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Miljøtilsyn den 5. april 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 5. april 2016 gennemført et
varslet miljøtilsyn på Kyocera Unimerco Tooling A/S og Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Carsten Risom og Kristian Mikkelsen.
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen og Monica Klitgaard Hansen.
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. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Påmindelse om forudgående accept af nye produkter
2. Bemærkninger om spildevand
1. Påmindelse om forudgående accept at nye produkter
Virksomheden har taget 4 nye produkter i anvendelse, som er relateret til spildevandet. Virksomheden oplyste herom ved tilsynet, og udleverede datablade
på produkterne.
Virksomheden påmindes om, at produkterne iht. vilkår 11 i miljøgodkendelsen
og vilkår 3.5.2 i spildevandstilladelsen skal accepteres af kommunen, før de
må tages i anvendelse.
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Til kommunens vurdering af produkterne, bedes virksomheden sende egen vurdering og begrundelse for anvendelse jf. spildevandstilladelsens vilkår 3.5.2. Oplysningerne bedes sendt
inden den 19. maj 2016.
2. Bemærkninger om spildevand
Analyserne af virksomhedens spildevand viser, at der fortsat er overskridelser af grænseværdierne for cobolt og molybdæn, og at der forekommer overskridelser af pH, nitrifikationshæmning og mineralsk olie.
Da virksomheden fortsat afprøver metoder til forbedret rensning af spildevandet, blev det aftalt på tilsynet, at endelig beslutning om fremtidig håndtering af spildevandet skal tages i august 2016.
Kommunen vil indkalde virksomheden til et statusmøde i maj/juni 2016.
På mødet vil vi også drøfte håndteringen af spildevand fra ultralydskar, som tilsyneladende
ikke er omfattet af spildevandstilladelsen.
Virksomhedstype
Virksomheden er godkendt efter listepunkt ”A203 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, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
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. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på
virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af
jern, stål eller andre metaller” i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Det vurderes dog nu, på baggrund af beskrivelsen i lovgivningen af listepunkt A 203 (standardvilkårsbekendtgørelseniv) og maskinværksteder tidl. listepunkt A 205 (maskinværkstedsbekendtgørelsenv), at virksomheden er et maskinværksted. Da kommunen samtidig vurderer,
at virksomhedens miljøgodkendelse bør revurderes, blev en anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen drøftet på tilsynet.
Ændring i regulering forventes gennemført i august 2016. Dette vil også blive drøftet på
ovennævnte statusmøde i maj/juni 2016.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 15-10-2001
Spildevandstilladelse af 10-05-2013
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.
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Med venlig hilsen
Monica Klitgaard Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
iv Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1418 af 2. december 2015.
v Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Bekendtgørelse nr.
1734 af 21. december 2015.
ii
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