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Miljøtilsyn den 26. oktober 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 26. oktober 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Albæk Sandblæsning ApS, Fasterholtvej 3,
7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelse1. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Flemming Pedersen.
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen og 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 tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om lovliggørelse af slyngrensere
2. Indskærpelse om frasortering af filterstøv fra slyngrensning
3. Indskærpelse om bortskaffelse af ikke-genanvendelige træpaller
4. Indskærpelse om rørsystem mellem olietank nr. 3 og fyringsanlæg
5. Indskærpelse om placering af olietank nr. 6
6. Indskærpelse om oplag af farligt affald
7. Henstilling om generel oprydning på udendørs arealer
8. Bemærkning om afmelding af sløjfet olietank
9. Bemærkning om opgørelse over forbrug af råvarer og energi
10. Bemærkning om adgang til genbrugsplads
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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 lovliggørelse af slyngrensere
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 33 må der på en godkendelsespligtig virksomheden ikke
foretages udvidelse, bygnings- eller driftsmæssige ændringer, der indebærer forøget forurening, herunder affaldsfrembringelse, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
Installering af slyngrensere med afkast er således godkendelsespligt, og det indskærpes
over for virksomheden, at ansøgning om godkendelse indsendes til kommunen inden 1.
marts 2016.
Kommunen er forpligtig til at revurdere den nuværende godkendelse ved en udvidelse eller
ændring, jf. godkendelsesbekendtgørelsens3 § 60, og virksomheden skal derfor sammen
med ansøgningen fremsende en opdateret miljøteknisk beskrivelse
Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt A 203 og dermed
afsnit 1 i standardvilkårsbekendtgørelsen4.
Den miljøtekniske beskrivelse skal tage udgangspunkt i afsnit 1.3 i vedhæftede bilag fra
standardvilkårsbekendtgørelsen. For områder, hvor der ikke er sket ændringer, kan der henvises til den gældende miljøgodkendelse.
I revurderingen skal kommunen anvende standardvilkårene i afsnit 1.4 i vedhæftede
bilag. Virksomheden opfordres derfor til sammen med den miljøtekniske beskrivelse at sende
evt. bemærkninger til, hvordan virksomheden kan overholde disse vilkår.
2. Indskærpelse om frasortering af filterstøv fra slyngrensning
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at filterstøv fra slyngrensning opbevares i samme container som jern og metalaffald.
Det indskærpes over for virksomheden, at filterstøv fra slyngrenserne opbevares og bortskaffes som en selvstændig affaldsfraktion. Det konstaterede filterstøv i containeren med jern- og
metalaffald skal frasorteres inden 15. november 2015.
Dokumentation for efterlevelse af indskærpelsen bedes fremsendt til kommunen inden 1.
december 2015.
3. Indskærpelse om bortskaffelse af ikke-genanvendelige træpaller
Ved miljøtilsynet blev det oplyst, at ikke-genanvendelige træpaller opskæres og forbrændes i
privat fastbrændselsovn.
Ifølge kommunens Regler for fyring med fast brændsel må affaldstræ, herunder ikkegenanvendelige træpaller, ikke afbrændes i en privat fastbrændselsovn.
Det indskærpes over for virksomheden, at ikke-genanvendelige træpaller bortskaffes til fremstilling af f.eks. spånplader, alternativt til forbrænding på et godkendt forbrændingsanlæg.
Indskærpelsen skal efterkommes straks.
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4. Indskærpelse om rørsystem mellem olietank nr. 3 og fyringsanlæg
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at rørsystemet mellem olietank nr. 3 og fyringsanlægget består af et overjordisk plastrør uden beskyttelse.
Ifølge olietanksbekendtgørelsens5 § 7, stk. 2 og bilag 2 er plastrør ikke et typegodkendt rørsystem mellem olietanken og fyringsanlægget. Der skal enten anvendes kobberrør eller stålrør, som er beskyttet med varmforzinkning eller maling.
Det indskærpes over for virksomheden, at rørsystemet udskiftes med et typegodkendt rørsystem inden 1. januar 2016.
Dokumentation for efterlevelse af indskærpelsen bedes fremsendt til kommunen inden 15.
januar 2016.
