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Miljøtilsyn den 29. september 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 29. september 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik
A/S, Haunstrup Hovedgade 24, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Gunny Fagerlund, Jesper Svendsen og
John Kjær.
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.
Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger, da virksomheden ikke har krav om indberetning af egenkontrol.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Bemærkninger om svejsning
Det accepteres, på baggrund af det nuværende aktivitetsniveau, som beskrevet i tilsynsrapporten, at der ikke er etableret filter i afkast 1, som krævet i vilkår 3.3.4. Ændres aktivitetsniveauet, kan vilkåret træde i kraft. Virksomheden skal derfor kontakte kommunen, inden ændringer foretages, for en vurdering.
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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

Bemærkninger om bortskaffelse af farligt affald
Herning Kommune har ikke en indsamlingsordning for farligt affald og det farlige affald skal
derfor afleveres på de kommunale genbrugspladser eller via en privat aktør.
Aflevering på genbrugsplads kræver tilmelding, se www.affald.herning.dk. Der kan afleveres
op til 200 kg pr. år.
Private aktører kan findes i Miljøstyrelsens affaldsregister, se
https://www.affaldsregister.mst.dk.
Bemærkninger om spildevand
Som oplyst på tilsynet, skal virksomheden søge om en spildevandstilladelse, hvis I ønsker
vurderet, om væske fra vaskemaskinerne kan afledes til kloak. Skema til ansøgning er vedhæftet. Ansøgningen skal sendes til spildevand@herning.dk.
Bemærkninger om udvidelse
Som omtalt på tilsynet skal virksomheden søge om miljøgodkendelse til den påtænkte udvidelse. Godkendelsen må ikke igangsættes før der er meddelt godkendelse heraf. Ansøgningen skal indeholde oplysninger svarende til vedhæftede bilag. For oplysninger der allerede
findes i gældende godkendelse, kan I henvise til denne.
Som det også blev omtalt på mødet, er det vigtigt at virksomheden i forbindelse med det nye
byggeri og flytning af maskinen, som kan give vibrationer, får forebygget at vibrationsgener i
omgivelserne.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A 205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 25. april 2012.
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
Oplysningskrav til ansøgning om miljøgodkendelse
Skema til ansøgning om spildevandstilladelse
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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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