Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01806
Ref. Ledes/Idhan
Dato: 21. december 2018

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Brødrene Hartmann A/S

Virksomhedens adresse

Hartmannsvej 2, 6270 Tønder

CVR nummer

63049611

Virksomhedstype

6.1b Fremstilling - Papir/pap, kap. >20 tons/dag

Tidspunkt for tilsynet

20. november 2018

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn
Kampagnetilsyn omkring olieudskillere

Varsling af tilsynet

Varslet den 20. august 2018

Deltagere fra virksomheden

Pia Bjerre Frisk, Richard Klindt Petersen, Johan T.
Madsen

Øvrige deltagere

Hanne Larsen og Martin Madsen fra Tønder Kommune

Tilsynet udført af

Lene Deshasta og Ida Hansen

Tilsynet omfattede

Miljøforholdene på virksomheden

Materiale udleveret

-

Miljøstyrelsen • 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

19-03-2018

Påbud efter MBL

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Påbud om risikovurdering for overladevand og
grundvand ved fjernelse af affaldsfraktion,
spildevandsslam, fra lagunebassiner

Jordforurening
”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”
I forbindelse med udarbejdelse af basistilstandsrapport i 2017, blev der konstateret 2
olieforureninger på virksomhederne. En ældre større forurening ved det tidligere olieoplag,
hvor Brødrene Hartmann har valgt at lave en frivillig oprensning af fri oliefase i jorden samt
en mindre forurening ved en olieudskiller, hvor det pt vurderes om det er proportionalt at
foretage en oprensning.

Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse af den 21. november 2005
2. Miljøgodkendelse af drift af industrielt kraftvarmeanlæg af den 8. januar 2008
3. Miljøgodkendelse af ny produktionslinje MM7 til fremstilling af æggebakker af den 7.
juli 2017

Gennemgang af miljøforhold
Tønder Kommune ved Hanne Larsen og Martin Madsen deltog på tilsynet omkring
spildevand og var med på runderingen på virksomheden, hvor vi fulgte produktionen fra
råvarelager via pulpproduktion, de-inking til selve formstøbningen. Herfra til trykkeri og
færdigvarelager og spildevandsrensningen.
Undervejs blev opbevaring af affald, olieudskillere og tanke besigtiget.

Generelle forhold
Brdr. Hartmann er omfattet af BREF´en "Pulp og papirindustrien", og er dermed i gang med
en revurdering af deres godkendelser. Det forventes, at revurderingen kan meddeles i
nærmeste fremtid.

Indretning og drift
Olietanken på 35 m3, der er placeret i ”værkstedesgården” ved kedelcentralen, blev inspiceret
23. november 2012. Af inspektionsrapporten fremgår det, at tanken skulle inspiceres igen
inden november 2017.
Det blev på tilsynet oplyst, at dette er sket og at inspektionsrapporten vil blive fremsendt
efter tilsynet.
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For de øvrige tanke vil den kommende revurdering af miljøgodkendelsen stille krav, om
hyppighed af inspektioner.
Belægningen på dieseltankningspladsen fremstår med huller i beton og
asfaltbelægning. Der vil i den kommende revurderingsgodkendelse komme krav
om, at belægningen skal fremstå som en ubrudt impermeabel belægning med fald
mod afløb.
Miljøstyrelsen oplyste, at som pladsen fremstår nu, er den af beskeden størrelse
hvorimod udleveringsslangen er meget lang og kan sagtens nå uden for det sikrede
areal af tankningspladsen. Der blev derfor gjort opmærksom på, at det skal sikres,
at tankningen kun kan ske inde på den impermeable belægning.
Der var forslag om, at korte slangen af eller gøre pladsen større. At gøre pladsen
større kan give udfordringer i forhold olieudskillerens størrelse.