5. Indskærpelse om placering af olietank nr. 6
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at olietank nr. 6 med G-nr. 50-5413 er placeret i et
uopvarmet rum.
Af tankattesten og olietankens mærkning fremgår, at olietanken skal placeres indendørs, det
vil sige i et opvarmet rum, så ind- og udvendig korrosion undgås.
Det indskærpes over for virksomheden, at olietanken placeres i et opvarmet rum i overensstemmelse med den godkendte placering, så snart tanken er tom, dog senest 1. marts 2016.
Dokumentation for efterlevelse af indskærpelsen bedes fremsendt til kommunen inden 15.
marts 2016.
6. Indskærpelse om oplag af farligt affald
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at oplag af farligt affald, dels i hal mod nord og dels i
lukket hvid container, ikke opbevares i overensstemmelse med vilkår 2.5 i miljøgodkendelse
af 11. december 2002.
Ifølge vilkåret skal olie og kemikalier og affald heraf opbevares i overensstemmelse med
kommunens forskrift for opbevaring af olier, det vil sige:
- i tætte beholdere med tætsluttende låg
- på en oplagsplads der er indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak
- pladsen skal være indrettet, så spild ved uheld og lignende kan opsamles
- opsamlingskapaciteten skal kunne rumme et indhold, der minimum svarer til volumen af
den største beholder i oplaget
- pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør.
Hvis oplaget af farligt affald ikke straks bortskaffes, indskærpes det over for virksomheden, at
oplaget af farligt affald sikres i overensstemmelse hermed inden 15. november 2015.
Dokumentation for efterlevelse af indskærpelsen bedes fremsendt til kommunen inden 1.
december 2015.
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7. Henstilling om generel oprydning på udendørs arealer
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der nord for bygningerne ligger en større mængde
jern- og metal, træ, dæk mv. Det er kommunens vurdering, at hovedparten af oplaget må
betegnes som affald.
Virksomheden er ikke miljøgodkendt til udendørs oplag af affald i så store mængder, og det
henstilles over for virksomheden, at der foretages en generel oprydning på arealet inden 1.
november 2016.
Dokumentation for efterlevelse af indskærpelsen bedes fremsendt til kommunen inden 15.
november 2016.
8. Bemærkning om afmelding af sløjfet olietank
Ifølge olietankbekendtgørelsens § 31, stk. 2 skal sløjfning af en olietank anmeldes til kommunen. Virksomheden bedes afmelde olietanken fra 1986 på kommunens hjemmeside
www.herning.dk inden 15. november 2015.
9. Bemærkning om opgørelse over forbrug af råvarer og energi
Ved miljøtilsynet blev opgørelser over forbrug af råvarer og energi for 2011, 2012, 2013 og
2014 udleveret.
Med et forbrug af opløsningsmidler på 5 - 15 tons er virksomhedens aktiviteter opfattet af
VOC-bekendtgørelsen6.
Herning Kommune vil i forbindelse med den kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse meddele vilkår om begrænsning og kontrol med organiske opløsningsmidler
(VOC). Vikårene fastsættes i overensstemmelse med VOC-bekendtgørelsens § 6.
På baggrund de udleverede opgørelser over forbrug af opløsningsmidler vurderer kommunen, at VOC-bekendtgørelsens krav vil kunne overholdelse.
Da mængden af genindvunden organiske opløsningsmiddel indgår i mængdeberegningen,
skal virksomheden også registrere mængden af genindvundne opløsningsmidler.
10. Adgang til genbrugspladsen
Erhvervsvirksomheder skal tilmeldes som bruger af genbrugspladsen.
Efterfølgende betales pr. besøg ved at der sendes en SMS (150 kr. pr. besøg).
Erhvervsvirksomheder har adgang til genbrugspladsen i et køretøj på max. 3.500 kg.
Tilmeld dit mobilnr. på hjemmesiden www.erhvervsaffald.dk eller send en SMS med teksten
”GP tilmeld 1008563426” til 1919.
Bemærkninger om egenkontrol
Kommunen har endnu ikke vurderet virksomhedens indberetning af forbrug af råvarer og
energi.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
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Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A 203 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 11. december 2002
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
Afsnit 1 fra standardvilkårsbekendtgørelsen
Regler for fyring med fast brændsel
Regler for opbevaring af olie og kemikalier
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