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Miljøtilsyn den 9. december 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 9. december 2015
gennemført et varslet miljøtilsyn på JAI Overfladebehandling A/S,
Sverigesvej 3, 7480 Vildbjerg.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Christian Moesgaard, Birger Askjær
Madsen, Torben Givskov og Brian Moesgaard.
Tilsynet blev foretaget af Lise Brock Andersen.
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 indsendelse af oplysninger om afkastændringer
Det kunne på tilsynet konstateres, at afkast til sandblæsning er under renovering/ændring og
der opsættes nyt afkast til kompressor. Disse ændringer forventes færdiggjort i starten af
januar.
Det aftaltes, at JAI indsender oplysninger om nye afkasthøjder, diameter og luftmængder
samt filterspecifikationer, når de endelige oplysninger foreligger.

Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens indsendte egenkontrol vedr. forbrug af organisk opløsningsmiddel er
indsendt rettidigt og giver ikke anledning til bemærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol vedr. kalibrering af temperaturføler, badkontrol og
rengøring/vedligehold er indsendt rettidigt og giver ikke anledning til bemærkninger.
Virksomhedens egenkontrol mht. spildevand for 2014 er indsendt rettidigt og viser i en enkelt
prøve overskridelse af grænseværdien for kobolt. Spildevandets gennemsnitlige indhold af
kobolt for årets målinger, viser ikke overskridelse af grænseværdien på 30 μg/l for den
samlede kontrolperiode 2014.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A203 og 2.6 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014
om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 18-12-2013
Miljøgodkendelse af slyngrenser og brug af VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram for
organiske opløsningsmidler af 1. juli 2014
Tilslutningstilladelse af 11-04-2013
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.

Med venlig hilsen
Lise Brock Andersen
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Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets
lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.

-2-

