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Miljøtilsyn den 07-12-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 07-12-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på AH-Racing v/Anders Hoff, Mejrupvej 14, 7451
Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Anders Hoff.
Tilsynet blev foretaget af Trine Grud Fisker.
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 sikring af oplag af råvarer
2. Påmindelse om kvitteringer for aflevering af farligt affald
3. Bemærkning om vilkår i spildevandstilladelse
1. Indskærpelse om sikring af oplag af råvarer
Ved tilsynet blev det konstateret, at råvarer (sæbe, kølervæske, sprinklervæske, væske til rensebar og tønder med olie) opbevares ved vaskepladsen, ca.
1 m. fra afløb. Det vurderes, at der ved spild eller uheld er risiko for afledning
til kloak.

-1–
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

Det indskærpes, at AH-Racing snarest og senest 15. marts 2016 sikrer oplaget af råvarer,
så der ikke er risiko for at der ved spild eller uheld sker afledning til kloak, jord eller grundvand. Opbevaring skal ske som angivet i Autoværkstedsbekendtgørelsen § 12:
Opbevaring af olie og andre miljøfarlige stoffer skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres
på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være
indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord,
grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Sikring af oplaget kan evt. ske ved at flytte det, så der er god afstand til afløbet (min. 10 m).
Herning Kommune skal orienteres om den valgte løsning, f.eks. ved indsendelse af dokumentation i form af fotos eller skitse, der viser placering af oplaget.
2. Påmindelse om kvitteringer for aflevering af farligt affald
Ved tilsynet blev det oplyst, at AH-Racing afleverer farligt affald på genbrugspladsen i Aulum.
Rensevæske fra rensebar tages dog retur af leverandør (BioCircle).
Kommunen skal hermed minde om, at AH-Racing skal sikre sig kvitteringer i forbindelse med
både aflevering og afhentning af farligt affald. Dokumentation for aflevering/afhentning af farligt affald skal kunne fremvises ved tilsyn som angivet i Autoværkstedsbekendtgørelsen § 14:
Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:
1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.
Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende
handling er udført.

Oplysninger om brug af genbrugspladserne findes på kommunens hjemmeside, se
www.affald.herning.dk.
3. Bemærkning om vilkår i spildevandstilladelse
AH-Racing har aftale om tømning af olieudskilleranlæg med Marius Christensen & Sønner
A/S, og anlægget tømmes én gang årligt. AH-Racing er af den opfattelse, at Marius Christensen & Sønner A/S sørger for pejling, inspektion og eftersyn af filtre, følere mm i det omfang
der er nødvendigt.
Der er vilkår i spildevandstilladelsen om pejling, inspektion og eftersyn, og AH-Racing skal
derfor sikre sig, at Marius Christensen & Sønner A/S har en kopi af spildevandstilladelsen, så
drift og vedligehold sker i overensstemmelse med vilkårene.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Spildevandstilladelse af 4. september 2013: tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra vaskeplads (vaskevand fra indendørs og udendørs vaskeplads).
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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 98 eller trine.fisker@herning.dk.

Med venlig hilsen
Trine Grud Fisker

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 miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1733 af 21. december 2015.
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