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Miljøtilsyn den 22. februar 2016

Dato: 25. februar 2016

Herning Kommune har den 22. februar 2016 gennemført et varslet miljøtilsyn på Natovej 3, 7540 Haderup.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei.
Tilsynet er udført i forbindelse med ophør (konkurs) af virksomheden
Villy’s Produkt v. Villy Mortensen.
Konkursboet var repræsenteret af advokat Arne Ruskjær.
Tilsynet blev foretaget af 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. Bemærkning om tilbageværende oplag
2. Bemærkning om overjordisk plasttank til dieselolie
3. Bemærkning om Region Midtjyllands afgørelse af 19. maj 2011
1. Bemærkning om tilbageværende oplag
Ved miljøtilsynet blev det oplyst, at det er indhentet tilbud på at få fjernet
det tilbageværende oplag af affald, maskiner, værktøj mv.
Kommunen skal gøre opmærksom på, at batterier samt tromler og dunke
med indhold skal bortskaffes som farligt affald.
Det er kommunens vurdering, at sikkerhedsstillelsen på 2.000 kr. kan frigives, da den tilbageværende mængde affald, der er omfattet af sikkerhedsstillelsen (elektronikaffald), udgør en ubetydelig mængde. Kommunen
iværksætter frigivelsen.
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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

Kurator anmodes om at fremsende dokumentation for bortskaffelse af farligt
affald (f.eks. kvitteringer) samt øvrigt affald mv. (f.eks. foto).
2. Bemærkning om overjordisk plasttank til dieselolie
Ved miljøtilsyn blev det oplyst, at kurator vil anmode OK om at afhente den overjordiske
plasttank til dieselolie.
Når tanken er fjernet fra ejendommen, skal den afmeldes til BBR.
Vedhæftet Skema til anmeldelse af sløjfning af olietank skal returneres til kommunen, når
tanken er fjernet fra ejendommen.
3. Bemærkning om Region Midtjyllands afgørelse af 19. maj 2011
På miljøtilsyn blev kopi af Region Midtjyllands afgørelse af 19. maj 2011 Afgørelse om kortlægning af mulig forurening på Natovej 3, 7540 Haderup udleveret til kurator.
Region Midtjylland har truffet afgørelse om kortlægning af mulig forurening på matrikel nr.
1as Gedhus, Grove på Natovej 3, 7540 Haderup på vidensniveau 1 (mulig forurenet) efter
jordforureningslovens § 4.
Virksomhedstype
Virksomhedens nu ophørte aktivitet var omfattet af listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 19. september 2012.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 78 a bortfalder en miljøgodkendelse, hvis den ikke har været
udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Ifølge CVR ophørte virksomhedens aktiviteter den 9. september 2015. Miljøgodkendelse af
19. september 2012 bortfalder således den 9. september 2018, hvis ikke en fuldstændig
identisk aktivitet er påbegyndt forinden.

Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8066 eller mikih@herning.dk.

Med venlig hilsen

Inge Hansen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
Skema til anmeldelse af sløjfning af olietank
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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.
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