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Miljøtilsyn den 20-04-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 20-04-2016 gennemført
et miljøtilsyn på Skiltegården Herning, Langvadbjergvej 1, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er gennemført som opfølgning på tidligere tilsyn den 18. november 2015.
Virksomheden var repræsenteret Karsten Uhrskov Christensen.
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
1. Indskærpelse om bortskaffelse af paller
Ved tilsynet 18/11 2015 blev det i pkt 1 indskærpet, at paller kun må
bortskaffes til anlæg, der er er godkendte til at modtage disse.
Indskærpelsen efterkommes.
2. Påmindelse om at malekabine ikke må anvendes til autolakering
Ved tilsynet 18-11-2015 blev virksomheden i pkt. 2 oplyst om, at malekabinen ikke må anvendes til autolakering.
Påmindelsen efterkommes.
3. Påmindelse om anmeldelse af 2 olietanke
Ved tilsynet blev der udfyldt skemaer til anmeldelse af olietankene
4. Henstilling om forhøjelse af afkast fra malekabine
Ved tilsynet 18-11-2015 blev det i pkt. 3 henstillet at afkastet forhøjes, så
immissionsbidraget kan overholdes uden for virksomhedens skel.
-1–
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

Henstillingen er ikke efter kommet.
Virksomheden meddelte, at afkast fra malekabine vil blive forlænget til
10 meter over terræn inden den 1. juli 2016.
5. Henstilling til imødegåelse af luftforurening og lugt fra svejsning, laserskæring og støvende aktiviteter
Svejserøg
.
Ved tilsynet 18-11-2015 blev det i pkt. 4 henstillet, at afkastet føres minimum 1 meter over
tagfladen, hvor det er placeret.
Henstilling efterkommet
Laserskærer
Ved tilsynet 18-11-2015 blev det i pkt. 4 henstillet at udsug/afkast fra laserskæring bør afkast fra processen placeres i længst mulig afstand fra boliger. Afkasthøjden skal være tilstrækkelig til at der ikke opstår lugtgener uden for virksomhedens areal.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at afkast/udsug ikke er etableret.
Hertil meddelte virksomheden, at afkast/udsug vil blive etableret inden 1.
juli.
Båndsliber
Ved tilsynet 18-11-2015 blev det i pkt. 4 henstillet at båndsliber tilsluttes udsugningsanlæg.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at båndsliber ikke er tilsluttet udsugningsanlæg.
Hertil meddelte virksomheden, at afkast/udsug vil blive etableret inden 1.
juli 2016.
Afkast fra slibekabine m.m
Ved tilsynet 18-11-2015 blev det i pkt. 4 henstillet at udsug fra slibekabine bør tilsluttes effektive filteranlæg, der sikrer at støvgener i omgivelserne undgås. Afkast bør føres minimum 1 meter over tagfladen, hvor
det er placeret.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at udsug fra slibekabine var tilsluttet
et nedadrette afkast.
Hertil meddelte virksomheden, at afkast 1 meter over tagflade vil blive
etableret inden 1. juli 2016.
Øvrige forhold
Virksomheden har endnu ikke søgt om byggetilladelse til de bygningsmæssige ændringer
der er foretaget. Virksomheden skal snarest muligt kontakte Herning Kommunes byggesags
afdeling (bygge-sag@herning.dk og tlf. 96 28 80 40) for et berigtige forholdene.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A52 i brugerbetalingsbekendtgørelseniii.
Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelseniv.
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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:
Tilsynsrapport
i

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 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.
iv Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1733 af 21. december 2015.
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