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Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 11-01-2016 gennemført
et prioriteret tilsyn på MC-Huset, Kølkær Hovedgade 37, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelse. Tilsynet er udført
som et tilsyn med fokus på håndtering og opbevaring af farligt affald samt
opfølgning på tilsynet den 19. oktober 2015.
Virksomheden var repræsenteret af Michael Hauge Petersen.
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen og Lise B. Andersen.
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 tilsynsbekendtgørelseni. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om sammenblanding af farligt affald.
2. Indskærpelse om bortskaffelse af olieaffald til regenerering.
3. Bemærkning om opbevaring af farligt affald
4. Bemærkning om brug af betonplads med afløb til kloak
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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 sammenblanding af farligt affald
Ved tilsynet oplyste virksomheden, at det er vanskeligt at undgå, at der kommer kølevæske i
spildolien, eftersom der kan være kølevæske i spildolien, når der tappes olie af havarerede
motorer.
Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 73 skal virksomheder der frembringer eller håndtere farligt
affald, herunder olieaffald sikre, at affald ikke blandes med andet farligt affald eller blandes
med ikkefarligt affald.
Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 75, skal virksomheder der frembringer olieaffald sikre at
væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.
Herning Kommune vil fortolkes ovenstående således, at ”ren” spildeolie skal bortskaffes til
regenerering til baseolie og spildolie som indeholder kølevæske skal bortskaffes som andet
olieaffald.
Virksomheden skal fremover sikre at ”ren” spildeolie og spildolie som indeholder kølevæske
opbevares og bortskaffes om selvstændige affaldsfraktioner.

2. Indskærpelse om bortskaffelse af olieaffald til regenerering til baseolie
Virksomheden har ifølge Affaldsbekendtgørelsen1 pligt til at indgå en aftale med en virksomhed eller anlæg, der indsamler spildolie med henblik på regenerering af olieaffaldet til baseolie.
MC-Huset skal indsende kopi af en sådan aftale til Herning Kommune, når den er indgået
dog senest 1. april 2016.
Særligt for spildolie gælder, at der er lavet en indsamlingsordning Læs mere her
http://www.eof.dk/Om-EOF/Copy%20of%20Spildolie .

3. Bemærkning om opbevaring af farligt affald
Ved tilsynet kunne det konstateres, at farligt affald ikke længere opbevares på grusareal.
Herning Kommune skal hermed meddele, at indskærpelsen er efterkommet.

4. Bemærkning om brug af betonplads med afløb
Ved tilsynet kunne der ikke konstateres aktiviteter på pladsen eller at der opbevares stoffer,
som kan give anledning til spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger,
der er klassificerede som miljøfarlige.
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
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.
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Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på
96288103 eller mikht@herning.dk.

Med venlig hilsen

Henrik Thimsen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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