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Morten Nielsen, QHSE-manager
Bjarne Sørensen, Factory Manager
Flemming Holmslykke Nielsen
Morten Nielsen
19189511
27536179
Morten.nielsen@baader.com
53
Maskinværksted, større end 1000 m2

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.
Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 12/4 1989.
Opsummering af miljøtilsynet
 Der skal indsendes oversigt over samtlige processer, maskiner, indretning (se i afsnittet "generelt")
 Støv skal fremover bortskaffes som farligt genanvendeligt affald (se afsnittet om "affald")
 Der skal søges om dispensation fra kommunens dagrenovationsordning (af afs. om "affald")
 Opbevaring af spildolie er ulovlig og skal lovliggøres (se afs. om "affald")
 Dokumentation for bortskaffelse af spildolie, skal fremsendes (se afs. om "affald")
 Oplyse hvilke type filtre der vaskes (Se afs. om "spildevand")
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Generelt
Virksomheden producerer maskiner/dele til fødevareindustrien i rustfrit stål. Der laves meget lidt i
aluminium. Følgende processer udføres på virksomheden:
 Fræsning og drejning og savning med kølesmøremidler (Byg. 1, 3, 6)
 Båndpudsning (slibning) (alle bygninger)
 Svejsning (byg. 1, 2, 3, 5)
 Slyngrenseanlæg (byg. 1)
 Bukning uden kølesmøremidler (byg. 3)
 Laserskæring, 1 maskine (byg. 4)
 Afgratning
 Slibning/afgratning med 3M måtter, 1 maskine (byg. 4)
 Montage
Virksomheden har drift tid mandag til torsdag fra 5.00-24.00 og fredag kl. 5-12.10.
Ved tilsynet oplyste Bjarne Sørensen at plaststøbning er ophørt, et stort slyngrenseanlæg (12 meter)
er væk og der er kommet 2 nye save. Hallen, som er opgivet som lagerhal (byg. 2), benyttes også til
produktion. Det er ikke helt klart hvornår de forskellige ændringer er sket.
Myndigheden oplyste om den nye branchebekendtgørelse, som trådte i kraft d. 1/1 2016. Bekendtgørelsen er det der kaldes en branchebekendtgørelse, og skal på sigt regulere alle metalbearbejdende
virksomheder, der er større end 1000 m2. Nogle af disse virksomheder, reguleres stadig efter deres
miljøgodkendelse, men såfremt virksomheden har foretaget ændringer/foretager ændringer efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal der anmeldes i henhold til dennes § 4. Dette vil samtidigt medføre
at evt. miljøgodkendelser bortfalder. Branchebekendtgørelsen blev udleveret på tilsynet.
For at Norddjurs Kommune kan vurdere virksomhedens drift og om virksomheden skal anmelde i henhold til branchebekendtgørelsen, skal vi bede om et fuld oversigt over virksomheden processer, herunder antal maskiner til hver proces. Der skal medfølge en tegning, der angiver hvor de forskellige
maskiner er placeret. Dette bedes I indsende senest d. 8/11 2019.

Affald
Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data
for virksomhedens affaldsproduktion 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 og på den måde registreres alt affald på produktionssted.
Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges
en digital signatur.
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Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.
Oversigten blev udleveret og gennemgået på tilsynet.
Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:
Type
Støv fra laser
Støv fra svejsning

Transportør/indsamler
H J Hansen

Skrot
Pap
Brændbart, herunder
dagrenovation og plast
i lille mængde
Spildolie

H J Hansen
Stena
JF Transport

Spildevand fra sliber/afgrater (m. 3M
måtter)
Småt farligt affald, fx
batterier, lysstofrør og
elsparepærer
Evt. døde dyr fra test

Linco Food Systems A/S

Linco Food Systems A/S

Linco Food Systems A/S

DAKA

Modtager/behandling

Dokumentation

Reno Djurs, deponi
H J Hansen
Sammen med skrot til
genanvendelse
H J Hansen
Stena - genanvendelse
Forbrænding
Afhentes 1 gang/uge

Udleveret
-

Til virksomhedens anden afdeling, hvorfra
det bortskaffes
Tømmes 1 gang/år.
Bortskaffes
sammen
med spildolie.
Til genbrugspladsen.
Er tilmeldt.

