Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

LEMVIGH-MüLLER A/S, Skjern

Industrivej 21

Sagsbehandler

6900 Skjern

Pernille Nielsen

Att.: Carsten Andersen, caan@lemu.dk

Direkte telefon

99741721
E-post

pernille.nielsen@rksk.dk
Dato

12. december 2016
Sagsnummer

16-040001

Miljøtilsynsrapport

Adresse:

Industrivej 21, 6900 Skjern

Virksomhed: Lemvigh-Müller A/S
Cvr.nr.:

56973311

Type:

A203 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden bearbejder og
overfladebehandler større emner af jern.

Miljøtilsyn:

2. december, kl. 10.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter
på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Virksomheden var repræsenteret ved Carsten Andersen.
Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Pernille Nielsen.

Eventuelle håndhævelser


Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser.

Øvrige bemærkninger


Virksomheden har to slyngrenseanlæg. I oplyste følgende ved tilsynet: Det gamle
slyngrenseanlæg er i drift ca. 1 dag om ugen. Der foretages serviceeftersyn på udsugningsanlæg
og filtre på procesafkast to gange årligt ved ekstern firma. Filtre skiftes mindst 1 gang om året.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Ved tilsynet blev der fremvist servicerapporter fra seneste planlagte serviceeftersyn ved ekstern
firma på begge slyngrenseanlæg.
I forbindelse med henvendelse vedrørende metallisk støvnedfald har det eksterne firma udført
en ekstra inspektion af filtre på slyngrenseanlæggene. Inspektionsrapporter fra d. 28.11. 2016
blev fremvist ved tilsynet. Filter på det gamle anlæg er blevet efterset, og der er ikke konstateret
støv på filtrets renluftsside. Dette er efterprøvet med sporingspulver. Filter på det nye anlæg er
efterset og der er ingen fejl konstateret. Filtret er skiftet i samme arbejdsgang, hvilket ellers var
aftalt til juleserviceeftersynet. Anlægget er efterfølgende kontrolleret med fluorescerende
sporingspulver.
I har efterfølgende fremsendt rapporterne til Kommunen.
Der er differenstrykmålere på filtrene til begge slyngrenseanlæg. Det nye slyngrenseanlæg har
desuden monteret et ekstra sikkerhedsfilter efter hovedfiltret, som også er monteret med
differenstrykmåler samt alarm.
Der var ingen bemærkninger til egenkontrollen.


Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.
Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til
dette brev.

Baggrund for tilsynet


Der er ført et tilsyn på baggrund af klage efter miljøbeskyttelsesloven1 og dens afledte
bekendtgørelser. Klagen drejer sig om metallisk støvnedfald i området omkring
Industrivej/Holstebrovej i Skjern, blandt andet på parkerede biler. Emnet for tilsynet var
luftemission fra virksomhedens slyngrenseanlæg, herunder egenkontrol og dokumentation.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen.
For din virksomhed er vurderingen fra sidste tilsyn fastholdt.
Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne,
skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag d. 2. januar 2017.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse
nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

Offentliggørelse
Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i
henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens
hjemmeside og på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA). Kopi af rapporten vil
ligeledes blive sendt til klager, når høringen er udløbet.
Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som
tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven,
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling
Du skal betale 1.403,10 kr. for miljøtilsynet.
Timeprisen er 311,80 kr., og jeg har brugt 4,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave

Tidspunkt / dato

Tid /timer

Forberedelse af tilsyn

28/11-2016

1

Fysisk miljøtilsyn

2/11-2016

0,5

Bearbejdning af tilsyn og registrering i
database

8/12, 9/12, 12/122016

3

Opkrævning for tilsyn sker 1 gang i kvartalet.

Venlig hilsen

Pernille Nielsen
Kopi sendes efter høringsperioden til: Klager Rene Graversen, Holstebrovej 44, 6900 Skjern.

Bilag
Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).
I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er
nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse
oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen
til Datatilsynet.
Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

