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Miljøtilsyn den 25-06-2014

Sagsbehandler: Ageeth Millenaar

Sagsnr.: 09.00.00-K08-32-14
(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 25-06-2014 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Egetæpper A/S, Industrivej Nord 25, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Birgit Pedersen og Aksel Heltoft.
Tilsynet blev foretaget af Ageeth Millenaar.
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
http://kommunen.herning.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om registrering af tidspunkter for kontrol og service af
forureningsbegrænsende anlæg som filtre og cykloner
2. Påmindelse om tømning af fedtudskiller
3. Påmindelse om dokumentation for udskiftning af filtre
4. Bemærkning om indsendelse af egenkontrol
5. Bemærkning ifm. præstationskontrol naturgasfyrede kedelanlæg

1. Indskærpelse om registrering af tidspunkt kontrol af filtre
Tidspunkt for kontrol og udskiftning af posefiltre registreres ikke, hvilket ikke
er i overensstemmelse med vilkår 3.5.10 i miljøgodkendelse af den 24.
marts 2014. Det indskærpes, at tidspunkterne for kontrol og udskiftning registreres fremover.
2. Påmindelse om tømning af fedtudskiller
Virksomheden oplyste, at fedtudskilleren tømmes 1 gang årligt. Ifølge vilkår
3.4.16 i virksomhedens spildevandstilladelse skal fedtudskilleren tømmes
mindst 2 gange årligt. Det blev aftalt på tilsynet, at dette vil ske fremover.
3. Påmindelse om dokumentation for udskiftning af filtre
Jf. vilkår 3.5.2 i miljøgodkendelse af den 24. marts 2014 skal virksomheden
foretage præstationskontrol af diverse afkast med mindre filtrene udskiftes
med filtre, som har en dokumenteret renseeffekt, der sikrer, at grænseværdien på 40 mg / Nm³ er overholdt. Virksomheden bedes indsende dokumentation senest den 24. september 2014.
4. Bemærkning om indsendelse af egenkontroldata
Det blev aftalt, at virksomhedens ønske om at blive fritaget for indsendelse
af egenkontroldata drøftes internt i kommunen, og at virksomheden vil få en
tilbagemelding.
5. Bemærkning om præstationskontrol naturgasfyrede kedelanlæg
Jf. vilkår 3.5.5 i miljøgodkendelse af den 24. marts 2014 skal der foretages
præstationskontrol på de naturgasfyrede kedelanlæg senest den 24. september 2014. Da virksomheden har udført målinger i september 2013, og
der er krav om præstationskontrol hvert andet år, udskydes fristen til den 1.
september 2015.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 6.2 (bilag1) i ”Bekendtgørelse nr.
699 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed”.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 24-03-2014, Revurdering af miljøgodkendelser samt
miljøgodkendelse af ny aktivitet.
Tilslutningstilladelse af 11-12-2013, Tilladelse til afledning af spildevand og
regnvand til kloak iht. miljøbeskyttelseslovens §30.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg
kontaktes på 9628 8059 eller mikam@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
Ageeth Millenaar

Vedlagt:
Bilag 1 Tilsynsrapport
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