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Herning Kommune har den 21. april 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn
på Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S, Hvidelvej 7, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Dorthe Jensen og Jørn Andersen.
Tilsynet blev foretaget af Inge 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. Bemærkning om måler for ledningsevne
2. Bemærkning om kedelanlæg
1. Bemærkning om måler for ledningsevne
I vilkår 3.3.10 i miljøgodkendelse af 28. januar 2008 er det fastsat, at
Holdeplads for af- og pålæsning af kemikalier skal være belagt med impermeabel belægning.
Overfladevand fra arealet skal før afledning til forsinkelsesbassin passere en målebrønd PB2
med måler for pH og ledningsevne. Ved alarm for forhøjet pH og ledningsevne skal afløb til
målebrønd PB1 automatisk afbrydes. Målere skal vedligeholdes og kalibreres i henhold til leverandørens anvisning. Kontrollen skal noteres i driftsjournal.
Ved miljøtilsynet blev det oplyst, at måler for ledningsevne ofte giver falsk alarm, og at den
vurderes værdiløs i forhold til den sikkerhed, der er ved den driftssikre pH-måler.

Det er kommunens vurdering, at virksomheden har etableret sikkerhedsforanstaltninger, der
på tilstrækkelig måde sikrer mod utilsigtet afledning af kemikalier til målebrønd PB2. Se tilsynsrapporten.
Kommunen er derfor indforstået med, at måler for ledningsevne tages ud af drift.
Vilkåret vil blive justeret i forbindelse med den kommende revurdering af miljøgodkendelsen,
der forventes påbegyndt i 2017.
2. Bemærkning om kedelanlæg
Ved miljøtilsynet blev det oplyst, at virksomhedens to kedelanlæg har en indfyret effekt på
henholdsvis 500 kW og 1400 kW.
Af miljøgodkendelse af 28. januar 2008 fremgår, at begge kedler er forsynet med lav NOxbrændere. Der er i miljøgodkendelsen ikke fastsat egentlige drifts-, emissions- og egenkontrolvilkår til kedelanlæggene.
Kedelanlæggene vil blive indarbejdet i den kommende revurdering af miljøgodkendelsen.
Bemærkninger om egenkontrol
Vilkårs nr.
Tilslutningstilladelse
af 9. maj 2008

3.6.1 3.6.4

Kort resumé af egenkontrol
Udtagning af 6 årlige flowproportionale døgnprøver

Kommunens bemærkning
til egenkontrollen
Prøvningsrapporter fremsendes løbende til kommunen.
Kontrollen i 2014 viser, at
- alle absolutte kravværdier
overholdes
- den beregnede værdi for
COD/BI5 overskrider den
vejledende kravværdi.
Kommunen har ved brev af
den 28. januar 2015 fulgt op
på spildevandsanalyserne
for 2014.

3.6.10

Miljøgodkendelse af
28. januar 2008

3.4.2

Daglig udtagning af døgnprøve. Min. 2 prøver om
ugen skal analyseres for
chrom, nikkel, zink, kobber
og pH
Støjmåling

Egenkontrollen afrapporteres til kommunen hver måned.

Der er udført akkrediteret
støjmåling den 4. juni 2009.
Rapport gav ikke anledning
til bemærkninger.

3.4.19

Inspektion af skjulte rør i eksisterende kælder hver 3 år.

Der er udført tæthedskontrol
den 9. februar 2015.

Rapport over tæthedskontrol
af skjulte rør i kælderen gav
ikke anledning til bemærkninger.
3.4.20

3.5.1

Inspektion af spildevandsledning fra internt renseanlæg til kommunale spildevandsledning hvert 10. år

Der er udført inspektion i februar 2008.

Årsrapport/miljøredegørelsen skal fremsendes hvert
år.

Virksomheden fremsender
hvert år miljøredegørelse til
kommunen.

Rapporten gav ikke anledningen til bemærkninger.

Virksomheden er ISO-certificeret.

Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 2.6 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 28. januar 2008
Miljøgodkendelse af 14. december 2011 Udvidelse af produktionen
Revurdering af 17. september 2014 Ændring af vilkår 3.1.4 i miljøgodkendelse af 28. januar
2008
Tilslutningstilladelse af 9. maj 2008
Tilslutningstilladelse af 1. december 2010 Ændring af vilkår 3.6.11 i tilslutningstilladelse af 9.
maj 2008
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.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 96 28
80 66 eller mikih@herning.dk.
Med venlig hilsen
Inge Hansen
Vedlagt: 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.

