Miljøstyrelsen skrider ind

overfor skøjtebaner
Anmeldelser fra Dansk Køl & Varme af 3 skøjtebaner med ulovlige køleanlæg virkede. 2 indskærpelser og et påbud om destruktion af anlægget
sender et klart budskab.

Her i sommervarmen kan vi i temp bringe en kølig nyhed: Vinterens anmeldelser fra Dansk Køl & Varme af 3 skøjtebaner med ulovlige anlæg, blev alle fulgt
op af Miljøstyrelsen og de ulovlige anlæg blev bragt til ophør. Når
nyheden først kommer nu
– 6 måneder efter – er det
kun fordi Miljøstyrelsen har
været længe om at offentliggøre den. Skøjtebanerne
blev naturligvis anmeldt og
behandlet i vinters.
Skøjtebanerne lå alle på offentlige områder 3 steder i
Danmark, og er blevet indviet med repræsentanter
fra blandt andet de lokale

kommuner, der i nogle af tilfældene
endda har været en del af organisationen bag skøjtebanerne. Det gør naturligvis kun overtrædelserne endnu mere
uacceptable.

På et af anlæggene havde nogen forsøgt at kradse
oplysningerne om anlæggets indhold og fyldningsstørrelse ud. Det lugter jo af en bevidst overskridelse,
og den går naturligvis ikke.
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I alle 3 tilfælde var der tale om anlæg
med HFC-fyldninger langt over de tilladte 10 kilo og efter alt at dømme i mindst
2 af tilfældene også om anlæg hentet i
udlandet. Anlæggene var installeret af
virksomheder, som ikke er medlem af
Dansk Køl & Varme.
I den ene sag blev der udstedt et påbud
om at destruere det ulovlige anlæg, hvilket naturligvis har været et økonomisk
tab for virksomheden bag. I de to andre
tilfælde blev der givet en såkaldt ”indskærpelse”. Det er en slags ”gult kort” og
en advarsel om, at der følger bødestraf,
hvis overtrædelsen gentages.

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion behandlede i 2019
i alt 50 sager:
- Manglende autorisationer
(5 kontroller)
- Kontrol af oplysninger opgivet
af virksomhederne til EU Kommissionen (9 kontroller)
- Ulovlige engangsbeholdere
(33 kontroller) samt
- Ulovlige køleanlæg
(3 kontroller)

Dansk Køl & Varme har aﬂeveret 6 forslag til politikerne om,

hvordan man kan nedbringe
udslippet af HFC og dermed begrænse skaderne på klimaet. Et
af forslagene er en øget kontrol
med store fyldninger og illegal
import af HFC-kølemidler.

Dansk Køl & Varme så gerne, at der blev
udstedt bøder med det samme, men
sådan er juraen på området ikke skruet
sammen.
Vi kan så til gengæld glæde os over erfaringerne med disse indskærpelser som
Miljøstyrelsen udsteder: Virksomhederne ændrer adfærd. Og det er jo lige netop det, vi gerne vil opnå med anmeldelserne.
Så bliv ved med at anmelde. Det virker!

Sådan anmelder du:
Hvis du er bekendt med et ulovligt anlæg, illegale kølemidler
eller en manglende ISO 9001,
opfordrer Dansk Køl & Varme til,
at du anmelder det. Du kan enten anmelde det direkte til Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet eller
via Dansk Køl & Varme.
Læs mere på vores hjemmeside
under Aktuelt for dig>Sådan anmelder du ulovligt arbejde
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