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Miljøtilsyn den 19. april 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 19. april 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Obel-P Automation A/S, Cypresvej 16-18, 7400
Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Michael Bonnichsen.
Tilsynet blev foretaget af Monica Klitgaard 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. Påmindelse om kondensvand fra kompressor
2. Påmindelse om brug af genbrugsplads
3. Bemærkning om afkast for svejserøg
1. Påmindelse om kondensvand fra kompressor
Kondensvand fra trykluftkompressoren indeholder olie og må derfor ikke ledes
ukontrolleret ud.
Kondensvandet kan i stedet fx opsamles og bortskaffes som affald, renses i
olieudskiller og afledes til spildevandskloak eller opsamles og løbende fordampes, som tidligere.
Virksomheden skal ændre håndteringen af kondensvandet inden den 1. juli
2016, og orientere kommunen når ændringen er gennemført.
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2. Påmindelse om brug af genbrugsplads
Virksomheden er tilmeldt brug af genbrugspladsen og oplyser, at genbrugspladsen bruges,
men at besøg ikke er anmeldt, og genbrugspladsen har ikke registreret aflevering af farligt
affald siden 2011.
Virksomheden mindes om, at hvert besøg skal anmeldes pr. SMS. Prisen pr. besøg er pt.
150 kr.
Flere informationer om SMS-ordningen kan findes på:
affald.herning.dk/saerligt-for-erhverv/faa-adgang-til-genbrugspladsen
3. Bemærkning vedr. afkast for svejserøg
Virksomhedens afkast til svejserøg er ca. 1 m over tag. Iht. svejserøgsvejledningeniii bør afkast fra svejsning i ulegeret stål med 2-4 svejsepladser være mindst 3 m over tagryg, hvor
afstanden til nærmeste bolig er mindre end 40 m.
Der er dog ikke foretaget ændringer af afkastet siden virksomheden oprindeligt blev miljøgodkendt i 2001, og omfanget af svejsning er kun blevet mindre siden.
Det vurderes derfor, at afkasthøjden kan accepteres pt. på baggrund af den begrænsede
produktion. Såfremt kommunen senere vurderer det nødvendigt fx hvis der konstateres gener, eller omfanget af svejsning øges, kan der stilles krav om øget afkasthøjde.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A 53 Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre
virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet
produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2 i brugerbetalingsbekendtgørelseniv.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Virksomheden har ingen godkendelser eller tilladelser.
Tidligere miljøgodkendelse fra 2001 bortfaldt i 2014, da virksomhedens aktiviteter ikke længere er godkendelsespligtige.
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
Monica Klitgaard Hansen
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