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Miljøtilsyn den 3. maj 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 3. maj 2016 gennemført
et uvarslet miljøtilsyn på Vesterbro Produkthandel ApS, Granvænget 16,
7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei.
Tilsynet er gennemført som opfølgning på en henvendelse om støjgener fra
virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden var repræsenteret af Poul Nielsen.
Tilsynet blev foretaget af Inge 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.
Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Støjberegning af 14. oktober 2013 viser, at virksomhedens støjbidrag ved
Taksvej 5 overholder de fastsatte grænseværdier.
Det er kommunens vurdering, at
 beboerne på Taksvej 5 med stor sandsynlighed er belastet med et højere
støjbidrag, da Vesterbro Produkthandel pt. er ved at fjerne oplag af jern og
metal langs skellet til Taksvej 5 og Ellevænget 5.
 det i en periode vil være nødvendigt med et øget aktivitetsniveau i området langs skellet til Taksvej 5 og Ellevænget 5, da renovering af betonbelægningen er nødvendig for at undgå nedsivning af forurenende stoffer til
jord og grundvand
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 der skal ske en udbedring af betonelementer langs skellet til Taksvej 5 og Ellevænget 5.
Kommunen skal gøre opmærksom på, at der i støjberegning af 14. oktober 2013 forudsættes en intakt støjskærm på minimum 2 m.
Virksomheden bedes fremsende en handlings- og tidsplan for udbedring eller udskiftning af
støjskærm langs skellet til Taksvej 5 og Ellevænget 5 inden 1. juni 2016 til kommunen. Opmærksomheden henledes på at udskiftning af betonelementerne med enten højere elementer eller en anden form for støjskærm forudsætter en byggetilladelse.
Kommunen finder det meget positivt, at Vesterbro Produkthandel vil tilgodese ønsket fra beboerne på Taksvej 5 om at begrænse støjende aktiviteter om lørdagen.
Baggrund for uanmeldt miljøtilsyn
Herning Kommune har den 25. april 2016 fået en henvendelse fra Vagn Yde Jensen, Taksvej 5, 7400 Herning om støjgener fra aktiviteterne på Granvænget 16. Henvendelsen blev
den 3. maj 2016 drøftet med beboerne på Taksvej 5.
Vagn Yde Jensen oplyste, at
- der er tale om impulsstøj
- støjgenerne er taget til siden november 2015
- støjen er særligt generende om lørdagen, hvor beboerne ønsker at opholde sig i haven.
Samtidig udtrykte Vagn Yde Jensen bekymring for kommende aktiviteter på den del af Hedelandsvej 4, matr. 23a, hvor bygningen er fjernet.
Miljøtilsyn den 3. maj 2015
Henvendelsen om støjgener fra aktiviteter på Granvænget 16 blev drøftet.
Vesterbro Produkthandel ved Poul Nielsen oplyste, at
- aktivitetsniveauet på Granvænget 16 har været faldende det seneste år, idet tilførslen af
jern og metal er reduceret med 30 – 40 %
- der pt. opleves en mindre stigning i tilførslen af jern og metal
- aktivitetsniveauet med skærebrænderen, der anvendes på arealet over mod Ellevænget 5,
er reduceret med ca. 60 - 70 %, da jernstykkerne opskæres i længere stykker
- virksomheden håndterer jern og metal i overensstemmelse med procedure af marts 2013
- der endnu ikke er foretaget udskiftning af næbsaksen, som anført i procedure af marts 2013
- næbsaksen er næsten ikke i brug længere
- området mod nord ryddes pt. for oplag af jern og metal, da betonbelægningen skal udbedres. Arbejdet forventes udført i maj – juni 2016
- virksomheden ikke har eller planlægger aktiviteter på den del af Hedelandsvej 4, matr. 23a,
hvor bygningen er revet ned.
Poul Nielsen udtrykte forståelse for naboens henvendelse og oplyste, at virksomheden er
indstillet på at begrænse driften om lørdagen, så støjende aktiviteter på Granvænget 16
stopper senest kl. 12.00 i stedet for kl. 14.00.
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at
- betonelementerne (ca. 2 m høje) langs skel til Taksvej 5 er defekte flere steder.
Med venlig hilsen
Inge Hansen
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Kopi sendt til: Vagn Yde Jensen [info@cova.dk]
Foto fra miljøtilsyn den 3. maj 2016

Betonelementer mellem Taksvej 5 og Vesterbro
Produkthandel (set fra Taksvej 5)

Betonelementer mellem Taksvej 5 og Vesterbro
Produkthandel (set fra Granvænget 16)

Oplag mod Taksvej 5

Oplagsplads mod Taksvej 5 (matr. nr. 22k) og
Ellevænget 5 (matr. nr. 18af)
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Oversigtskort over området

i
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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.
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