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(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 05-03-2014 gennemført
et varslet miljøtilsyn på MFC A/S, Karupvej 30, 7470 Karup J.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Martin Særkjær og Dorthe Dahl fra MiljøInform.
Tilsynet blev foretaget af Jesper Thomsen.
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 ww.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav ikke anledning til påbud, forbud eller indskærpelser.
Bemærkning om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Bemærkning om indberetning af egenkontrol
Kopi af driftsjournalen skal første gang indsendes den 01-09-2014, jf. vilkår
3.4.3 i miljøgodkendelsen fra 05-12-2013.

Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K212 og 5.5 i ”Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed”.
Virksomhedens hovedaktivitet er modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af:
- flasker og glasemballage (fødevareemballage)
- vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden indhold af PCB)
- bilruder
- planglas
- ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald
- glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald
- udtjente dæk (kun oplagring)
samt
- neddeling af affaldstræ uden indhold af PCB
Biaktivitet er værkstedsaktiviteter.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 05-12-2013: VVM-screeningsafgørelse, Miljøgodkendelse MFC A/S, Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup.
Nedsivningstilladelse og tilladelse til afledning af sanitært spildevand af 15-05-2013: Tilladelse til nedsivning af overfladevand og afledning af sanitært spildevand til renseanlæg ved
Midtjysk Flaskecentral A/S, Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 96 28
80 44 eller mikjt@herning.dk
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
Jesper Thomsen

Vedlagt:
Bilag 1 Tilsynsrapport
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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 bek. nr. 497 af 15. maj 2013.

