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Miljøtilsyn den 27-04-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 27-04-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Aulum Banen, Kronborgvej 6, 7490 Aulum.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret Jens Peder Pedersen (JJP).
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen.
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 evt. forurening som følge af spild af olieaffald.
Ved tilsynet kunne, der under bunden af affaldsbeholderen, som anvendes opbevaring af dunke med spildolie, konstateres oliespild. JPP meddelte, at beholderen vi blive tømt og kontrolleret for utætheder og udskiftet hvis den ikke er tæt.
Såfremt det visser sig at der er sket spild af olie på jorden skal forurenet
jord fjernes. Forurenet jord skal bortskaffes om farligt affald. Dokumentation for bortskaffelse af det eventuelle forurenede jord, skal fremsendes til kommunen.
Aulum Banen bedes inden 20. maj 2016 orientere Herning Kommune
om der konstateres spild af olie på jorden og hvilke forhold der er truffet.
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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 om opbevaring af brændstof
Brændstof skal ifølge vilkår 16 opbevares i tæt beholder på en plads med tætbelægning.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at brændstof til en dieselgenerator opbevares i plastdunk, som står i lukket skur. Skurets gulv består af brædder, som ikke er en tæt belægning
Herning Kommune vil betragte vilkåret som opfyldt, hvis dunken med brændstof placeres i en
tæt beholder, der kan rumme indholdet af dunken.
Aulum Banen bedes inden 20. maj 2016 orientere Herning Kommune om, hvilke forhold der
træffes for at opfylde vilkår 16. Evt billededokumentation vil accepteres.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H201 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 12-03-2015

Med venlig hilsen
Henrik Thimsen
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Tilsynsrapport
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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.
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