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Miljøtilsyn den 8. oktober 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 8. oktober 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Brdr. Rasmussen A/S - Maskinstation, Paarupvej 19, 6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Mads Rasmussen.
Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn.
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 fyldning og opbevaring af olie og kemikalier
2. Indskærpelse vedr. olieudskiller
3. Henstilling om sortering af affald
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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 fyldning og opbevaring af olie og kemikalier

Fyldning og opbevaring af palletanke med svovlsyre
Det blev ved tilsynet oplyst, at 15 stk. palletanke fyldes med svovlsyre om foråret på vaskepladsen, hvorefter de fyldte tanke opbevares på grus arealet bag hal 8 efter fyldning. Ved tilsynet var tankene tomme.
Oplag af olie og spildolie i hal 6
Ved tilsynet kunne det konstateres, at opbevaring af olier (nye), Adblue og spildolie foregår i
hal 6 og hal 7, hvor der er sf-sten som belægning. SF-sten er ikke tæt for gennemtrængning
ved spild af eksempelvis olie eller spildeolie.
Fyldning og oplag af olie og kemikalier må ikke ske så der er risiko for afledning til jord,
grundvand eller vandmiljø
Det indskærpes, at virksomheden snarest og senest 1. januar 2016 sikrer, at påfyldning og
opbevaring af svovlsyre samt opbevaring af olier (nye), Adblue, spildolie mv. sker i overensstemmelse med Herning Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Herning
Kommune skal orienteres om den valgte løsning, f.eks. ved indsendelse af dokumentation i
form af fotos.
Ifølge Herning Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, skal olie og kemikalier opbevares på en oplagsplads med tæt belægning og uden mulighed for afløb til kloak,
jord og grundvand. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes eventuelt
med fald, fordybning eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største
beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage. Kopi af forskriften er vedlagt tilsynsbrevet.
2. Indskærpelse vedr. olieudskiller
Ved gennemgang af tilladelse til nedsivning af vaske- og overfladevand fra vaskeplads meddelt den 31.oktober 2012 var følgende vilkår ikke efterlevet:
Vilkår 3.3.1.

Olieudskilleren er på 20 l/s og er forsynet med lagtykkelsesalarm.
Der er ikke etableret lavtykkelsesalarm.
Vilkår 3.3.4.
Olieudskilleranlægget (olieudskiller, sandfang og ledningsføring mellem disse) skal dokumenteres tæt ved en tæthedsprøvning senest 1 måned efter tilladelsen er givet, dvs. senest
den 31. november 2012.
Olieudskilleranlægget er ikke tæthedsprøvet.
Vilkår 3.3.6.
Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning ved en registreret transportør af farligt affald. Brdr. Rasmussen A/S skal senest 1 måned efter tilladelsen er givet, dvs.
senest den 30. november 2012, dokumentere over for kommunen, at sandfang og olieudskiller er tilmeldt en tømningsordning.
Olieudskilleren er ikke tilmeldt en tømningsordning.
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Det indskærpes, at virksomheden får etableret lagtykkelsesalarm i olieudskilleren, at olieudskilleranlægget tilmeldes en tømningsordning samt at olieudskilleranlægget tæthedsprøves
iht. bilag 2 i kommunens retningslinjer for indretning og drift at olie- og benzinudskilleranlæg.
Indskærpelsen og dermed vilkår 3.3.1, 3.3.4 og 3.3.6. i virksomhedens nedsivningstilladelse
skal være efterlevet senest den 1. december 2015. I skal give en tilbagemelding til
kommunen med oplysning om, hvordan indskærpelsen er efterlevet, herunder
dokumentation med kopi af prøvningsrapport for tæthedsprøvning mv.
3. Henstilling om sortering af affald
Ved tilsynets gennemgang af hal 6 kunne det konstateres, at affaldfraktionerne pap/papir,
plastdunke, paller og brændbart affald sammenblandes i 1.200 l container. Virksomheden
skal være opmærksom på, at iht. kommunens affaldsregulativ skal affaldet sorteres, men det
er accepteret at blandet affald leveres til sortering på virksomheder, der har godkendelse
hertil. Regulativet siger, at "Affaldsproducenten har pligt til at sørge for, at affaldet bliver sorteret i de fraktioner, der er angivet i bilagene, og således at affaldet opfylder regler for sortering og modtagelse hos modtageanlæggene."
Herning Kommune henstiller, at I senest den 1. december 2015 sikrer, at genanvendlige
affaldsfraktioner sorteres enten på virksomheden eller hos affaldsmodtager, der er godkendt
hertil. I skal give en tilbagemelding til kommunen med oplysning om, hvordan henstillingen
er efterlevet.
Bemærkninger om egenkontrol
Der er i vilkår 3.3.4. fastsat krav om, at olieudskilleranlægget skal dokumenteres tæt ved en
tæthedsprøvning – se indskærpelse under pkt. 2 i dette brev.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomheden har etableret følgende olietanke, der ikke er anmeldt til kommunen;
4000 l dieselolietank fra 2008 placeret i hal 7
1500 l fyringsolietank fra 1973 placeret i hal 6
Etablering af olietank skal følge reglerne i olietanksbekendtgørelsen1 og skal anmeldes til
kommunen på Byg og Miljø senest 14. dage før etableringen med oplysning om, hvor på
grunden tanken placeres – se også http://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/el-vand-ogvarme/olietanke.
I henhold til olietanksbekendtgørelsens § 45 skal olietanken fra 1973 sløjfes senest 30 år efter fremstillingsåret.
Hvis I etablere ny olietank i stedet, skal I sikre, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at olietanken er typegodkendt til opbevaring af olie.
I skal senest den 1. december 2015 have sløjfet olietanken fra 1973 og anmeldt evt. ny
olietank samt anmelde olietanken fra 2008 til kommunen.
Anmeldelse og sløjfning skal ske via https://www.bygogmiljoe.dk/ .

