun benyttes i nødstilfælde. Den står
placeret udendørs imodsætningen til registreringen i BBR, se billedet:

Af tankens skilt fremgår det, at den er fra 1985.
Ejer er indforstået med, at få tanken fjerne, hvis det er nødvendigt.
Jeg har undersøgt reglerne nærmere for olietanken og overjordiske tanke fra
før år 2000, skal sløjfes inden for 30 år. DVS. at virksomhedens olietank skal
sløjes, da denne i 2015 er 30 år.
Jeg vedlægger en anmeldelsesblanket til tilsynsrapporten, som ejer bedes
udfylde og returnerer til Frederikshavn Kommune snarest muligt.
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Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Spildevand, generelt

Der forekommer ingen processpildevand fra bygningen - der er ingen
gulvafløb i bygningen.
Vandet fra fx gulvvask støvsuges op og kommes i saven. Saven har et stort
vandforbrug, hvorfor virksomheden har fundet ud af, at gulvvandet med
fordel kan genbruges.
Virksomheden er placeret i åbent land og der er derfor ikke mulighed for
tilkobling af spildevand til offentlig kloak.
Ejendommens septiktank er tømt uden fejl den 4. december 2014.

Udskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olieudskiller

Virksomheden har ingen olieudskiller, idet der ikke forekommer
processpildevand fra bygningen.

Side 8 af 8