Brdr. Hartmann er i gang med at undersøge muligheden for at flytte
tankningspladsen, til en anden og bedre placering på virksomheden.
Miljøstyrelsen gør opmærksom på at Tønder kommune er myndighed i forhold til
dimensionering af olieudskilleren og skal også kontaktes i forbindelse i forbindelse
med enten udvidelse eller flytning af tankningsplads.
Brintoveriltetanken og tilhørende rørledninger bliver en gang årligt tryksat.
Der foretages løbende tjek af forbrug i forhold til tilført brintoverilte til tanken.
Det blev konstateret, at der stod en tønde med eddikesyre udendørs. Den var sikret
mod utætheder ved at være placeret nede i endnu en tønde, men denne var fyldt
med regnvand. Det blev på tilsynet aftalt, at der findes en anden løsning til
opbevaringen af eddikesyren så det sikres, at der er tilstrækkelig
opsamlingskapacitet hvis der sker brud på tønden.
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Luftforurening
Brdr. Hartmann vil med den kommende revurdering af miljøgodkendelse få en del nye vilkår
omhandlende fyringsanlægget. Og i forbindelse med fastsættelse af vilkår foretog Force
Technology i februar 2018 en måling af emissioner af CO og NOx fra de tre største kedler i
kedelcentralen. Her fremgår det, at den kommende grænseværdi for CO overholdes med god
margen, mens NOx ikke kan overholde en grænseværdi på 105 mg/normal m3. Under
hensynstagen til kedlerne alder, størrelse, måleresultater og virksomhedens overvejelser om
at etablere nye biomassefyrede kedler, vil der i den kommende revurdering af
miljøgodkendelsen blive en grænseværdi på 200 mg/normal m3 (ved 3 % ilt).
I det kommende vilkår C2 fremgår, at der inden 1. januar 2019 skal foretages
præstationskontrol på hver af de fire kedler med henblik på at dokumentere, at
emissionsgrænseværdierne for CO og NOx i vilkår C1 overholdes.
Brdr. Hartmann forespurgte på om det var muligt at skubbe denne kontrol, til de
øvrige præstationskontroller for tørreovnen, som vil blive udført i 1. kvartal 2019.
Miljøstyrelsen har efterfølgende gennemgået vilkåret og accepter at kontrollen
bliver udført i 1. kvartal 2019.
Lugt
Der blev på tilsynet ikke konstateret lugt som vurderes, at være væsentlig uden for
virksomhedens matrikel.
Olieudskillere
Miljøstyrelsen tilsynskampagne omhandler i år tilsyn med forholdende omkring
olieudskillerne.
Det fremgik ved tilsynet at områderne omkring de 4 olieudskillere fremstod renholdte, uden
revner i belægningen og med fald mod afløb til olieudskillerene.
Der blev på tilsynet forevist dokumentation for tømning af olieudskillere. Det blev oplyst, at
olieudskillerne bliver tømt en gang årligt.
Tønder Kommune er i gang med udarbejdelse af en ny tilslutningstilladelse, der giver
tilladelse til øget udledning. I forbindelse med denne vil Brdr. Hartmann kortlægge om der
forsat er behov for alle fire olieudskillere.
Kortlægning af de kommende spildvandsledninger og antal olieudskillere vil ske når der er
sket oprensning af olieforureningen ved de gamle olietanke samt ønsket om et flisfyret
varmeanlæg er afklaret.
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Støj
Støjberegning af 1. maj 2018 viser, at støjen ligger tæt på støjgrænserne og at der
fremadrettet bør kikkes på muligheder få støjdæmpning i forbindelse med nye tiltag på
virksomheden.
Affald
Der blev på tilsynet konstateret papirflugt inde på virksomheden, men der kunne
ikke umiddelbart konstateres papir uden for virksomhedens areal.
Det papir som lå rundt omkring lignede ikke papir, som havde ligget i længere tid.
dette stemmer overens med, at det blev oplyst, at der mindst 3 gange om ugen sker
en oprydning af udendørsarealerne.
Virksomheden oplyste i øvrigt, at overfladevand fra arealet hvor der står
affaldscontainere er blevet omdirigeret, så det nu bortledes som spildevand
Andet
Brdr. Hartmann har fremsendt en rapport omkring oprensning af lagunerne.
Miljøstyrelsen oplyste, at de er i gang med at gennemgå rapporten og vender
tilbage med en afgørelse om, hvorvidt der skal ske oprensning eller slammet kan
blive liggende.

Opsummering:
På tilsynet blev aftalt, at



Rapporten for inspektion af dieseltanken på 35 m3 fremsendes
Der findes en anden løsning til opbevaringen af eddikesyren så det sikres, at
der er tilstrækkelig opsamlingskapacitet hvis der sker brud på tønden.
Miljøstyrelsen accepterer, at præstationskontrol på hver af de fire kedler med
henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for CO og NOx i
vilkår C1 udskydes til 1. kvartal 2019.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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