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Miljøtilsyn d. 1. december 2016 med CVR. nr. 32883397
Virksomheden IF Recycycling A/S, Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup, har haft miljøtilsyn af Vesthim1
2
merlands Kommune efter lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord . Kommunen har truffet afgørelsen efter gældende regler.
IF Recycling A/S er hos Vesthimmerlands Kommune registreret som K206 Anlæg, der nyttiggør ikkefarligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller
affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst
3
30 m , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211 Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk
udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om da3
gen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m , bortset fra anlæg omfattet
af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. B202 Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller
3
lig med 20.000 tons pr. år. iht. godkendelsesbekendtgørelsen .
Der var tale om et basistilsyn, hvor virksomhedens samlede miljøforhold blev gennemgået, herunder
virksomhedens egenkontrol.
Der er meddelt virksomheden 8 indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Der blev ikke foretaget nærmere undersøgelse om jordforurening og ikke konstateret jordforurening.
I denne tilsynssag er der til enhver tid adgang til aktindsigt jfr. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov
om aktindsigt i miljøoplysninger.
1
2
3

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr. 1190 af 27. september 2016
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 514 af 27. maj 2016
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Denne tilsynsrapport er lagt frem for offentligheden på kommunens hjemmeside.
Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Afd. Natur og Miljø
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