GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Tilsynsnotat - Virksomheder
Arnivara A/S
Virksomhed
Mesterlodden 7,
Adresse
2820 Gentofte

Sags nr.
Virksomhedstype

CVR-nr.
Kontaktperson
(funktion)

50446816
Anders Kure

Tilsynsdato
Tilsynsførende

Kontaktoplysninger

agk@anivara.dk
tlf. 39650035

Tilstede ved tilsynet fra
virksomheden

Formål med tilsynet

Basistilsyn
X

Tilsynskampagne

GEO-2015-00837
Godkendelsespligtig
listevirksomhed
E215
17.03.2016
Mette Jee
Christensen og
Mette Henningsen

Opfølgende tilsyn
X

Beskrivelse af virksomheden
Virksomheden er etableret i 1982. Aktiviteter er overfladebehandling, herunder slibning og
sprøjtelakering af træemner. Der er tale om små serier af træemner, typisk døre, paneler, møbler og
forskelligt inventar, hvorfor overfladebehandling sker manuelt. Kundegruppe er bygningsmalere,
møbelsnedkerier og private. Virksomheden består af 1 rum hvor emner slibes, med punktudsug til
slibestøv, 1 polerings-/klargøringsrum af færdige emner, 1 malerhal med 4 arbejdsstationer til
sprøjtemaling (med filtre) og ovne, 1 blanderum og 1 lagerum til maling.
Virksomheden er godkendelsespligtig med listebetegnelse E 215. Miljøgodkendelse med vilkår er
meddelt 17.10.2001. Virksomheden er også omfattet af VOC-bekendtgørelsen, Bek. 350 af
29.5.2002.

Der findes standardvilkår for listepunkt E215 jf. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse
af listevirksomhed.
Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden

Dato
6. april 2016
30. maj 2016
Er vilkår i miljøgodkendelse og evt. tilslutningstilladelse overholdt?
1. Udkast til kommentering
2. Endeligt notat til kommentering

Vilkår om:

Ja

Drift?

X

Luft?

Natur og Miljø
Telefon: 39988566

Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund
Hovedtlf.nr.: 3998 0000
www.gentofte.dk

Nej

Bemærkninger –
indskærpelse/henstilling

X

Emissionskrav på 0,15 mg/m3 kan ikke
overholdes med den nuværende

Mandag-Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.00
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skorstenshøjde. Der er sendt
forespørgsel om at montere jethætte på
skorstenen samt overgå til 15%
totalforbrug vandbaserede produkter.
Der skal foretages beregning af, hvilket
niveau der vil kunne opnås ved disse
løsningstiltag.
Arnivara har undersøgt muligheden for,
at rense på afkastet. Dette er ikke en
realistisk løsning, da den vil blive
uforholdsmæssig dyr i etablering og
drift.
Ifølge beregninger fra 2013 skal der
etableres en skorsten med
minimumshøjde på 23 meter for, at
kunne overholde grænseværdien. Dette
er i praksis besværligt, da bygningens
tag ikke kan bære den ekstra vægt som
forhøjelsen vil medføre. I praksis vil
der skulle bygges en ny skorsten ved
siden af den eksisterende bygning, som
skal piloteres. Dette vil koste i
omegnen af 750.000 kr. alene for
skorstenen, herudover kommer
omkostninger til pilotering/sokkel.
Arnivaras miljøgodkendelse fra 2001
skal revideres. Der er kommet
standardvilkår for listepunktet og der er
problemer med overholdelse af vilkår i
eksisterende godkendelse. I den
forbindelse skal der foretages nye
beregninger af forbrug og udledning af
VOC, så der kan findes en løsning hvor
Arnivara kan overholde
emissionsgrænseværdien.
Støj?

X

Opbevaring af råvarer?

X

Affald?

X

Egenkontrol/Rapportering?

X

Vilkår 15. Egenkontrol/driftsjournal:
-Udskiftning af tørfiltre foretages af
virksomheden selv efter behov.
-Der blev ikke udleveret udskrift af
forbrug af opløsningsmidler ved
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tilsynet. Det blev aftalt, at opgørelse
af forbruget skal fremsendes i
forbindelse med revision af
miljøgodkendelsen.
-Driftstimer. De 4 sprøjtekabiner er i
brug dagligt i ca. 7,5 timer. Der er ikke
udleveret oversigt over antallet af
driftstimer det seneste år. Opgørelse af
det seneste års driftstimer skal
fremsendes i forbindelse med
revision af miljøgodkendelsen.
-Der blev ved tilsynet fremvist
kvittering for afhentning af affald fra
SMOKA, seneste afhentning var
31.12.2015.
Andet?
Jordforurening
Er ejendommen forureningskortlagt af
Region Hovedstaden?

X
Ja
X

Nej

Bemærkninger
Dato for eventuel kortlægning af
forurening: Forureningskortlagt på
vidensniveau 2 V2.
Forureningstype: Der har tidligere
været losseplads i på området.

Er der konstateret ny jordforurening ved
tilsynet?
Aftaler indgået ved tilsynet
Er der indgået aftaler ved tilsynet?

X
Ja
X

Nej

Bemærkninger - Frist
Det blev ved tilsynet aftalt:
- at Arnivara skal få foretaget
beregning af emission ved etablering af
jethætte samt skift til 15% vandbaseret
maling.
- at der arbejdes videre med en løsning
på skorsten, så det fremover vil være
muligt at overholde B-værdien på 0,15
mg/m3.
- at der laves fornyet opgørelse over
forbruget af VOC samt driftstimer.
Ovenstående oplysninger skal
fremsendes til Gentofte Kommune,
Natur og Miljø.
Oplysningerne skal indgå som en del af
revisionen af Arnivaras
miljøgodkendelse.
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Frist: fremsendes senest den senest den
15. oktober 2016.
Er aftalerne opfyldt?

Frist for opfyldelse er den 15. oktober
2016.

Gav evt. brudte aftaler anledning til
håndhævelse i form af henstilling,
indskærpelse mv?

Frist for opfyldelse er den 15. oktober
2016.
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