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Miljøtilsyn den 8. oktober 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 8. oktober 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Re-Match ApS, HI-Park 415 og 441, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Martin Kallesøe.
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
Miljøtilsynet gav ikke anledning til håndhævelser, men en række bemærkninger, se nedenfor.
1. Bemærkning om fraflytning af nr. 441
Virksomheden skal være opmærksom på kravene i miljøgodkendelsens
vilkår 2 (nr. 441) i forbindelse med fraflytning af nr. 441.
2. Bemærkning om luftfiltre
Virksomheden bedes fremsende dokumentation fra filterleverandøren for,
at de valgte filtre til afkast 1 og 2 opfylder krav til rensning svarende vilkår 9
i miljøgodkendelsen (nr. 415).
Oplysningerne skal sendes til kommunen inden den 10. november 2015.
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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

3. Bemærkning om afkast
Iht. virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse etableres to afkast, et til udsuget luft fra
neddeling og separation og et fra tørring. For at kunne vurdere, om vurderingerne af de nødvendige afkasthøjder fra virksomhedens ansøgning til nr. 441 kan genanvendes til nr. 415,
bedes virksomheden fremsende følgende oplysninger om afkast på nr. 415.
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Oversigtskort med placering af de to afkast ift. bygningen og ejendommens skel.
Evt. ændringer ift. beskrivelse af hvert afkast i tabel 2 i afsnit 8.1 i godkendelsesansøgningen fra maj 2014.

Oplysningerne skal sendes til kommunen inden den 10. november 2015.
4. Bemærkning nødudblæs gennem væg mod nord
På tilsynet oplyste virksomheden, at der skal etableres et afkast gennem væggen mod nord,
til nødudblæsning fra anlægget i tilfælde af overtryk.
Dette afkast er ikke beskrevet i forbindelse ansøgningen om miljøgodkendelse. Virksomheden bedes derfor sende en beskrivelse af afkastet, herunder hvilken del af processen udblæsningsluften kommer fra, hvad luften indeholder, evt. støjemission samt hyppighed og
varighed af udblæsningen.
Oplysningerne skal sendes til kommunen inden den 10. november 2015.
5. Bemærkning om egenkontrol og driftsjournaler
Virksomheden skal være opmærksom på kravene til egenkontrol i miljøgodkendelserne, herunder kontrol af belægninger og filtre i udsugningsanlæg.
Øvrige bemærkninger
Der er ingen olietanke på ejendommen.
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Der er ingen bemærkninger til indberettet egenkontrol, da virksomheden ikke har krav om
indberetning af egenkontrol til kommunen.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset
fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 8. maj 2015 HI-Park 415.
Miljøgodkendelse af 3. juni 2014 HI-Park 441.
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. 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.
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