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Miljøtilsyn den 18. april 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 18. april 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S, Røddinglundvej 8, 7480 Vildbjerg.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn med fokus på oplag af farligt affald, nedknusningsplads for
beton, tegl og mursten samt egenkontrolvilkår.
Virksomheden var repræsenteret af Sejer Pedersen og Claus Nordestgaard
Bruhn. 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. Indskærpelse om driftsjournal
2. Øvrige bemærkninger
1. Indskærpelse om driftsjournal
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at driftsjournalen ikke føres i fuld overensstemmelse med vilkår 3.25 i miljøgodkendelse af 14. november 2001.
Det indskærpes, at driftsjournalen suppleres med følgende oplysninger:
- nedknuste mængder af beton, tegl og mursten
- afhændede mængder af knust beton, tegl og mursten
- bortskaffede mængder af frasorterede affaldstyper
(opgjort på de enkelte affaldstyper)
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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

- tidsperiode og driftstid for knuseaktivitet.
Indskærpelsen skal efterkommes straks.
2. Øvrige bemærkninger
Det er kommunens erfaring, at vilkår 3.5.6 i tilslutningstilladelse af 11. marts 2013 er vanskelig at efterkomme korrekt. Vilkåret håndhæves derfor ikke.
Kommunen vender tilbage, når der enten er fundet en egnet metode til pejling, eller der er
truffet beslutning om, at vilkåret skal ophæves.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Virksomheden er omfattet af listepunkt H 51 i brugerbetalingsbekendtgørelseniv.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 14. november 2001
Miljøgodkendelse af 5. november 2007
Tilslutningstilladelse af 11. marts 2013

Nedknusning af tegl og beton samt neddeling og kompostering af haveaffald mv
Ændring af vilkår
Udsprøjtning af vaskevand og overfladevand fra tankplads

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
Inge Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
iv Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1417 af 2. december 2015.
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