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Miljøtilsyn den 12. januar 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 12. januar 2016 gennemført et varslet miljøtilsyn på Aksel Ahle ApS, Ramskovvej 10, 7550 Sørvad.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Martin Ahle og Aksel Ahle.
Tilsynet blev foretaget af Jesper Thomsen og Inge 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 lovliggørelse af oplagsplads for beton og mursten
mv. samt nedknusning af visse affaldsfraktioner
2. Indskærpelse om opbevaring af asbestholdige tagplader
3. Indskærpelse om renholdelse af området ved støvcontainer
4. Indskærpelse om at fjerne diverse affald bag hal for træbearbejdning
5. Bemærkning om tankningsplads
6. Øvrige bemærkninger
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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 lovliggørelse af oplagsplads for beton og mursten mv. samt
nedknusning af visse affaldsfraktioner
Den etablerede oplagsplads for beton og mursten, ikke-asbestholdige tagplader, knust asfalt, neddelt træ og muldjord samt neddeling af visse affaldsfraktioner er etableret uden
miljøgodkendelse.
Aktiviteten er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33 og godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206 og K 212.
Det indskærpes derfor over for virksomheden at søge aktiviteten lovliggjort. Herudover
skal aktiviteten VVM-screenes efter VVM-bekendtgørelsen2, og der skal søges om landzonetilladelse efter planloven.
Ansøgning om landzonetilladelse, miljøgodkendelse og VVM-anmeldelse skal være kommunen i hænde inden 15. april 2016.
Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-anmeldelse skal indsendes via Byg og Miljø.
Ansøgning om landzonetilladelse skal sendes til mail: [byggeri@herning.dk].
2. Indskærpelse om opbevaring af containere med asbestholdige tagplader
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at asbestholdige tagplader opbevares i åbne containere. Affaldet er klassificeret som farligt affald, da der er tale om brudte tagplader.
Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse kræver miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og godkendelsesbekendtgørelsens
bilag 2, listepunkt K 203 og VVM-screening efter VVM-bekendtgørelsen.
Det indskærpes derfor over for virksomheden, at containere med asbestholdige tagplader
straks overdækkes og bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelsen
skal fremsendes til kommunen inden 1. februar 2016.
Hvis virksomheden fortsat har behov for midlertidig oplagring af asbestholdige tagplader,
skal der fremsendes ansøgning herom.
For god ordens skyld skal det nævnes, at aktiviteten ikke må genoptages, før der er meddelt
miljøgodkendelse og foretaget VVM-screening.
3. Indskærpelse om renholdelse af området ved støvcontainer
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der ved støvcontaineren fortsat ligge en del støv.
Støvet stammer fra et brud på rørføringen den 11. januar 2016.
Ifølge vilkår 3.4.9 i miljøgodkendelse af 20. marts 2009 skal pladsen med omkringliggende
arealer renholdes for evt. spildt affald. Det indskærpes over for virksomheden, at området
rengøres for spildt affald inden 15. februar 2016.

1

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014
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4. Indskærpelse om at fjerne diverse affald bag hal for træbearbejdning
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der bag hallen for træforarbejdning ligger en del affald i form af gamle plast/papirposer, udrangeret togvogn og træ. Det blev oplyst og konstateret, at affaldet har ligget på pladsen i længere tid.
Ifølge vilkår 3.4.10 i miljøgodkendelse af 20. marts 2009 skal affald løbende fjernes fra pladsen. Det indskærpes over for virksomheden, at området ryddes for affald inden 1. marts
2016.
5. Bemærkning om tankningsplads
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at udendørs tankningsplads er forsynet med beton, og
at overfladevandet nedsiver på omkringliggende ubefæstede arealer.
Ifølge § 19 i miljøbeskyttelsesloven må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene
grundvand, jord og undergrund ikke udledes på jorden eller afledes til undergrunden uden
tilladelse.
Arealer, hvor spild af dieselolie, benzin eller andre olieprodukter forekommer samt arealer,
hvor der er en risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal derfor sikres, så der
ikke kan ske nedsivning til jorden.
Det er kommunens vurdering, at ca. 5 daglige tankninger medfører risiko for væsentlig
forurening af jord og grundvand med dieselolie. Hertil skal bemærkes, at virksomheden ligger
i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Kommunen vil derfor kontakte virksomheden snarest for en drøftelse af tankningspladsens
indretning og et eventuelt ønske om at etablere en vaskeplads.
Til orientering kan det det oplyses, at kommunens krav til en udendørs tankningsplads er:
 Tankningsplads for dieselolie skal være forsynet med tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for dieselolie.
 Overfladevand fra tankningspladsen skal afledes via sandfang og olieudskiller til spildevandskloak eller evt. nedsivning ved overfladisk infiltration (ikke faskine).
 Olieudskilleranlægget skal dimensioneres efter tankningspladsens størrelse.
Alternativt kan tankningspladsen placeres indendørs.
Kommunens krav til en indendørs tankningsplads er:
 Tankningsplads for dieselolie skal etableres uden afløb til kloak og være forsynet med
tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for dieselolie.
 Tankningspladsens område skal som minimum svare til tankningspistolens rækkevidde.
 Spild af brændstof skal straks opsamles.
 Alt opsamlet spild af brændstof, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
 Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

-3-

6. Øvrige bemærkninger
Sløjfningstermin for virksomhedens dieselolietanke:
Nr.

1

2

3

Tanktype

Overjordisk ståltank

Overjordisk ståltank

Overjordisk ståltank

Størrelse

4.000 l

4.000 l

1.200 l

Fabrikationsår

2001

1996

2003

Sløjfningstermin

40 år efter fabrikationsåret, 40 år efter fabrikationsåret,
da tanken er forsynet med hvis tanken er indvendig
offeranoder, dvs. år 2041. korrosionsbeskyttet ved
belægninger eller offeranoder.

40 år efter fabrikationsåret, da tanken er forsynet
med offeranoder, dvs. år
2043.

30 år efter fabrikationsåret,
hvis tanken ikke er indvendig korrosionsbeskyttet ved
belægninger eller offeranoder.

Virksomhedstype
Virksomhedens biaktivitet er omfattet af listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt H 51 i brugerbetalingsbekendtgørelseniv.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 20. marts 2009.
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.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 96 28
80 66 eller mikih@herning.dk.
Med venlig hilsen
Inge Hansen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
iv Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1417 af 2. december 2015.
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