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Miljøtilsyn den 7. marts 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 7. marts 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Ermo Glasfiber ApS, Gl Sundsvej 20, 7451 Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn, hvor udvalgte miljøforhold er gennemgået.
Virksomheden var repræsenteret af Leif Hansen.
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 ikke anledning til håndhævelser.
Virksomheden blev mindet om, at erhverv skal tilmeldes for at kunne bruge
kommunens genbrugspladser. Virksomheden er pt. ikke tilmeldt.
Tilmelding kan ske via kommunens hjemmeside, se under ”Særligt for erhverv” på ”affald.herning.dk” eller send en SMS med teksten ”GP tilmeld
1008239793” til nr. 1919.
Virksomheden skal afmelde den sløjfede olietank. Afmeldingen kan ske på
www.bygogmiljoe.dk eller ved at udfylde og returnere vedhæftede skema.
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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 D 57 i brugerbetalingsbekendtgørelseniii. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af
hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr. dag. Virksomhed for belægning med plast.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 24-07-1986.
Virksomheden er ikke længere godkendelsespligtig, da forbruget af plastmateriale ligger
langt under tærskelværdien for godkendelsespligt på 100 kg/dagiv. Godkendelsen fra 1986 vil
fortsat være gældende, men bortfalder den 17. august 2018, hvis det godkendelsespligtige
aktivitetsniveau ikke er genoptaget inden. Såfremt godkendelsen tages i anvendelse igen, vil
kommunen revurdere vilkårene for godkendelsen.
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.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8054 eller mikmk@herning.dk.

Med venlig hilsen
Monica Klitgaard Hansen

Vedlagt:
- Tilsynsrapport
- Skema til ”Anmeldelse af sløjfning af olietank”
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Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1417 af 2. december 2015.
iv Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
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