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Miljøtilsyn den 05-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 05-10-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på PF Mobility, Bjerregårdvej 15, 7480 Vildbjerg.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Martin Søndergaard.
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 korrekt opbevaring af olieholdige spåner og dunke
med olie i kompressorskur.
2. Påmindelse om brug af genbrugspladsen og P-kassen.
3. Henstilling om bortskaffelse af bejdsevæske
4. Bemærkning om eftersyn af filteranlæg samt egenkontrol med filtre.
5. Bemærkning om afledning af kondensvand fra naturgasfyr til kloakken.
1. Indskærpelse om korrekt opbevaring af olieholdige spåner og dunke med olie i
kompressorskur
Ved tilsynet kunne det konstateres, at olieholdige metalspåner opbevares udendørs i åben
skrotcontainer placeret på ubefæstet areal.
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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

I skuret til kompressor kunne der konstateres nogle mindre dunke med ubestemmeligt indhold, formentlig olie. En enkelt dunk var ikke lukket.
Gulvet/flisebelægningen i skuret vurderes ikke at være tæt. Der er dermed risiko for forurening, hvis dunken vælter.
Ifølge Herning Kommune regler for opbevaring af olie og kemikalier, herunder også affald,
skal opbevares i tætte beholdere med låg eller i lukket container.
Olie og kemikalier skal opbevares under tag på en plads med tæt belægning så spild kan
opsamles.
Herning Kommune skal hermed indskærpe at olieholdige spåner og olier i kompressorskur
straks opbevares i overensstemmelse med Herning Kommunes regler for opbevaring af olie
og kemikalier.
2. Påmindelse om brug af genbrugspladsen og Problemaffaldskassen
Ved tilsynet blev det, oplyst at såvel genbrugspladsen som problemaffaldskassen anvendes
ved bortskaffelse af mindre mængder farligt affald.
Virksomheden er ikke tilmeldt brug af genbrugspladesen.
Herning Kommune skal hermed påminde virksomheden om, at virksomheden skal være tilmeldt SMS-ordningen for at bruge genbrugspladsen. Dette kan gøres via
http://www.genbrugsplads.info/virksomhed.php?komnr=657.
Problemaffaldskassen må kun anvendes til problemaffald fra private husholdninger.
3. Henstilling om bortskaffelse af bejdsevæske
Ved tilsyn blev det oplyst, at der ikke længere foretages bejdsning af aluminium. Bejdsekarret er dog ikke helt tømt for bejdsevæske.
For at begrænse risiko for forurening skal Herning Kommune henstille, at væsken i karret
bortskaffes som farligt affald inden 1. januar 2016. Kvittering for bortskaffelse bedes indsendt
pr. mail til virksomheder@herning.dk.
4. Bemærkning om eftersyn af filteranlæg samt egenkontrol med filtre
Ved tilsynet kunne det konstateres, at renluftsiden af kuvertfiltrene var meget snavsede samt
at enkelte filtre så ud til at være defekte.
For at begrænse luftforureningen fra virksomheden mest muligt skal Herning Kommune henstille, at der snarest foretages et serviceeftersyn på filteranlægget.
Herning Kommune skal endvidere henstille, at renluftsiden af partikelfiltre kontrolleres visuelt
mindst én gang om måneden.
5. Bemærkning om afledning af kondensvand fra naturgasfyr til kloakken
Ved tilsynet kunne det konstateres, at kondensvand fra naturgasfyr ledes til kloak uden yderligere foranstaltninger.
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I forbindelse med bortledning af kondensvandet fra naturgasfyr, kan der opstå tæringer i
ejendommens afløbssystemet, hvis afløbssystemet er lavet af materialer, som ikke er modstandsdygtige over for surt kondensat.
Med de vandmængder der er normalt er tale om vurderer Herning Kommune ikke, at der er
problemer for Herning Vands spildevandsanlæg.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens skal ikke indsende egenkontroloplysninger.
Bemærkninger om tankanlæg
Der er ingen olietanke på ejendommen.
Bemærkninger om jordforurening
I komperssorskuret kunne det konstateres, at gulvet/flisebelægningen var meget misfarvet.
Da skuret over en længere årrække har været anvendt til kompressorrum kan misfarvningen
skyldes spild af olie i denne periode. Der kunne ikke konstateres tegn på ”frisk” spild.
Herning Kommune skal henstille, at der bliver ryddet op i skuret og at jord oven på fliser fjernes. Op til 1 m3 lettere forurenet jord kan afleveres på genbrugspladsen Nederkærgård.
Såfremt der konstateres tegn på oliespild på fliserne skal det undersøges om der er sket en
forurening af jorden under fliserne. Dette kan gøre ved at løfte et par fliser i det område, hvor
der er mest tegn på spild.
Kan der konstateres tegn på forurening under fliserne skal Herning Kommunes Jord og
grundvandsafdeling kontaktes på 96 28 80 71 eller 96 28 80 29.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A53 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
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

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Regler for opbevaring af olie og kemikalier
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Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
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