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Miljøtilsyn den 18-11-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 18-11-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Skiltegården Herning, Langvadbjergvej 1, 7400
Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Karsten 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 bortskaffelse af paller.
2. Påmindelse om brug af malekabine til autolakering
3. Henstilling om forlængelse af afkast fra malekabine
4. Henstilling om luftforurening og lugt
1. Indskærpelse om bortskaffelse af paller
Ved tilsynet oplyste virksomheden, at paller afhentes af private til afbrænding i fastbrændselsfyr. Der er stor risiko for at paller er imprægneret med
stoffer, som giver anledning til væsentlig forurening ved afbrænding i ikke
miljøgodkendte fyringsanlægs.
Herning Kommune skal hermed indskærpe at paller kun må bortskaffes til
anlæg, der er er godkendte til at modtage disse.
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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

2. Påmindelse om brug af malekabine til autolakering
Eftersom virksomhedens afkast til malekabinen er placeret tættere end 100
meter fra et boligområde, må malekabinen i henhold til Autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 ikke anvendes til autolakering.
3.

Henstilling om forhøjelse af afkast fra malekabine

Organiske opløsningsmidler (VOC) fra malekabine
I forbindelse med etablering af malekabinen på virksomhedens tidligere
beliggenhed Bassumgårdvej 15, er der foretaget en vurdering af malekabinens forurening med VOC. I denne forbindelse blev det vurderet at et afkast 8-9 meter og terræn var tilstrækkelig til at sikre mod gener
Herning Kommune har fortaget en ny vurdering med den nye beliggenhed.
Forudsætningerne for vurderingen er følgende:
 Forbrug af VOC (blandingsfortynder) /time 800 gram VOC/time
 Luftmængde i afkast 17.000 m3/time
 Afkastdiameter 0,71 meter
 Generel bygningshøjde 6,5 meter (ny beliggenhed)
Det er Herning Kommunes vurdering, at et afkast 8 meter over terræn ikke
er tilstrækkelig til at sikre mod forurening med VOC. Det tilladige immissionsbidrag, som skal være overholdt i skel, er først overholdt i en afstand af
75 meter fra afkastet.
Det henstilles at afkastet forhøjes, så immissionsbidraget kan overholdes
uden for virksomhedens skel.
Såfremt forbruget af blandingsfortyndere afviger fra det der er forudsat skal der tages hensyn
til dette, ved bestemmelse af afkasthøjden
4. Henstilling til imødegåelse af luftforurening og lugt
Svejserøg
For virksomheder med indtil 4 svejsesteder (MIG/MAG), hvor der ikke svejses i rustfrit stål, skal afkastet føres mindst 3 meter over tagryg og skal være opadrettet. Såfremt afkast placeres mere end 40 meter fra nærmeste
bolig skal afkastet føres minimum 1 meter over tagfladen, hvor det er placeret.
Laserskærer
Eftersom laserskæring i plast kan give anledning til lugt bør afkast fra processen placeres i længst mulig afstand fra boliger. Afkasthøjden skal være
tilstrækkelig til at der ikke opstår lugtgener uden for virksomhedens areal.
Støv fra malekabine
Gulvfilteret i malekabinen bør være i stand til at tilbageholde mindst 90 % af
malingsstøvet.
Filter bør efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. Renluftsiden bør efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn
til kommende inspektioner.
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Båndsliber, slibemaskiner, save og fræsere
Støv og partikel frembringende anlæg bør tilsluttes effektive filteranlæg, der
sikrer at støvgener i omgivelserne undgås. Afkast bør føres minimum 1
meter over tagfladen, hvor det er placeret.
Filtre bør efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. Renluftsiden bør efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn
til kommende inspektioner.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomheden skal ikke indberette egenkontrol.
Bemærkninger om tankanlæg
Ved tilsynet blev det oplyst, at de 2 tanke der er registeret i BBR er fjernet. Tankene erstattet
af 2 overjordiske plasttanke fra henholdsvis 2005 og 2013.
Virksomheden har pligt efter Olietanksbekendtgørelsen til at anmelde både sløjfning og etablering af olietanke til Herning Kommune.
Herning Kommune skal påminde virksomheden om at det sker snarest. Anmeldelsen skal
foretages via https://www.bygogmiljoe.dk/
Da der er tale om enkeltvæggede plasttanke skal de tages ud af brug seneste 25 år efter
fabrikationsåret.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Øvrige bemærkninger
Ved tilsynet er der konstateret flere forhold der kræver byggetilladelse.
Virksomheden bør snarest muligt kontakte Herning Kommunes byggesags afdeling (byggesag@herning.dk og tlf. 96 28 80 40) for et berigtige forholdene.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A52/A53 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
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.
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Med venlig hilsen
Henrik Thimsen

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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