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Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 7. oktober 2015 gennemført et opfølgende miljøtilsyn på H.S. Plasticemballage, Energivej 1, 6933
Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om Miljøbeskyttelsei. Tilsynet gennemføres som opfølgning på miljøtilsynet hos virksomheden den 10. marts 2015.
Virksomheden var repræsenteret af Steen Dam Jørgensen samt rådgiverne
Annemette Lindeman, Uni-Sign Miljø, og Helle Lorentzen, Domerit IVS.
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. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Ved tilsynet blev der fulgt op på:
 Indskærpelse om ansøgning om miljøgodkendelse
 Indskærpelse om opbevaring af kemikalieaffald
 Indskærpelse om sortering af affald
 Påmindelse om bortskaffelse af træpaller
 Henstilling om kondensvand fra kompressor
Indskærpelse om ansøgning om miljøgodkendelse
Virksomheden har ikke overholdt tidligere fastsatte frister for ansøgning om
miljøgodkendelse.
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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 læse mere om dine rettigheder på
www.datatilsynet.dk.

Da virksomheden nu har bedt rådgivere om at udarbejde ansøgningen, og
rådgiverne har brug for tid til opgaven, accepterer kommunen, at fristen udsættes til 1. februar 2016.
Indskærpelse om opbevaring af kemikalieaffald
Udendørs palletanke til kemikalieaffald er fjernet. Kemikalieaffaldet opbevares nu udendørs under halvtag, i en 200 l metaltromle på spildbakke. Opbevaringen opfylder kravene i kommunens retningslinjer.
Indskærpelse om sortering af affald
Virksomheden oplyser, at lysstofrør ikke længere bortskaffes med det
brændbare affald.
Lysstofrør skal bortskaffes som farligt affald fx via kommunens genbrugsplads. Anvendelse af genbrugspladsen kræver en tilmelding, se
www.affald.herning.dk.
Påmindelse om bortskaffelse af træpaller
Virksomheden oplyser, at alle træpaller nu genbruges i forbindelse med levering af færdigvarer.
Henstilling om kondensvand fra kompressor
Virksomheden har installeret en ny kompressor og oplyser, at den tilhørende olieudskiller samtidig er serviceret. Det rensede kondensvand opsamles i en plastdunk.
Virksomheden skal, som tidligere oplyst, være opmærksom på, at området
er separatkloakeret, og det rensede kondensvand derfor skal afledes til et
indendørs afløb og ikke en udendørs regnvandskloak.
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.
Hvis der er spørgsmål, som vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg
kontaktes på 96 28 80 54 eller mikmk@herning.dk.
Med venlig hilsen
Monica Klitgaard Hansen
Kopi til:
- Annemette Lindeman, Uni-Sign Miljø [miljo@uni-sign.dk]
- Helle Lorentzen, Domerit IVS [helo@domerit.com]
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Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni
2010 om miljøbeskyttelse.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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