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Miljøtilsyn den 4. november 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 04-11-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på JAS Kibæk A/S, Lyager 9, 6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn, hvor virksomhedens opbevaring af flydende hjælpestoffer
og affald samt krav i ny spildevandstilladelse er gennemgået.
Virksomheden var repræsenteret af Ralf, Lilian og Jack Grønbech.
Tilsynet blev foretaget af Monica Klitgaard 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 dieselolie og hjælpestoffer
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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 opbevaring af dieselolie og hjælpestoffer
Det indskærpes, at virksomheden sikrer oplaget af dieselolie og hjælpestoffer ved vaskepladsen, så der ikke er risiko for afledning af større spild/lækage til kloakken. Opbevaringen skal overholde vedlagte regler for opbevaring af olie og kemikalier.
Det accepteres, at færdigblandet vaskemiddel til højtryksrenseren opbevares som hidtil, dvs. i dunke på rullevogne med lille spildbakke til opsamling af dryp.
Virksomheden bedes sende foto af ændret opbevaring til os senest den 15. december
2015.
Bemærkning om udsug fra pulverlakering
Virksomheden bedes bekræfte om følgende oplysninger er korrekte og samtidig oplyse
udsugningskapaciteten for malevæggen.
Udsug fra

Udsugningskapacitet*

Rensning**

Malekabine

7.000 m3/h

Luften renses i cykloner.

Malevæg
Hærdeovn

Luften renses i filtre.
3.500 m3/h

Ingen rensning.

Virksomheden bedes sende oplysningerne til os senest den 15. december 2015.
Øvrige bemærkninger
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomheden har ikke krav om at indsende resultater af egenkontrol.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål
eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr.
time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Virksomheden er omfattet af listepunkt A53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre
virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet
produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 20. august 1992 til pulverlakeringsanlæg.
Tilslutningstilladelse af 9. april 2014.
Kommunen overvejer at revurdere virksomhedens miljøgodkendelse, og har i den forbindelse brug for oplysninger om virksomhedens udsug fra pulverlakering, se ovenfor. Når oplys-
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ningerne er modtaget, vil vi vurdere behovet for en revurdering og orientere virksomheden
herom.
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

Monica Klitgaard Hansen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
Regler for opbevaring af olie og kemikalier

i

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 bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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