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Herning Kommune har den 26. maj 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn
på H. V. Overfladeteknik ApS, Sandagervej 20, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn, hvor virksomhedens væsentligste miljøforhold er gennemgået.
Virksomheden var repræsenteret af Allan Frank Christensen.
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 driftsjournal.
1. Indskærpelse om driftsjournal
Det indskærpes, at driftsjournalen skal føres i overensstemmelse med vilkår 3.5.3 i miljøgodkendelse af 30. november 2009, jf. endvidere vilkår 3.4.14 og 3.4.15.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol omfatter følgende:

Miljøgodkendelse af 30.
november 2009
Vilkår 3.4.11

Vilkår 3.5.1

Egenkontrol

Resultatet af egenkontrol

Måling af emissionen af
hydrogenflourid og salpetersyre.

Målingen er udført den 6. maj 2010.
Kommunens bemærkninger:
- tidsfristen for målingens udførelser er
overskredet i forhold til vilkårets tidsfrist
- målestedets placering opfylder ikke Miljøstyrelsens afstandskrav, men målestedet er dog fundet brugbart
- målingen for salpetersyre er udført som
en ikke-akkrediteret måling
- emissionsmålingen accepteres, da
måleresultaterne ligger meget langt fra
grænseværdierne.
Der er ikke meddelt håndhævelser.
Redegørelsen afgives som en del af det
grønne regnskab i overensstemmelse med
vilkåret.

Redegørelse for vurdering/mulighed for anvendelse af mindre farlige stoffer i bejdseprocessen.

Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 2.6 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 30. november 2019
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 96 28
80 66 eller mikih@herning.dk.
Med venlig hilsen
Inge Hansen
Vedlagt: Tilsynsrapport
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Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.

