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Miljøtilsyn den 08-09-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 08-09-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Midtjysk Albyg, Aulum A/S, Industrivej 20, 7490
Aulum.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn
Virksomheden var repræsenteret af Frants Sørensen.
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. Bemærkning om virksomhedens placering på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
2. Bemærkning om filteranlæg for spånudsug
3. Bemærkning af afledning af kondensvand fra naturgasfyr
1. Bemærkning om virksomhedens placering på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen
Herning Kommune har ved tilsynet konstateret at virksomheden er fejlregistret under pkt.
H51 (Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse
med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een
linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer).
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Fremover er virksomheden registeret under pkt. E 52 (Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000
m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end
50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2). Bemærkning om filteranlæg for spånudsug
Ved tilsynet kunne det konstateres, at opsamling og opbevaring af udskilt træstøv og spåner
ikke fungerer optimalt.
For at sikre, at filteranlægget for spånudsug fungerer optimal bør der føres en regelmæssig
egenkontrol med filteranlægget.
For at undgå støvgener i forbindelse med fra opbevaring og bortskaffelse af støvet bør det
sikres, at poser med træstøv lukkes til når de er fulde.
Virksomheden meddelte, at man straks vil tage affære for at få forholdene bragt i orden.
Herning Kommune vil ved lejlighed kontrollere, at det er sket.
Alternativt kan virksomheden indsende et billede af de ordnede forhold.
2. Bemærkning om afledning af kondensvand fra naturgasfyr
Ved tilsynet blev det oplyst, at kondensvand fra naturgasfyr ledes ti kloak uden yderligere
foranstaltninger.
I forbindelse med bortledning af kondensvandet fra naturgasfyr, kan der opstå tæringer i
ejendommens afløbssystemet, hvis afløbssystemet er lavet af materialer, som ikke er modstandsdygtige over for surt kondensat.
Med de vandmængder der er normalt er tale om vurderer Herning Kommune ikke at der er
problemer for Herning Vands spildevandsanlæg.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomheden er ikke pligtig til at føre egenkontrol.
Bemærkninger om tankanlæg
Der er ingen tankanlæg på virksomheden.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E52 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
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
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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
96288103 eller mikht@herning.dk.

Med venlig hilsen
Henrik Thimsen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

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.
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