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Miljøtilsyn den 19. april 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 19. april 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Front-Z A/S, Langvadbjergvej 19-21, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Henrik Linneberg, Kristian Madsen og
John Najbjerg Poulsen (JNP Consulting)
Tilsynet blev foretaget af Lise Brock Andersen.
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. Påmindelse om ansøgning om byggetilladelse til opstilling af
skibscontainere
2. Henstilling om anmeldelse af sløjfning af olietanke
3. Påmindelse om rettidig indsendelse af egenkontrol i vilkår 29
1. Påmindelse om ansøgning om byggetilladelse til opstilling af
skibscontainere
Opsætning af skibscontainere kræver byggetilladelse. I skal søge om denne
gennem Byg og Miljø, https://www.bygogmiljoe.dk.
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2. Henstilling om sløjfning og anmeldelse af sløjfning af olietanke
Det oplystes på tilsynet at kun en af fire tanke registreret i BBR anvendes.

Etableringsår
Placering
Status

Tank 1
1976
Langvadbjergve
j 19
Anvendes ikke

Tank 2
1983
Langvadbjergve
j 19
Ikke aktive

Tank 3
1986
Langvadbjergve
j 19
Ikke aktive

Tank 4
1986
Langvadbjergve
j 21
Aktiv

De tre tanke, der ikke anvendes er fra hhv. 1976 (nedgravet), 1983 og 1986 (overjordiske) og
varigt taget ud af drift. Virksomhedens aktive olietank fra 1986 skal sløjfes senest i år, 2016.
I anmelde sløjfningen af tanke der er taget varigt ud af drift på Byg og Miljø
( https://www.bygogmiljoe.dk ) (tank 1, 2 og 3), og sløjfe tank 4 i år.
Ved sløjfningen af tank 4 skal sløjfningen anmeldes i Byg og Miljø og den nye tank, der
opstilles til erstatning, skal også anmeldes
3. Påmindelse om rettidig indsendelse af egenkontrol i vilkår 29
Det fremgår af vilkår 29 at dokumentation for overholdelse af reduktionsprogrammet (VOC
redegørelse) skal indsendes senest 1. marts. Vi påminder om fristen og forventer at modtage
de dokumentet rettidigt næste år.

Bemærkninger vedrørende egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol med overholdelse af reduktionsprogrammet viser, at dette
overholdes.

Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E215 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 19. august 2015 Revurdering og miljøgodkendelse
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
Lise Brock Andersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
i
ii
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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.
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
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