-

DAKA
Nyttiggørelse

-

-

-

-

Norddjurs Kommune har følgende bemærkninger til virksomhedens affald og håndtering heraf:
 Støv fra laser og svejs i rustfrit stål er farligt affald, som dog er genanvendeligt. Støvet håndteres på virksomheden som farligt affald, dvs. korrekt emballeret og uden mulighed for spredning. Støvet må derfor ikke hældes op i skrotcontaineren. Støvet skal derfor ikke deponeres,
men bortskaffes til en godkendt modtager. Kontakt evt. HJ Hansen eller Stena for at høre
om de kan modtage affaldet og garantere at det genanvendes.
 Det er obligatorisk at være en del af kommunens ordning for dagrenovation, jf. kommunens
regulativ om erhvervsaffald § 10 (kan findes på kommunens hjemmeside). Hvis I fortsat ønsker
at have en anden løsning, skal I ansøge om dispensation. Det gør I ved at skrive til Bente
Christensen, bc@norddjurs.dk, at I ønsker dispensation. I skal samtidigt redegøre for hvordan
affaldet håndteres, af hvem, antal tømninger og evt. skriftlig aftale om at vognmand kører
affaldet direkte til forbrænding.
 Spildolie blev opbevares i en palletank under halvtag på østsiden af byg. 4. Olie og kemikalier
skal til enhver tid opbevares i henhold til Norddjurs Kommunes forskrift om opbevaring af olier
og kemikalier: https://www.norddjurs.dk/erhverv/virksomheder-og-landbrug/opbevaring-afolie-og-kemikalier. Idet der ikke var mulighed for opsamling ved evt. lækage af beholderen, er
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den nuværende opbevaring ikke lovlig. Norddjurs Kommune indskærper derfor at opbevaringen lovliggøres snarest muligt og senest d. 8/11-2019. Når det er sket, bedes I give besked og evt. fremsende billeder af ny oplagsplads.
Norddjurs Kommune accepterer at spildolien bortskaffes sammen med olie fra virksomhedens
anden afdeling. Dog ønsker vi at se dokumentation for bortskaffelsen. Dette bedes I fremsende senest d. 8/11 2019.

Råvarer
Virksomheden har stål og aluminium. Gas til svejsning. Derudover mindre beholdere med sæbe, kølesmøremiddel og øvrige kemikalier. De steder hvor der var opbevaring af disse, vurderede Norddjurs
Kommune at opbevaringen var lovlig og miljømæssig forsvarlig.
Støj
Kompressor er placeret indendørs.
Virksomheden har to udendørs udsugningsanlæg.
Der er kørsel med lastbiler fra kl. 7 om morgenen.
Der foreligger ikke klager over støj, hverken hos virksomheden eller hos Norddjurs Kommune.
Luft
Virksomheden har afkast fra mange processer, men nogle processer er der ikke afkast på. Norddjurs
Kommune fik ved tilsynet ikke fuldt overblik over virksomhedens luftudledningen.
Norddjurs Kommune ønsker oversigt over hvilke maskiner der er udsugning fra + evt. rumudsug,
en tegning over hvilke udsugninger der afleder til hvilke afkast, placering af afkast, samt angivelse
af om der er cykloner og filter tilknyttet de forskellige udsugninger. Hvis der er filtre, ønsker det
oplyst hvilke filtre der er tale om, herunder kopi af datablad. Det ønskes desuden oplyst om der
er serviceaftaler på udsugningsanlæggene eller om virksomheden selv foretager regelmæssige kontroller, filterskift eller andet. Dette bedes indsendt til Norddjurs Kommune senest d. 8/11 2019
Spildevand
Virksomheden har ingen vaskeprocesser i produktionen og der er heller ikke kantine/madlavning til
personale på stedet. Af samme grund er der ingen olieudskillere eller fedtudskillere.
Der er dog givet lov til at aflede vand fra afgratningsmaskiner. I to afgratningsmaskiner i byg. 4, hvor
der afgrates med sten tilsat vand og sæbe, sker der en recirkulering af vandet. Der skal dog tømmes
vand ud en gang imellem. Inden tilsættes et tilsætningsstof (Flocculent AR8405), som får slammet til
at sedimentere. Vandet centrifugeres og filtreres inden afledning for tilbageholdelse af slam/metalog stenstøv. Vandet afledes ca. 3 gange om året i en mængde af ca. 200 liter.
Afledning blev beskrevet ved et tilsyn d. 19/8 2005 og er accepteret i tilsynsrapport af 24/8 2005.
Afledning vurderes at være uændret og Norddjurs Kommune har således ingen bemærkninger til det.
Det blev oplyst ved tilsynet at virksomheden 1 gang om ugen vasker nogle filtre i vaskemaskiner. Der
er tale om 12 stk. Desuden vaskes et filter fra slibemaskine en gang om året.
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Linco bedes beskrive hvad det er for nogle filtre og hvor de sidder i udsugningsanlæggene. Er det
filtre der sidder imellem procesluften og renluftsiden, altså filtre der opfanger røgpartikler eller
olietåger eller er det filtre på renluftsiden. Dette bedes I gøre senest d. 8/11 2019.
Fyringsanlæg og olietanke
I BBR er det registreret at der er to olietanke på virksomheden - én fra 2006 på 5900 liter og en
nedgravet tank fra 1984 på <6000 liter.
Det blev ved tilsynet oplyst at tanken fra 1984 er sløjfet og fjernet på grunden. Dette er også angivet
på en tankattest for tanken fra 2006, som er indsendt til og stemplet af den daværende Teknik- og
Miljøafdeling, men det er tilsyneladende aldrig blevet rettet.
Miljøafdelingen vil få fejlen rettes og virksomheden vil derefter modtage en opdateret BBR-meddelelse.
Jordforurening
Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1 i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved
tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.
Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår i miljøgodkendelsen om at der skal føres journal over producerede mængder og typer af affald og hvilken virksomhed det afhændes til.

Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Henstillinger
Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling
kan kun påtales én gang. Norddjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er
efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste
skridt meddele påbud om de aftalte forhold.
Indskærpelse
Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør
af loven.
Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed.
Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101,
stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.
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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 23/9 2019 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
Miljømedarbejder

1

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
4
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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