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Miljøtilsyn den 18-12-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 18-12-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Tarpaper Recycling ApS, Miljøvej 2, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Claus Bøje og Henrik Jørgensen.
Tilsynet blev foretaget af Monica K. Hansen og Jesper Thomsen.
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. Påmindelse om opbevaring af elektronikaffald
2. Påmindelse om tankning med dieselolie
3. Bemærkning om udendørs oplag af tagpap
1. Påmindelse om opbevaring af elektronikaffald
Konstateret på tilsynet, at der udendørs opbevares elektronikaffald i en
åben container.
Det påmindes, at elektronikaffald opbevares i henhold til reglerne i § 38,
stk. 1 i elskrotbekendtgørelsen, det vil sige at elektronikaffald skal oplagres
på en overdækket plads med tæt belægning og mulighed for opsamling af
evt. spild.
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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

Virksomheden oplyste på tilsynet, at containeren ville blive flyttet snarest
muligt. Når containeren er flyttet skal virksomheden indsende fotodokumentation af den nye placering.
2. Påmindelse om tankning med dieselolie
Konstateret på tilsynet, at tankning med dieselolie foregår udendørs ved værkstedet, hvor
der er SF-sten. Dette er ikke i overensstemmelse med vilkår 3.4.12 i godkendelsen.
Virksomheden oplyste på tilsynet, at man fremover vil bakke trucken ind i værkstedet og foretage tankningen der.
Det påmindes, at vilkår 3.4.12 fremover overholdes som beskrevet af virksomheden.
3. Bemærkning om udendørs oplag af tagpap
Konstateret på tilsynet, at der flere steder var gået hul i overdækningen af tagpapbunkerne,
og der lå en større bunke af tagpap, som slet ikke var overdækket. Virksomheden oplyste på
tilsynet, at man snarest vil sørge for at overdækningerne bliver bragt i orden.
Når det er bragt i orden, hvilket kommunen forventer er sket inden 8. februar 2016, skal virksomheden indsende fotodokumentation af de inddækkede bunker.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K206 ”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald..” i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 29-06-2011 – Miljøgodkendelse til neddeling af tagpap, Tarpaper Recycling ApS, Miljøvej 2, 7400 Herning.
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
Jesper Thomsen
Miljømedarbejder
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Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. bek. nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Bek. nr. 1447 af 2. december 2015.
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