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Herning Kommune har den 20. april 2016 modtaget virksomhedens bemærkninger til tilsynsbrev for miljøtilsyn den 11. april 2016. Tilsynsbrevet er dateret
den 13. april 2016.
Indskærpelse om driftsjournal
Virksomheden ønsker oplyst, hvor det er anført, at oplagrede fraktioner skal
journalføres.
Kommunens svar
Ifølge vilkår 3.5.9 i tilslutningstilladelse af 19. marts 2013 skal der føres register over oplagrede fraktioner og tømning af sandfang.
Indskærpelse om oplag af sorteret og ikke-sorteret slagge
Virksomheden oplyser, at
- tids- og handlingsplan for færdiggørelse af pladsudvidelsen fremsendes i
løbet af 14 dage
- tidsfristen 6. maj 2016 for efterkommelse af indskærpelsen muligvis ikke kan
overholdes.
Kommunens svar
Kommen afventer tids- og handlingsplanen.
Påmindelse om indberetning af vilkårsovertrædelse
Virksomheden anfører, at klagen over tilkørsel uden for de tilladte åbningstider
ikke er en overtrædelse af vilkår 3.1.3 i miljøgodkendelse af 19. marts 2013,
idet der var tale om en tom lastbil, der kørte til og fra pladsen.
Kommunens svar
Kommunen giver virksomheden ret i, at
- der med vilkårets ord ”aktivitet” forstås til- og frakørsel af slagge, håndtering
af slagge og drift af sorteringsanlæg med tilhørende hjælpemaskiner
- der således ikke er tale om en egentlig vilkårsovertrædelse.
Påmindelsen vil blive slettet af kommunens registreringssystem.
Kommunen finder det positivt, at virksomheden har taget hensyn til klagen
med konkrete afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med kørsel med
tomme biler.
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Henstilling om opstilling af container uden for virksomhedens areal
Virksomheden anfører, at begge containere tilhører virksomheden, og at de står på det lejede areal.
Kommunens svar
Ifølge forpagtningskontrakt af 27. maj 2013 har meldgaard MILJØ A/S lejet ejendommen
Feldborgvej 8, Aulum, matr. nr. 7 m, Skjærk By, Aulum.
Ved miljøtilsynet den 11. april 2016 blev det konstateret, at containerne var placeret på en
vigeplads på offentlig vej langs matr. nr. 7 m.
Da meldgaard MILJØ A/S ikke har tilladelse til varig eller midlertidig anbringelse af containere på det offentlige vejareal, skal kommunen fastholder, at containerne skal flyttes inden 6.
maj 2016, jf. vejlovens1 § 80, stk. 1.
Virksomheden opfordres til at kontakte kommunens juridiske afdeling ved Peter Vallentin for
afklaring af omfanget af det lejede areal. Peter Vallentin kan træffes på [stapv@herning.dk]
eller direkte tlf. 9628 2319.
Kemikalierum (depotet)
Virksomheden oplyser, at afløbet ikke vil blive afblændet.
Kommunens svar
Virksomhedens oplysning tages til efterretning.
Med venlig hilsen
Inge Hansen
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