1

Jf. bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1321 af 21. december 2011
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Bemærkninger om jordforurening
Olie og kemikalier samt spildolie opbevares og om hældes på sf-sten i hal 6 og 7 - sf-sten er
ikke tæt belægning og evt. spild vil kunne forurene den underliggende jord. Ved tilsynet var
flisebelægningen ”fugtig” i de 2 haller og det var ikke muligt at konstatere om flisebelægning
var misfarvet efter evt. spild.
Herning Kommune indskærper, at olie og kemikalier opbevares efter kommunens forskrift jf.
pkt. 1 i dette brev. I den forbindelse skal der bl.a. etableres tæt belægning ved oplaget af olie
og kemikalier eller på anden sikre, at der ikke kan ske forurening af jord eller grundvand.
Ved fjernelse af belægningen skal det undersøges om der er sket en forurening af jorden under sf-stenene.
Konstateres der tegn på forurening under fliserne skal Herning Kommunes Jord og grundvandsafdeling kontaktes på 96 28 80 71 eller 96 28 80 29.
Bemærkning om afkast til svejserøg
Virksomhedens afkast fra punktudsug i hal 6 er ført ud under taget.
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning2 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder,
der udsender svejserøg skal afkastet fra 1 punktudsug være ført over tag, således, at der
kan ske fri fortynding. Det er ved tilsynet oplyst, at der alene svejses 1 gang pr. uge til hver
14. dag. På grund af, at omfanget af svejserøg er meget lavt og virksomheden er lokaliseret i
landzone vurderer kommunen, at forholdet pt. er af underordnet betydning og vil ikke håndhæve kravet. Såfremt aktiviteten i værkstedet øges skal virksomheden være opmærksom på
at afkastet ændres, så det er ført over tagryg til fri fortynding.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H51 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Listepunkt H51 omfatter garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Nedsivningstilladelse af 31. oktober 2012 til nedsivning af vaske- og overfladevand fra vaskeplads.
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.

2

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 13 af 1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der
udsender svejserøg
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Med venlig hilsen
Lene Hahn

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Nedsivningstilladelse meddelt den 31. oktober 2012
Herning Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier
Herning Kommunes retningslinjer for indretning og drift at olie- og benzinudskilleranlæg
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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