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Miljøtilsyn den 14. september 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 14. september 2015 gennemført et uvarslet miljøtilsyn på Vesterbro Produkthandel ApS, Granvænget 16, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn med særlig fokus på aktiviteter på Hedelandsvej 4, belægninger og virksomhedens egenkontrol.
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. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på ww.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om maksimal antal containere på Hedelandsvej 4
2. Indskærpelse om oplag af elektronikaffald
3. Påmindelse om journalføring
4. Påmindelse om bortskaffelse af afmeldt olietank
1. Indskærpelse om maksimal antal containere på Hedelandsvej 4
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der på Hedelandsvej 4 pt. oplagres 18 containere
med sorteret ikke-farligt affald, hvilket ikke er i overensstemmelse med vilkår 3.3.8 i miljøgodkendelse af 24. november 2011.
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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

Det blev indskærpet over for virksomheden, at der på Hedelandsvej 4 maksimalt må oplagres 10 containere med sorteret ikke-farligt affald eller med usorteret ikke-farligt affald, som
har gennemgået modtagekontrol.
Indskærpelsen skal være efterkommet inden 15. oktober 2015.
Alternativt kan virksomheden søge om en vilkårsændring. I så fald bedes virksomheden indsende ansøgning hurtigst muligt, så den kan blive behandlet sammen med den igangværende sag.
2. Indskærpelse om opbevaring af elektronikaffald
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at elektronikaffald (vaskemaskiner) opbevares i en
åben container på Hedelandsvej 4, hvilket ikke er i overensstemmelse med elektronikaffaldsbekendtgørelsen1, jf. bekendtgørelsens kapitel 11 og vilkår 3.3.10 i miljøgodkendelse af
24. november 2011.
Det indskærpes, at elektronikaffald håndteres i overensstemmelse med bekendtgørelsens
krav, og at containeren således forsynes med en vejrfast overdækning. Indskærpelsen skal
efterkommes inden 1. oktober 2015. Dokumentation bedes fremsendt, f.eks. i form af foto.
§ 38. Ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk
udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:
1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan
overholdes,
2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, skal have:
a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er
relevant, sandfang og olieudskiller, og
b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
4) de i bilag 3 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag
4, og
5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
a) vægte til vejning af det behandlede affald,
b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskiller,
c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt
affald som f.eks. radioaktivt affald.

3. Påmindelse om journalføring
Ved miljøtilsynet blev det oplyst, at der føres egenkontrol med sandfilteret og tilhørende rørledninger, men at egenkontrollen ikke noteres i en driftsjournal.
Virksomheden erindres om, at egenkontrollen skal noteres i en driftsjournal, jf. vilkår 34 i tilslutningstilladelse af 16. juni 2014.
4. Påmindelse om bortskaffelse af afmeldt olietank
Virksomheden erindres om, at afmeldt olietank skal bortskaffes til ejeren hurtigst muligt.
1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr nr. 130 af 12. februar 2014
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Virksomheden bedes bekræfte over for kommunen, at olietanken er fjernet inden 15. oktober
2015.
Bemærkninger om egenkontrol
Støj
Der er den 13. august 2012 foretaget en ekstern måling af støj fra virksomheden.
Rapporten konkluderer, at de fastsatte støjgrænser i vilkår 3.4.1 i miljøgodkendelse af 24.
november 2011 er overskredet betydeligt i flere beregningspunkter. Virksomheden har efterfølgende foretaget støjdæmpende tiltag (etablering af støjskærme og procedure for håndtering skrot) og ved beregning af 22. april 2014 dokumenteret, at de fastsatte støjgrænser er
overholdt med den valgte skærmløsning.
Bemærkninger om tankanlæg
Overjordisk dieselolietank fra 2004 skal sløjfes i år 2034.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K 212 og K 209 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni
2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 24. november 2011 Revision af miljøgodkendelse
Miljøgodkendelse af 25. november 2013 Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011
Tilslutningstilladelse af 16. juni 2014 Tilladelse til afledning af spildevand og regnvand til
kloak
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 tlf.
9628 8066 eller mikih@herning.dk.

Med venlig hilsen
Inge Hansen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen
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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.
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