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Miljøtilsyn den 14. marts 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 14. marts 2016 gennemført et varslet miljøtilsyn på Sunds Entreprenør ApS, Thorupvej 28B, 7451
Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn med fokus på tankningsplads og affald.
Virksomheden var repræsenteret af Anette Fyhn.
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. Påmindelse om sortering af brændbart affald
2. Påmindelse om anmeldelse og sløjfning af olietank
1. Påmindelse om sortering af brændbart affald
Virksomheden erindres om, at affald skal sorteres med henblik på at begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.
Virksomheden bedes derfor sikre, at affaldet sorteres og bortskaffes i de enkelte fraktioner, hvis ikke sorteringen foretages hos Thornvig Jensen.
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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

2. Påmindelse af anmeldelse og sløjfning af olietank
Virksomheden erindres om, at
- den fjernede plasttank fra 2008 skal afmeldes til BBR
- nye olietank skal anmeldes senest 4 uger før etableringen, jf. olietankbekendtgørelsens1
§ § 26, stk. 1.
Virksomheden bedes udfylde vedhæftede skemaer snarest muligt og senest 1. april 2016.
Skemaerne skal returneres til [byggeri@herning.dk].
3. Øvrige bemærkninger
Akkrediterede analyser dokumenterer, at der ikke er konstateret jordforurening under belægningssten, der er fjernet i forbindelse med, at indendørs tankningsplads blev forsynet med
tæt belægning, jf. analyserapport af 2. marts 2016 fra Højvang Laboratorier A/S, Dianalund.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H 51 i brugerbetalingsbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Ingen
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 9628
8066 eller mikih@herning.dk.

Med venlig hilsen
Inge Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Regulativ for erhvervsaffald
Skema til anmeldelse af sløjfning af olietank
Skema til anmeldelse 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 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.
ii
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Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af
10. december 2015
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