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Miljøtilsyn den 5. januar 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 5. januar 2016 gennemført et uvarslet miljøtilsyn hos Danespo A/S, Industrivej 6-12, 7480 Vildbjerg.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført som et deltilsyn
med det formål, at kontrollere evt. fejltilkoblinger ifm. afledningen af overfladevand og spildevand til kloaksystemet som bekrevet i virksomhedens tilslutningstilladelse meddelt den 31.
maj 2006.
På en strækning af Tranholm Bæk ved Sindingvej i Vildbjerg, har kommunen konstatere, at
vandløbet igennem en årrække, har været stærkt belastet af spildevand, der afledes via
regnvandssystemet. I bestræbelserne på at afgrænse kilden til forureningen har kommunen
igangsat en kildeopsporing der bl.a. omfatter besigtigelse hos Danespo A/S, Industrivej 6-12,
7480 Vildbjerg
Virksomheden var repræsenteret af Michael Sylvestersen-Platz og Elmo
Rasmussen.
Tilsynet blev foretaget af Ole Damgaard, Stig Beck Nielsen og Lene Hahn.
Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage.
Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og
tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenii. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Ved tilsynet besigtigede kommunen 2 brønde på virksomhedens grund,
hvor der vurderes, at der bliver afledt processpildevand fra – se oversigtskort på side 2.
Ved tilsynet var det pga. frostvejr ikke muligt at kontrollere regnvandskloakkens vejbrønd (V02012S). Det var derfor ved tilsynet ikke muligt at konstatere om de 2 brønde evt. er fejlkoblet til regnvandskloak på Industrivej.
Kommunen vil i løbet af den kommende måned, i samarbejde med forsyningsselskabet Herning Vand A/S, foretage en fornyet kildeopsporing. Virk-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

somheden vil blive kontaktet, hvis der er behov for, at komme ind på virksomheden og besigtige spildevandsbrøndene eller produktionen, hvorfra
der afledes processpildevand.

Besigtiget brønd

Besigtiget brønd

Industrivej 6-12, Vildbjerg

Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E62 i brugerbetalingsbekendtgørelseniii.
Listepunkt E62 omfatter anlæg til vask eller rensning af mere end 1.000 tons grøntsager pr.
år.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Tilslutningstilladelse af 31. maj 2006 – Afledning af industrispildevand til kloak.
Brugerbetaling
Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den
tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes
årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.
Med venlig hilsen

Lene Hahn
Kopi til: Herning Vand A/S, Ålykkevej 5, 7400 Herning,
Att.: Steen Jeppesen [slj@herningvand.dk]
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Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. bek. nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 463 af 21. maj 2007.
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