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Miljøtilsyn den 31-01-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 31-01-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Anti-Rust Herning A/S, Neksøvej 6, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et prioriteret tilsyn, hvor virksomhedens væsentligste miljøforhold er
gennemgået.
Virksomheden var repræsenteret af Karsten Nielsen.
Tilsynet blev foretaget af Pernille Kjeldsen
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 ikke anledning til bemærkninger.
1. Øvrige bemærkninger
Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynstidspunktet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Tilslutningstilladelse af 19-12-2013
Brugerbetaling
Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og ef-

-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

ter). 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
Pernille Kjeldsen
Miljø & Klima
Herning Kommune
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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 miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1733 af 21. december 2015.
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