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Prioriterede områder for tilsynet:

Tilsynet omfattede

1) Status for virksomhedens drift
2) Gennemgang af vilkår i gældende godkendelser,
herunder egenkontrol, årsrapport mv.
3) Besigtigelse af virksomhed og produktion med
fokus på støbeprocessen, efterbearbejdning og
håndtering af støbesand
4) Aftaler og opsamling
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Frese Metal- og Stålstøberi Sorøvej 6, Slagelse

BREF SF
Miljøstyrelsen indledte tilsynet med en status for det igangværende arbejde med EU
Kommissionens revision af BREF for Støberier og Smedevirksomheder (SF). Frese Metal- og
Stålstøberi A/S (Frese) har vis interesse for processen med revisionen af BREF SF og er med i
partnerskabsgruppen som Miljøstyrelsen (MST) har indkaldt i forbindelse med information
omkring revurderingen. Frese er en bilag 2 virksomhed og er derfor ikke omfattet af
revisionspligt når BREF SF er revurderet. Frese er interesseret i at modtage information om
udkast til den nye BREF, og BAT-krav og det blev diskuteret at evt. kommentarer til det udkast
der kommer fra EU, vil Frese kunne kommentere på og sende via DI
(Støberibrancheforeningen) til EU med kopi til MST.
Arbejdet med revisionen af BREFen er nået til dataindsamling hvor 249 virksomheder i EU er
i gang med at oplyse forskellige data til EU. Dataindsamlingen skal være færdig den 15.
september 2020 hvorefter EU – JRC i Sevilla bearbejder dataene og processen med at lave
udkast til den nye BREF og BAT-AEL (kravværdier) går i gang. Processen forventes at være
færdig i 2023.
Status siden sidste tilsyn
Virksomheden oplyste, at COVID-19 har sat sit præg på produktionen i 2020. Første kvartal
har været som forventet, men andet og, tendensen for, tredje kvartal ligger væsentligt under
det forventede. Frese har derfor hjemsendt et antal medarbejdere og har også måtte afskedige
nogle få folk.
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Frese forventer at situationen normaliseres og produktionen igen kommer til at ligge på det
budgetterede.
Frese forventer ikke nogle større produktionsmæssige ændringer eller udskiftning af udstyr i
den nærmeste tid. Det forventes at et projekt omkring sandrensning kan blive aktuelt, såfremt
det bliver tilfældet vil der ske ændringer af anlægget på virksomheden.
MST oplyste at ændringerne skal anmeldes via BoM via Slagelse Kommune.

Tilsynsstatus
Sidste tilsyn på virksomheden var den 8. februar 2017. Tilsynet havde bemærkninger om luft
ift. målerapport der viste at massestrømmen for støv og metaller er overskredet. Det blev
derfor aftalt at der blev udført nye luftmålinger i 2017. Disse målinger viser, at
emissionsvilkåret for luftmængden i afkast 22 ikke er overholdt. De øvrige vilkår er overholdt
for de målte parametre.
Frese har oplyst MST, at det fejlagtigt i forbindelse med oplysningerne til revurdering af
miljøgodkendelsen i 2013 er blevet oplyst at luftmængden for afkast 22 den til 3000 Nm3/h,
men den er i virkeligheden 5000 Nm3/h.
Frese ønsker vilkåret i miljøgodkendelsen ændret så det passer til den aktuelle situation,
samtidig ønskes en tilpasning af vilkår C9, da virksomheden gennem målingerne i 2017 har
vist at de enkelte parametre for emitterede stoffer er overholdt med væsentlig margien,
hvorfor det ønskes at kravet om årlige målinger skal bortfalde.
Det blev aftalt at Frese skal indsende ansøgning om vilkårsændring for ovennævnte vilkår via
BoM.
Indberetninger om egenkontrol.
Der har ikke været foretaget håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn den 8. februar 2017 frem
til nærværende tilsyn.
Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.
Gennemgang af miljøforhold
Generelle forhold
Virksomheden har ingen planer om bygningsmæssige udvidelser eller udvidelse af
produktionen.
Som nævnt er der planer om at etablere et nyt sandrenseanlæg, og placere
anlægget udenfor bygningen i området ved filteranlægget.
Indretning og drift
driftsjournaler
Virksomheden skal jf. vilkår C10 føre driftsjournaler over egenkontrollen med
filteranlæg der tilbageholder støv fra omgivelserne. Ved tidligere tilsyn er det
blevet konstateret at der føres driftsjournal. Det blev diskuteret at et af de
fremtidige krav til virksomhede der er omfattet af den reviderede BREF (bilag 1virksomheder) bliver via BAT 1 der omhandler miljøledelse og indføring af et
miljøledelsessystem. Frese har fortsat udarbejdelsen af ”grønt regnskab” selvom
kravet om dette ikke længere eksistere. Linket mellem miljøledelsessystemet og
information til offentligheden samt ”grønt regnskab” og driftsjournaler hænger
sammen og vil kunne opnå en samlet formidling gennem miljøledelse til
myndighederne på en måde så virksomheden kun skal foretage en afrapportering
årligt af alle relevante miljøparametre.
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Oplag for maling og kemikalier
Oplagssituationen på fabrikken er ved tidligere tilsyn blevet besigtiget, og fundet i
orden. Der blev ikke fundet afvigelser fra dette på det aktuelle tilsyn.
Oplag af brugt støbesand
Oplag af brugt støbesand opsamles i lukket stålcontainer og opbevares udendørs
på virksomhedens areal. Containeren afhentes regelmæssigt og sandet bortskaffes
hovedsagelig til genanvendelse og mindre del til deponi.
Filterstøv opsamles i bigbags og bortskaffes til genanvendelse.

Støj
Der blev observeret en del aktivitet på virksomhedens både internt og eksternt.
Internt foregik en del bearbejdnings aktiviteter som medfører støj og eksternt
kunne det konstateres at der var drift af ventilationsanlæg og kompressorer.
Generelt vurdere MST, at aktiviteten ikke gav anledning til støj som medfører
gener eller overskridelse af virksomhedens gældende støjkrav.
Opsummering:
Virksomheden fremstår som en veldrevet virksomhed, der giver indtryk af, at
virksomheden har fokus på miljøområdet, og tager hensyn til naboer samt
omgivelserne omkring fabrikken.
Tilsynet gav således ingen anledning til påtaler eller henstillinger jf.
virksomhedens miljøgodkendelse.
Tilsynet gav anledning til følgende:
1.
Miljøstyrelsen vurderer at virksomhedens planer om ændring af
sandrenseprocessen er omfattet af godkendelsespligt. Virksomhedens
skal derfor indsende ansøgning om projektet via BoM til Miljøstyrelsen.
2.
Frese ønsker at få ændret vilkår C5 og C9. Miljøstyrelsen oplyste at
ansøgning om ændring af vilkår også skal fremsendes via BoM.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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