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Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

BHJ A/S - Gråsten

Virksomhedens adresse

Sundsnæs 33, 6300 Gråsten

CVR nummer

11423418

Virksomhedstype

J207 Udvinding/fremst. af protein/pektin, ikke bilag 1

Tidspunkt for tilsynet

27. november 2018 kl. 10.00

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn

Varsling af tilsynet

23. oktober 2018

Deltagere fra virksomheden

Marina Juric, Børge Christensen. Jette Weile, Maiken
Stubkjær Schubert

Tilsynet udført af

Malene Jozeffa Sørensen og Henrik Møller Hestbech
Gennemgang af virksomhedens miljøgodkendelse.
Fysisk tilsyn med hele virksomheden undtaget
truckværksted.

Tilsynet omfattede

Besigtiget Koger, hakkemaskiner, afsækning,
blandekasser, udsug, møller inkl. cykloner, vaskerum til
aftagelige dele, kølesilo, kedelrum, dakarum, støjkilder og
ventilation på tag, samt omgivelser.

Materiale udleveret

Papirudgaven af målerapport fra Weisshaupt
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Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn i 2015.

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.
Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse 14. november 2006

Gennemgang af miljøforhold
Virksomheden producerer protein, flæskesværhalvfabrikata på baggrund af
flæskesider.
I forbindelse med tilsynet, besigtiget koger, hakkemaskiner, afsækning,
blandekasser, udsug, møller inkl. cykloner, vaskerum til aftagelige dele, kølesilo,
kedelrum, dakarum, støjkilder og ventilation på tag, samt omgivelser på
virksomheden.
Generelle forhold
Essentia Protein Solutions er en del af BHJ koncernen: der er afdelinger i Hobro,
Gråsten, UK (samme sortiment som i Gråsten), Sverige (fremstiller bouillon).
Scanflavour, samt en Fiskeprotein fabrik i Højmark.
Virksomheden kører i døgndrift fra søndag kl. 24 til fredag kl. 20. Der arbejdes i 3holds skift. Der er en lavere bemanding om natten.
Der er ansat 16- 18 personer i virksomheden.
I dagsperioden kommer emballage, råvarer, og der afhentes produkter og affald,
dermed minimerer virksomheden støjgenerne i aften og natperioden.
Der er ikke aktuelle planer om større ændringer eller udvidelser på virksomheden.
Ved rundgangen fremstod udendørs/indendørs arealerne rene og ryddelige.
Virksomheden anvender propan som kølemiddel.

Luftforurening
Virksomhedens vedligeholdelsessystem sikrer, at støvfilterne løbende bliver kontrolleret, og
udskiftet efter behov.
I forbindelse med tilsynet blev den sidste kontrolrapport fra Weisshaupt fremvist, og
virksomheden overholder emissionsgrænserne for NOx og CO. Miljøstyrelsen vurderer
dermed, at der ikke er grundlag for at bede om en akkrediteret luftmåling.
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Lugt
Ved den udendørs rundgang kunne Miljøstyrelsen konstatere, at der ingen
væsentlige lugtgener var ved containere, siloer, beholdere og tanke med
biprodukter og affald.
Der kunne ingen stede på virksomheden konstateres væsentlig lugt.
Alle virksomhedens luftafkast med lugtfremkaldende stoffer er samlet i et fælles
afkast. Luften ledes inden storstenen først igennem et aktivt kulfilter.
Det bemærkes dog, at der stod små mængder vand i revner i SF-stenbelægning ved
siden af vaskepladsen, hvor der på varme dage måske kan udvikles lugt.
Spildevand
Virksomhedens processpildevand bliver ledt til det kommunale forsyningsselskab.
Langt størstedelen af produktionslokalerne er indrettet med tør rengøring, dvs. der
benyttes ikke rengøring med vand, der kan generere spildevand.
Virksomhedens tankgård bliver tømt hver 8. uge og spildevand afleveres til biogas
sammen med fedt fra fedtudskiller.
Virksomhedens forholdsregler ved spild til overfladevandsanlæg blev gennemgået,
uden bemærkninger. Kemi bliver ikke læsset af, før der er telefonisk kontakt til en
medarbejder på virksomheden. Ved uheld med spild/udslip til overfladevand er
der et spjæld, der kan trækkes, ved afløbet til det kommunale overfladevandsanlæg.
Medarbejdere ved, at der ved udslip skal skabes hurtig kontakt til
forsyningsselskab/kommune.
Støj
Ved Miljøstyrelsens rundgang på virksomheden kunne der i forbindelse med
kulfilteranlægget konstateres støj. Miljøstyrelsen vurderer som ikke, at der er behov for at
foretage støjmåling.
Affald
Virksomhedens affald blev håndteret efter de gældende regler.
Jord og grundvand
Der sker en rengøring af rustfrit materiale udendørs. Dette sker med forskellige typer, af
rengøringsmidler. Området er befæstet med beton, som afleder til kloak og videre til
fedtudskiller. Miljøstyrelsen kunne konstatere, at belægningen har en del revner. Det blev
aftalt, at virksomheden fremsender datablade på de kemikalier der anvendes, og så vil
Miljøstyrelsen vurdere, om der er belæg for at der skal laves reparationer af belægningerne
med det samme, eller om det kan afvente virksomhedens almindelige vedligehold.
Al olie på virksomheden stod placeret på spildbakker.

3

Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at
virksomheden fremsender følgende:
1. Den elektroniske målerapport fra Weisshaupt.
2. Datablade for de anvendte rengøringsmidler.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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