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Miljøtilsyn den 23-09-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 23-09-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Kibæk Presenning A/S´s afdelinger på Lyager 11,
Østerbro 2 og 14 -16 samt Energivej 8, 6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Kenneth Plauborg og Henrik Østergaard.
Tilsynet blev foretaget af Jesper Thomsen.
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. Påmindelse om opbevaring af sæbe og voks ved vaskeanlæg på
Lyager 11
2. Tidsfrist for ansøgning om tilslutningstilladelse til vaskeanlæg på
Lyager 11
3. Bemærkning om svejsning i rustfri stål
1. Påmindelse om opbevaring af sæbe og voks ved vaskeanlæg på Lyager 11
Konstateret på tilsynet, at der ved vaskeanlægget opbevares sæbe og voks i dunke og tønder. Der er gulvafløb under vaskeanlægget og ved spild af koncentreret sæbe og voks, vil
dette løbe i spildevandskloakken. Det blev på tilsynet drøftet, hvordan oplaget kunne sikres,
så evt. spild opsamles, dvs. ikke løber i kloakken.
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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 skal påmindes, at virksomheden sikrer oplaget så Regler for opbevaring af olie og kemikalier, kan overholdes. Se særligt punkterne 5 - 10 i regelsættet. Regelsættet kan findes på
http://erhverv.herning.dk/media/5446186/regler-for-opbevaring-af-olie-og-kemikalier.pdf
2. Tidsfrist for ansøgning om tilslutningstilladelse til vaskeanlæg på Lyager 11
Konstateret på tilsynet, at der er etableret vaskeanlæg til vask af presenninger/teltsider i en
ny tilbygning (oplyst at det er taget i brug i foråret 2015). Der ikke er søgt om byggetilladelse
til opførelse af tilbygningen. Kommunens afdeling for Byggesag er orienteret om dette forhold
og virksomheden bliver afkrævet en ansøgning.
Der heller ikke søgt om tilslutningstilladelse til udledning af vaskevand fra anlægget.
Virksomheden skal senest den 11. januar 2015 indsende ansøgning om tilslutningstilladelse
til afledning af spildevand. Ansøgningsskema og vejledning kan findes på kommunens
hjemmeside: http://erhverv.herning.dk/miljoe/spildevand-paa-virksomheder.
3.
Bemærkning om svejsning i rustfri stål
Hvis virksomhedens svejsning i rustfrit stål øges, kan kommunen med henvisning til svejsevejdningen1 stille krav om rensning af luften med et filter, der i stand til at tilbageholde mindst
99% af svejserøgen.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomheden har ikke vilkår om egenkontrol.
Bemærkninger om tankanlæg
Der er ingen tankanlæg.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E59 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Der er ingen miljøgodkendelser/tilladelser.
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.

1

Vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg, Miljøstyrelsens vejledning nr. 13 af 1997.
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Med venlig hilsen
Jesper Thomsen
Miljømedarbejder

Vedlagt:
Tilsynsrapporter for hver af afdelingerne på Lyager 11, Østerbro 2 og 14 16 samt Energivej 8.
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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