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Miljøtilsyn den 10. november 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 10. november 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Lundorff BOLIGFARVER, Teglvænget 99,
7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn, med fokus på emissioner, farligt affald og spildevand.
Virksomheden var repræsenteret af Tom Lundorff.
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. Indskærpelse om afbrænding af affald og paller
2. Påmindelse om kvittering for bortskaffelse af malingaffald
3. Bemærkning om afkast fra malekabine
4. Bemærkning om vask af maleruller
1. Indskærpelse om afbrænding af affald og paller
Afbrænding af affald hos private er ikke tilladt iht. affaldsbekendtgørelsen. Det indskærpes
derfor, at virksomheden ikke må afbrænde hverken haveaffald, kasserede paller eller andet
affald. Indskærpelsen skal efterkommes straks.
For at undgå gentagelser, henstilles kommunen, at virksomheden får bortskaffet metalbeholder og aske.
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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 kvittering for bortskaffelse af malingaffald
Som aftalt på tilsynet skal virksomheden sende kopi af kvittering for bortskaffelse af hhv.
vandbaseret og oliebaseret malingaffald i 2015.
Kvitteringen skal sendes til Herning Kommune inden senest 4. januar 2016.
3. Bemærkning om afkast fra malekabine
Til vurdering af afkastet fra malekabinen bedes virksomheden sende oplysning om blandingsforhold mellem maling, hærder og fortynder for hhv. Novipur 30 og Novipur Primer. Oplysninger bedes sendt inden den 4. januar 2016.
4. Bemærkning om vask af maleruller
Afledning af spildevand fra vask af maleruller accepteres i det nuværende omfang uden en
spildevandstilladelse. Hvis omfanget stiger, skal virksomheden orientere kommunen, så vi
har mulighed for at vurdere afledningen igen. Hvis der opstår problemer med afledningen ift.
kloaksystemet, vil vi vurdere afledningen igen.
Øvrige bemærkninger
Der er ingen bemærkninger til indsendt egenkontrol, da virksomheden ikke har krav om at
indsende resultater af egenkontrol.
Virksomheden har sløjfet olietank fra 1973. De resterende to olietanke skal sløjfes i hhv.
2042 og 2050.
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E64 Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller
dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end eller lig med 6 kg pr. time i Bekendtgørelse nr. 463 af
21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Virksomheden har ingen miljøgodkendelser eller spildevandstilladelser.
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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