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Miljøtilsyn den 21. september 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 21. september 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn med konkursboet efter Marsh Wind Technology (Herning) ApS, Mørupvej 27-35 og 41, 7400 Herning. Bygninger, der i
dag huser nye virksomheder, er ikke omfattet af dette tilsyn, dvs. bygning
A, B, del af E, K, L og M.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
med fokus på oplag, der kan medføre forurening af jord, grundvand og kloak.
Boet var repræsenteret af Niels Kristiansen.
Tilsynet blev foretaget af 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
Råvarer/affald skal bortskaffes, så oplaget ikke medfører risiko for forurening af jord, grundvand og kloak. NK oplyste derfor på tilsynet, at følgende
bortskaffes:
- tromler med olie, muligvis hydraulikolie, placeret udendørs på nr. 41
- diverse beholdere med affald, placeret syd for bygning I
- lyskilder, herunder sparepærer og lysstofrør, placeret i spand i bygning N eller O
Derudover vurderes det, at virksomheden skal få tømt olieudskilleren til
vaskepladsen placeret bag bygning R. Tømning kan udelades, hvis en pejling viser, at der ikke er olie i udskilleren.
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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

Dokumentation for bortskaffelse af råvarer/affald samt tømning af olieudskiller (eller tom olieudskiller) skal fremsendes til kommunen inden 1. november 2015.
Bemærkninger om tankanlæg
I BBR er registreret 14 aktive tanke på ejendommene, men boet har ikke kendskab til nogen
af dem. På tilsynet blev der ikke fundet tanke.
For flere af tankene er sløjfningsfristen udløbet, det er derfor vigtigt at få konstateret om tankene er sløjfet eller ej.
Herning Kommunes Jord og Grundvandsteam vil tilbyde, at gennemgå ejendommene for
lokalisering af nedgravede tanke vha. fx påfyldningsstudser. Kommunen vil kontakte Niels
Kristiansen herom indenfor ca. en måned.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Den tidligere virksomhed, Marsh Wind Technology (Herning) ApS, var godkendt efter listepunkterne A 203 og 205 iht. godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse, Marsh Wind Technology (Herning) ApS af 28. marts 2008 (Mørupvej 41).
Revideret miljøgodkendelse, Marsh Wind Technology (Herning) ApS af 13. juli 2011 (Mørupvej 27-35).
Godkendelserne bortfalder efter den 8. maj 2016, såfremt der inden da ikke er genoptaget en
fuldstændig identisk produktion.
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
Monica Klitgaard Hansen
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Nielsen Kristiansen [niels.kristiansen@gmail.com]
Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
iii Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 669 af 18. juni
2014.
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