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Miljøtilsyn den 15. september 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 15. september 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Kifa Plast, Nystedvej 9, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Kim Fagerlund.
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 anledning til:
1. Indskærpelse om opbevaring af flydende affald
2. Påmindelse om bortskaffelse af paller
3. Påmindelse om brug af genbrugsplads
4. Henstilling om opbevaring af plastgranulat
1. Indskærpelse om opbevaring af flydende affald
Det indskærpes, at palletanke med hhv. gamle limrester og vand fra vandkabinen skal opbevares i overensstemmelse med vedhæftede ”Regler for opbevaring af olie og kemikalier”.
Oplaget skal være sikret inden den 30. september 2015.
Virksomheden bedes samtidig orientere kommunen om, hvordan palletankene
fremover opbevares.
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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

2. Påmindelse om bortskaffelse af paller
Paller må iht. Miljøstyrelsen ikke anvendes som brænde hos private, men kun afbrændes på
godkendte anlæg med røggasrensning, da træet kan være imprægneret.
Kan pallerne genanvendes, kan de evt. afsættes til Marius Pedersen.
Alternativt kan de afleveres til Østdeponi, hvor I selv kan aflevere pallerne efter aftale, se
kontaktoplysninger på ostdeponi.dk.
3. Påmindelse om brug af genbrugsplads
Brug af kommunens genbrugsplads til bortskaffelse af affald, kræver at virksomheden er tilmeldt som erhverv. Kifa Plast er ifølge kommunens register ikke tilmeldt.
Tilmelding kan ske på erhverv.herning.dk/erhvervsaffald. Se under ”Selvbetjening”.
4. Henstilling om opbevaring af plastgranulat
Virksomheden skal sikre, at spildt plastgranulat straks fejes op og revnede poser tætnes eller
fjernes, så der ikke sker afledning af plastgranulat til regnvandskloakken.
Bemærkning om spildevand
Virksomheden skal være opmærksom på fortsat at sikre opsamling af spildt hydraulikolie fra
sprøjtestøbemaskinerne. Skulle der ske spild på gulvet, skal dette suges op inden gulvet
vaskes, for at sikre mindst mulig olie i gulvvaskevandet, og dermed i afledningen til spildevandskloakken.
Bemærkning om olietågefilter
Virksomheden skal være opmærksom på at sikre, at olietågefilteret i formværkstedet vedligeholdes iht. leverandørens anvisninger, for at sikre optimal effekt.
Øvrige bemærkninger
Virksomheden har ingen olietanke.
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomheden har ingen krav om indberetning af egenkontrol til kommunen.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt D 59. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter
ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et
forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder, der
fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mindre end
eller lig med 5 tons pr. dag i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for
godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
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Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Virksomheden har ingen godkendelser eller tilladelser.
Virksomhedens lakeringsanlæg er ikke godkendelsespligt, da forbruget af organiske opløsningsmidler er mindre 6 kg/time.
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
Monica Klitgaard Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Regler for opbevaring af olie og kemikalier
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