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BAGGRUNDSDATA TIL TILSYNSNOTAT
INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse og af virksomhedens produktion.
Virksomheden er en listevirksomhed, der anvender følgende produktionsprocesser:
Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og
pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger
10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller,
herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr.

Antal ansatte
Der er i produktionen beskæftiget 24 personer.

Driftstid
06-18

Produktionsforhold
Virksomheden foretager pulverlakering af metal

OVERSIGT MILJØFORHOLD
Støj og viberationer

Foregår der støjende aktiviteter?

Ja

Luftemission

Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden?

Ja

Spildevand

Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra
virksomheden?

Ja

Råvarer og oplagerede
materialer

Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden?

Ja

Tanke

Er der nedgravede eller fritstående tanke?

Nej

Affald

Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald?

Ja

Andre miljøforhold

Lugt eller andet af miljømæssig betydning?

Nej

STØJ OG VIBRATIONER
- Randers Kommune har ikke siden sidste tilsyn modtaget klager over støj fra virksomheden.
- Driften vurderes ikke, at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der
gælder for området.
- Virksomheden påvirker ikke sine omgivelser med uacceptable vibrationer.

LUFTEMISSION
- Randers Kommune har ikke siden sidste tilsyn ikke modtaget klager over luftemission fra virksomheden.
Virksomhedens luftrensning overholder gældende regler

SPILDEVAND
- Virksomhedens spildevandstilladelse overholdes.
- Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

RÅVARER OG OPLAGEREDE MATERIALER
- Råvarer og materialer opbevares overvejede indendørs.

AFFALD
Farligt affald:
Opbevaringsforholdene for farligt affald er i overensstemmelse med forskrift for opbevaring af affald i Randers
Kommuen.
Affaldsbortskaffelsen af farligt affald er i overensstemmelse med regulativ for erhvervsaffald i Randers
Kommuen.

Affald i øvrigt:
- Brændbart affald
- Dagrenovation
- Papir/pap
Restpulver varmebehandles
Opbevaringsforholdene for affald er i overensstemmelse med forskrift for opbevaring af affald i Randers
Kommuen.
Affaldsbortskaffelsen er i overensstemmelse med regulativ for erhvervsaffald i Randers Kommuen.

OPVARMNING
Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

REGULERINGSGRUNDLAG
Virksomhedens miljøgodkendelse.
Virksomhedens spildevandstilladelse.
Virksomheden er omfattet af Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse
og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår.

