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Miljøtilsyn den 22-10-2014
Sagsbehandler: Henrik Thimsen

Sagsnr.: 09.00.00-K08-9-7
(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 22-10-2014 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Blücher Metal A/S, Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Kristian Andersen.
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen.
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 køle-smøremiddelholdigt metalaffald
2. Bemærkning af doseringsanlæg til køle-smøremiddel på drikkevandsinstallationen
1. Indskærpelse om opbevaring køle-smøremiddelholdigt metalaffald
Ved tilsynet kunne det konstateres, at lågen til containeren, hvori der opbevares køle-smøremiddelholdigt metalaffald stod åben så regnvand kunne
påvirke indholdet.
Ifølge vilkår 2.4.9 i virksomhedens miljøgodkendelses af 19. maj 2010 skal
køle-smøremiddelholdigt metalaffald opbevares i lukket regntæt container
beskyttet mod påvirkning af regn.
Herning Kommune skal indskærpe, at vilkår 2.4.9 i virksomhedens miljøgodkendelse af 19. maj 2010 overholdes straks.

2. Bemærkning om doseringsanlæg til køle-smøremiddel på drikkevandsinstallationen
Ved tilsynet kunne det konstateret, at der var tilsluttet et doseringsanlæg til køle-smøremiddel på drikkevandsinstallationen. Da dette indebærer en risiko for forurening af vandforsynsanlægget skal virksomheden kontakte Vildbjerg Tekniske værker, Thorbjørn Madsen for at
forhøre sig om installationen er korrekt udført.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 2.6 (tidligere A109 og bilag 2, listepunkt A205
ogA203 i ”Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed”.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 19-05-2010
Tilslutningstilladelse af 18-06-2010

Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8103 eller mikht@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
Henrik Thimsen

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.

