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Miljøtilsyn den 25-04-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 25-04-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på HN Coating A/S, Cypresvej 34, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Conni Elmholt og Leo 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
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om sløjfning af olietank
2. Påmindelse om adgang til genbrugspladserne
3. Bemærkning om støj
1. Indskærpelse om sløjfning af overjordisk olietank fra 1984
Overjordiske ståltanke under 6000 liter skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, jf. olietankbekendtgørelsens § 45.
I forbindelse med miljøtilsynet 6. september 2013 blev ejendommens tidligere
ejer MJT Holding gjort opmærksom på, at den overjordiske olietank fra 1984
skulle tages ud af brug senest ved udgangen af 2014.
Ifølge olietanksbekendtgørelsensiii § 45 er det tankens ejer, der skal sørge for,
at tanken sløjfes korrekt.
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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

Ved tilsynet den 25. april 2016 kunne det konstateres, at tanken fortsat er i brug.
Herning Kommune skal hermed indskærpe, at den overjordiske olietank fra 1984 tages ud af
brug snarest muligt, dog senest 25. maj 2016.
Sløjfning af olietanken skal anmeldes til Herning Kommune via https://www.bygogmiljoe.dk/
eller ved indsendelse af vedlagte skema.
Såfremt der skal etableres en ny olietank, skal dette anmeldes til Herning Kommune senest
2 uger før anlægget etableres, ligeledes via https://www.bygogmiljoe.dk/ eller ved indsendelse af vedlagte skema.
2. Påmindelse om adgang til genbrugspladserne
Ved tilsynet blev det oplyst, at olieaffald fra kompressor og lyskilder bortskaffes til genbrugspladsen. Virksomheden er ikke tilmeldt til at bruge genbrugspladserne.
Herning Kommune skal påminde virksomheden om, virksomheden skal være tilmeldt virksomhedsordningen for brug af genbrugspladserne, hvis den ønsker at benyttet genbrugspladserne.
Dette kan ske via dette link: http://affald.herning.dk/saerligt-for-erhverv
3. Bemærkning om støj
Ved såvel forrige som indeværende tilsynet blev det konstateret, at støjbidraget fra udendørs
ventilatorer/filteranlæg muligvis ikke overholder de støjgrænser, der er fastsat uden for virksomhedens eget areal.
Da virksomhedens støjbidrag ved nærmeste bolig vurderes overholdt, og der ikke er modtaget klager, vil Herning Kommune pt. ikke foretage sig yderligere.
Generelt skal installationer og anlæg, der udgør støjkilder, vedligeholdes forebyggende, da
de ellers kan ende med at blive mere støjende. Dette gælder for de fleste systemer med bevægelige dele.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A 203 i godkendelsesbekendtgørelseniv.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 11-10-1996
Der er ikke ført tilsyn i forhold til vilkårene i miljøgodkendelse af 11. oktober 1996, da miljøgodkendelsens vilkår er utidssvarende og afspejler ikke de faktiske forhold på virksomheden.
Bemærkninger vedr. revurdering af miljøgodkendelse
En revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse af 11. oktober 1996 er tidligere
blevet drøftet.
Ved tilsynet blev det ikke aftalt et tidspunkt for en revurdering.
Virksomheden vil derfor senere blive kontaktet med henblik på at fastsætte en dato for
indsendelse af oplysninger til brug fro revurderingen.
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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
Olietanksskemaer.
i
ii

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

BEK nr 1611 af 10/12/2015 (Olietanksbekendtgørelsen)

iv

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
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