Ølstykke Hegn og Tråd
Niels Olsens Vej 9
3650 Ølstykke

Miljøtilsynsrapport

Den 6. oktober 2015
Sagsnr.: 15/14644

Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den
6. oktober 2015.

Dok.nr.:3
Sagsbehandler: Carsten Nøhr
Direkte tlf.: 72597238

Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden overholder de love, regler og
afgørelser, der er genstand for miljøtilsynet.

E-mail: carsten.nohr@gmail.com

Miljøtilsynsrapporten offentliggøres digitalt i henhold til bekendtgørelse nr. 497
af 22. maj 2013 om miljøtilsyn. Eventuelle bemærkninger fremsendes til Egedal Kommune inden 14 dage efter modtagelse af miljøtilsynsrapporten.
Inden offentliggørelsen vurderer Egedal Kommune, om der forekommer oplysninger, der ikke kan offentliggøres i henhold til §§ 6-8 i Lov om behandling af
personoplysninger1 eller § 27 i Lov om offentlighed i forvaltningen2 eller Lovbekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger3.
Egedal Kommune vil senest 4 måneder efter tilsynsbesøget, offentliggøre miljøtilsynsrapporten digitalt og oplyser om, at enhver har ret til aktindsigt i
kommunens øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af,
med de begrænsninger som følger af ovenstående love.
Tilsynet er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen4, og virksomheden
faktureres derfor for tidsforbruget i forbindelse med tilsynet.

Egedal Kommune
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

Med venlig hilsen

Mail: kommune@egekom.dk
Web: egedalkommune.dk

Carsten Nøhr
Center for Teknik og Miljø
IKKE UNDERSKREVET – SENDT PR. MAIL

Åbningstider:
For personlig henvendelse:
Mandag – Onsdag 10-14
Center for Borgerservice har
lukket onsdag
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Telefonomstilling:
Mandag – Onsdag 9–15
Torsdag 9–17.30
1
2
3
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Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger.
Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen.
Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14/06/2006 om aktindsigt i miljøoplysninger.
Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Fredag 9–12

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse
Baggrunden for tilsynet
(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn,
tematilsyn etc.):

Rutinetilsyn (basistilsyn)

Virksomhedens navn:

Ølstykke Hegn og Tråd

Virksomhedens adresse:

Niels Olsens Vej 9
3650 Ølstykke

Virksomhedens CVR nummer:

69291317

Karakteren af virksomheden
(kort beskrivelse af virksomheden
evt. med angivelse af listepunkt):

A53 Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller
metaller med et hertil indrettet produktionsareal på
mellem 100 eller 1.000 m2
6. oktober 2015

Dato for tilsynet:

Hvem deltog ved tilsynet:

Kurt Petersen

Ølstykke Hegn og Tråd

Carsten Nøhr
Egedal Kommune
Samlede miljøforhold

Hvad der er ført tilsyn med:

CTM

Er der konstateret jordforurening:
(synligt ved tilsynet)

Nej

Er der meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser til virksomheden:

Nej

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol,
herunder om indberetningen har givet
anledning til håndhævelser i form af
påbud, forbud eller indskærpelser:

Ingen bemærkninger

Er dette tilsyn en opfølgning på tidligere meddelte påbud, forbud eller
indskærpelser:

Ja
Hvis ja anfør konklusionen:

Nej

X

Er afgørelsen påklaget:

Ja
Nej
Hvis ja anfør hvilken afgørelse:

X
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Miljøtilsynsrapport uddybende
Oplysninger om luftemission:
Afkast
betegnelse:
Punktudsug

Proces(er)
der leder til
afkastet:
Svejse og
slibning

Stoffer i
Afkastet:
Svejserøg
og slibestøv

Afkasthøjde
over tag
(kip), meter:
2m

Set på:

Ja

Nej

Afkasthøjde
over terræn,
meter:
8m

Renseudstyr:

Kontrol, type og
hyppighed:

Filter

Skiftet hvert 2´
år

Set på:

Ja

Nej

Placering:

Støjdæmpende foranstaltninger:

Bemærkning og tidsfrist:

Oplysninger om støj:
Aktivitet/udstyr:

Antal støjkilder:

Bemærkning og tidsfrist:

Driftstid:

Støjende aktiviteter foretages indendørs med lukket port.

Oplysninger om affald:
Affaldstype:

EAK kode:

Bemærkning og tidsfrist:
station.

Mængde
pr. år:

Opbevaring:

Set på:

Ja

Nej

Transportør:

Modtageanlæg:

Fritagelse fra indsamlingsordning:
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Jernaffald afleveres til genbrug. Emballage affald afleveres på genbrugs-

2 af 4
Tidligere anmeldepligtige virksomheder

Ja

Nej

Har virksomheden en spildevandstilladelse med vilkår:

Ja

Nej

Er det en tilslutningstilladelse til renseanlægget:

Ja X

Nej

Er det en udledningstilladelse til recipient:

Ja

Nej

X

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært):

Ja

Nej

X

Spildevandstype*:

Udledt spildevand
(m3/uge):

Rensning af
spildevandet:
Ja
Nej

Oplysninger om spildevand:

Set på:

Proces(er), der
skaber spildevand:

Stoffer i
spildevandet:

Andre parametre, pH,
SS, temperatur:

Ja

X

Nej

Beskriv hvordan spildevandet evt. renses:

Hvornår er sandfang og olieudskiller etableret:
Hvor tit tømmes sandfang og olieudskiller:
Er sandfang og olieudskiller tilmeldt tømningsJa
ordning:
Har der været gennemført tæthedsprøvning af
Ja
sandfang og olieudskillere:
Bemærkning og tidsfrist: Kun sanitært spildevand.

Nej

Ikke relevant

Nej

Ikke relevant

*Type af spildevand: sanitært spildevand/processpildevand/overfladevand
Oplysninger om kemikalier/olie/råvarer:

Set på:

Ja

Nej

Kemikalie-/
olie-/
råvarenavn:

Placering:

Belægning
under beholdere:

Risiko for afløb til
kloak, jord,
grundvand eller
recipient:
Ja
Nej

Beholdertype
(ved opbevaring
i beholdere):

Volumen af
beholder
(angiv enhed):

Indendørs
Udendørs
Nedgravet
Indendørs
Udendørs
Nedgravet
Indendørs
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Ja

Nej

Ja

Nej

Udendørs
Nedgravet
Der anvendes ingen kemikalier i produktionen.

Bemærkning og tidsfrist:

Oplysninger om tanke:
Type:

Indhold:

Set på:
Volumen:

Fabrikationsår
:

G. nr.:

Nedgravet
Overjordisk
Nedgravet
Overjordisk
Er der tegn på spild omkring tanken ved påfyldningsstuds:

Bemærkning og tidsfrist:

Tank
nr.:

Ja

Nej

Tankattest:
Ja

Nej

Opfyldes krav i
olietankbekendtgørelsen:
Ja
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ingen tanke på ejendommen.

Klager:
Har der været klager over virksomheden:

Ja

Hvis ja anføres hvilken klage:

Bemærkning og tidsfrist:

Ingen bemærkninger.
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Nej

X

