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Miljøtilsyn den 12. november 2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 12. november 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på JM Listen ApS, Erhvervsvænget 4, 7280
Sønder-Felding.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsynVirksomheden var repræsenteret af Morten Brahe.
Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn.
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 eller håndhævelser:
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens har ingen egenkontrolkrav.
Bemærkninger om tankanlæg
Der er ingen tankanlæg på virksomheden.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet
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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

Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E52 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Listepunkt E52 omfatter savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end
50.000 m3 fast masse pr år af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse af løvtræ eller
med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Der er ikke meddelt godkendelser eller tilladelser.
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
Lene Hahn

Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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