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Miljøtilsyn den 26. april 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 26. april 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Emtelle Scandinavia A/S, Vardevej 140, 7280 Sønder Felding.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved tilsynet, og der er foretaget opfølgning på
indskærpelser meddelt ved miljøtilsyn den 29. februar 2016.
Virksomheden var repræsenteret af Lars Dam og Karl Peter Severinsen.
Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn og Inge 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
Opfølgning på miljøtilsyn den 29. februar 2016
Ved miljøtilsyn den 26. april 2016 blev det fulgt op på indskærpelser om:
- spild af granulat til regnvandskloak
- overfladisk afstrømning af okkerholdigt vand/slam fra oplagsplads.
Det blev konstateret, at indskærpelserne er efterkommet.
Kommunen finder det meget positivt, at virksomheden har iværksat yderligere tiltag sikkerhedsforanstaltninger ved spild af granulat til regnvandskloak.
Miljøtilsyn den 26. april 2016
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Påmindelse om mærkning af beholdere med farligt affald
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2. Påmindelse om renholdelse af areal ved siloer for spildt PE granulat
3. Øvrige bemærkninger
1. Påmindelse om mærkning af beholdere med farligt affald
Virksomheden erindres om, at beholdere med farligt affald skal mærkes med indhold,
jf. vilkår 3.3.6 i miljøgodkendelse af 12. december 2012.
2. Påmindelse om renholdelse af areal ved siloer for spildt PE granulat
Virksomheden erindres om, at arealet ved siloerne skal rengøres fuldstændigt for spildt PE
granulat, jf. vilkår 3.3.12 i miljøgodkendelse af 12. december 2012.
3. Øvrige bemærkninger
Godkendelsespligt skal vurderes før ændring eller udvidelse
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 må en listevirksomhed ikke udvides eller ændres
bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en
måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
Godkendelsespligten skal således vurderes, før der etableres nye siloer og/eller nedsivningsbassinet (okkerslambassinet) udvides.
Opdateret kloaktegning og beskrivelse af indsats til afløbsbrønde
Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en opdateret kloaktegning og beskrivelse af ny
indsats til afløbsbrønde til kommunen.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt D 208 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 12. december 2012
Tilladelse til nedsivning af okkerholdigt returskyllevand samt afledning af spildevand og regnvand af 21. december 2012
Tilladelse til grundvandskøleanlæg af 23. januar 2013
Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer af 28. maj 2015
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
Inge Hansen
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