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Miljøtilsyn den 10. februar 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 10. februar 2016 gennemført et varslet miljøtilsyn på Alu-Tech, Cypresvej 38, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Henrik Svendsen.
Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn.
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.
Bemærkninger om egenkontrol
I henhold til vilkår 3.4.8. i miljøgodkendelsen skulle der gennemføres måling af
støvemissionen i afkast fra bearbejdningsmaskinerne senest den 1. august
2011. Emissionsmålinger skal foretages under fuld drift.
Idet produktionen ligger langt under maksimal godkendte kapaciteten blev det
ved miljøtilsyn i 2013 aftalt, at, målingerne kan udsættes. Det vurderes ved
nærværende tilsyn, at med den nuværende udnyttelse af den godkendte kapacitet på kun 25 % ligger produktionen fortsat langt under den godkendte
maksimale kapacitet. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at eftervise støvemission i afkastet, idet støvemission forventes at ligger langt under
det teoretisk beregnede niveau. Hvis virksomheden øger produktionen til fuld
kapacitet (smeltning af 200 t aluminium pr. år), skal der foretages emissionsmålinger.
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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

Bemærkning om ny CNC- drejebænk.
Det vurderes, at etablering af ny CNC-drejebænk ikke skal miljøgodkendes, da der ikke sker
en øget forurening. Da der ikke anvendes køle-smøremidler sker der ingen emission af olietåger. Der sker ingen forøgelse af affaldsmængden, da spåner genanvendes.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A209 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Listepunkt A209 omfatter virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern
metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig
med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og
sølvsmedjer.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 15. juni 2009.
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, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8086 eller miklh@herning.dk.

Med venlig hilsen
Lene Hahn
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