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Miljøtilsyn den 02-05-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 02-05-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Gardit A/S, Grønlundvænget 1, 7330 Brande.

Sagsnummer:
09.02.01-P19-18-14
Kontaktperson: Henrik Thimsen
Mail: mikht@herning.dk
Dato: 18. maj 2016

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af:
Bo Knøsgaard, Gardit A/S
Finn Rasmussen, Gardit A/S
Brian Ulsø; Gardit A/S.
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen.
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 utæt port ved blæsehal S3
2. Indskærpelse om rengøring af arealer foran blæsehaller
3. Påmindelse om bortskaffelse af spraydåser
4. Påmindelse om brug af genbrugspladsen
5. Påmindelse om anmeldelse af nye produkter
6. Påmindelse om journal for kontrol af renluftsiden på filtre i malehalerne
7. Henstilling om at sikre tilstrækkelig opsamlingskapacitet i spildbakke under dieselolietank
8. Henstilling om sortering af affald
9. Henstilling om udendørs spild af blæsemiddel
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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

1. Indskærpelse om at porte til blæsehaller skal være tætte jf. miljøgodkendelsens
vilkår 10.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at port ved blæsehal S3 er utæt.
Ved tilsynet blev det indskærpet, at vilkår 10 skal efterkommes.
Virksomheden har den 4. maj 2016, fremsendt dokumentation for, at porten ved hal S3
er tætnet.
2. Indskærpelse om rengøring af arealer foran blæsehaller jf. miljøgodkendelsens
vilkår 15.
Ved tilsynet kunne det konstateres udslæb af blæsemiddel ved blæsehal S3.
Ved tilsynet blev det indskærpet, at vilkår 15 skal efterkommes.
Virksomheden har den 4. maj 2016, fremsendt dokumentation for, at arealet foran port
S3 er rengjort.
3. Påmindelse om bortskaffelse af spraydåser
Ved tilsynet kunne der konstateres spraydåser i container til jern- og metalaffald. Da
Herning Kommune betragter spraydåser som farligt affald, blev dette meddelt virksomheden, at spraydåser skal bortskaffes som farligt affald.
Spraydåserne blev herefter fjernet fra containeren. Spraydåser bortskaffes fremover
som farligt affald.
4. Påmindelse om brug af genbrugspladsen
Ved tilsynet blev det oplyst, at lysstofrør afleveres på genbrugspladsen.
Virksomheden er ikke tilmeldt til at bruge genbrugspladserne.
Herning Kommune skal påminde virksomheden om, virksomheden skal være tilmeldt
virksomhedsordningen for brug af genbrugspladserne, hvis den ønsker at benyttet
genbrugspladserne.
Dette kan ske via dette link: http://affald.herning.dk/saerligt-for-erhverv .
5. Påmindelse om anmeldelse af nye produkter jf. tilslutningstilladelsens vilkår 25
Datablad for det nye produkt 12éren er ikke sendt til Herning Kommune vedlagt virksomhedens vurdering af, hvorfor produkterne lever op til ovenstående krav i tilslutningstilladelsen vilkår 24.
Herning Kommune skal påminde virksomheden om at vilkår 25 skal efterkommes.
6. Påmindelse om journal for kontrol af renluftsiden på filtre i malehalerne jf. miljøgodkendelsens vilkår 63.
Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke føres journal af månedlig kontrol af renluftsiden
på filtre i malehallerne.
Herning Kommune skal påminde virksomheden om at vilkår 63 skal efterkommes.
7. Henstilling om kildesortering af affald
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal erhvervsaffald egnet til nyttiggørelse kildesorteres.
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Virksomheden har den 4. maj 2016, fremsendt dokumentation for, at glasset i containeren er blevet sorteret for andet affald.
8. Henstilling om at lukke dør ind til dieselolietank
Eftersom spildbakken under olietanken skal sikre, at evt. spild opsamles skal der være
tilstrækkelig opsamlingskapacitet til stede. Såfremt spildbakken står fuld af vand reduceres opsamlingskapacitet.
Det henstilles at spildbakken tømmes for vand og at døren ind til tanken holdes lukket
når der ikke tankes.
9. Henstilling om udendørs spild af blæsemiddel
Da spild af blæsemiddel fra silo forureningsmæssigt kan sammenlignes med forureningen fra utætte porte og udslæb fra haller, skal det sikres at udendørs siloer og transportsystemer til blæsemiddel er tætte.
Virksomheden har den 4. maj 2016, fremsendt dokumentation for, at arealet foran port
S2 er rengjort.
Øvrige bemærkninger
Virksomhedens indsendte egenkontrol viser at VOC-reduktionsprogrammet er overholdt.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A203 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Revurdering af og miljøgodkendelse af 2. september 2015
Tilslutningstilladelse af 6. marts 2015
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
Henrik Thimsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

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 godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
ii
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