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Miljøtilsyn den 19. maj 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 19. maj 2016 gennemført
et uvarslet miljøtilsyn på Skibbild Smede og Maskinforretning, Herningvej
86, 7480 Vildbjerg.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn med fokus på tankningsplads samt oplag af råvarer og affald.
Virksomheden var repræsenteret af Jørgen Bay.
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. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om opbevaring af oliefiltre
2. Øvrige bemærkninger
1. Indskærpelse om opbevaring af oliefiltre
Oliefiltre er klassificeret som farligt affald og skal opbevares i overensstemmelse med kommunens Regler for opbevaring af olie og kemikalie.
Det indskærpes, at tromlen med oliefiltre straks flyttes ind i værkstedet.
Virksomheden bedes inden 1. juni 2016 fremsende dokumentation for, at
tromlen er flyttet ind i værkstedet, f.eks. foto.
-1–
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

2. Øvrige bemærkninger
Tilmelding til genbrugsplads
Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldt de kommunale genbrugspladser, før affald kan
bortskaffes hertil.
Ifølge kommunens registreringssystem er Skibbild Smede og Maskinforretning ikke tilmeldt.
Tilmelding skal ske på www.erhvervsaffald.dk. Prisen pr. besøg på genbrugspladsen er 150
kr. excl. moms.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A 53 i brugerbetalingsbekendtgørelseniii.
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
Inge Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Regler for opbevaring af olie og kemikalier
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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.
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