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Miljøtilsyn den 16-12-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 16-12-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Staulund, Karupvej 4a, 7540 Haderup.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Peter Jensen og Preben Jensen.
Tilsynet blev foretaget af Jesper Thomsen.
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 anmeldelse af tanke til BBR
2. Påmindelse om tilmelding til SMS-ordning, brug af genbrugsplads
3. Bemærkning om tilsynspligt og brugerbetaling
4. Bemærkning om vaskeplads
1. Påmindelse om anmeldelse af tanke til BBR
Konstateret på tilsynet, at virksomheden har fået en række nye tanke til
olieprodukter. Disse tanke er ikke registreret i BBR. Det drejer sig om dobbeltvæggede plasttanke til hydraulikolie, transmissionsolie, motorolie, dieselolie og gearolie.
Anmeldelse skal ske via BYG og MILJØ.
Information og link til selvbetjeningsløsning findes via dette link:
http://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/el-vand-og-varme/olietanke
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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

Oplyst pr. telefon den 9.03.2016 at den nedgravede olietank, som er registreret i BBR, ikke
længere bruges og at man overvejer at få den gravet op, men at det endnu er besluttet hvornår. Når beslutningen er taget, skal denne tank afmeldes i BBR. Brug linket ovenfor.
2. Påmindelse om tilmelding til SMS-ordning, brug af genbrugsplads
Det blev oplyst på tilsynet, at virksomheden bruger den kommunale genbrugsplads i Aulum
til bortskaffelse af mindre mængder affald. Hvis virksomheden fremover ønsker at bruge genbrugspladsen, skal der ske en tilmelding til kommunens SMS-ordning.
Information om ordningen og tilmelding kan findes her:
http://affald.herning.dk/saerligt-for-erhverv/faa-adgang-til-genbrugspladsen
3. Bemærkning om tilsynspligt og brugerbetaling
Konstateret på tilsynet, at virksomheden ikke kan betragtes som en entreprenørvirksomhed,
vognmandsvirksomhed, maskinstation eller et autoværksted.
Der er tale om et landbrug med planteavl, uden dyrehold. Der udføres servicering og vask af
egne landbrugsmaskiner og lastvogn.
Det kan konkluderes, at virksomheden ikke er omfattet af tilsynspligt. Fremover vil kommunen derfor ikke komme på regelmæssige miljøtilsyn med års mellemrum. Der vil ikke blive
opkrævet brugerbetaling for indeværende miljøtilsyn.
4. Bemærkning om ændring af vaskeplads
Kommunen har ingen bemærkninger til den nuværende brug af vaskepladsen. Det blev oplyst på tilsynet og pr. telefon den 9.3.2016, at virksomheden er i gang med at planlægge en
ændring af vaskepladsen, herunder støbning af ny belægning og placering af en ny container
til vaskeudstyr mv.
Sådanne ændringer vil som minimum kræve en byggetilladelse, og det kan medføre ændringer i forhold til den nuværende tilladelse til nedsivning af spildevand fra vaskepladsen.
Virksomheden skal kontakte Kirsten M. Brødbæk fra Miljø og Klima, når man er nået frem til
hvilken fremtidig indretning af vaskepladsen der ønskes. Hun vil kunne vejlede om, hvilke
konsekvenser det får miljømæssigt. Hun træffes på 9628 8064 eller mikkb@herning.dk.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Tilladelse fra Miljøstyrelsen til nedsivningsanlæg for spildevand fra vaskeplads og sanitært
spildevand, dateret 26.9.1978.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8044 eller mikjt@herning.dk.
Med venlig hilsen
Jesper Thomsen
Miljømedarbejder
Vedlagt:
Tilsynsrapport
i
ii

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.
-2-

