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Miljøtilsyn den 02-09-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 02-09-2015 gennemført
et uvarslet miljøtilsyn på Tjørring Autoteknik, Tjelevej 22, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Mohan Suntha.
Tilsynet blev foretaget af Eric Farley og Trine Grud Fisker.
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: Påmindelse vedr. bortskaffelse af spraydåser
og oliefiltre.
Påmindelse om bortskaffelse af spraydåser og oliefiltre
Ved tilsynet blev det konstateret, at der lå spraydåser og enkelte oliefiltre i
containeren til jern og metal. Tjørring Autoteknik blev gjort opmærksom på,
at spraydåser og oliefiltre skal bortskaffes som farlig affald. Det blev aftalt, at
Mohan Suntha hurtigst muligt fjerner spraydåser og filtre fra containeren.
Farligt affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være med tæt belægning og uden afløb. Spild skal kunne
holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord,
grundvand, overfladevand eller kloak.
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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

Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomheden har én nedgravet tank til fyringsolie. Mohan Suntha har ingen oplysninger om
tanken.
I alt er der registreret 6 negravede tanke på adressen, alle til fyringsolie. Ud over Tjørring
Autoteknik er der pt. synshal og privat bolig på adressen. Virksomhedsejer bor i den private
bolig.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Tilslutningstilladelse af 13-10-1986.
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
Trine Grud Fisker
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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.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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