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Miljøtilsyn den 28-04-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 28-04-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Sdr. Felding Flyveplads, Skjernvej 153, 7280 Sønder-Felding.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Peter Bennedsen.
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 sløjfning af olietank fra 1977
Ifølge olietanksbekendtgørelsen skal nedgravede olietanke uden indvendig beskyttelse tages ud af brug senest 40 år efter fabrikationsåret.
Den nedgravede olietank til fyringsolie fra 1977 skal derfor sløjfes inden
udgangen af 2017. Når tanken sløjfes skal det anmeldes til Herning
Kommune. Dette sker via https://www.bygogmiljoe.dk/ .
Hvis der etableres en ny tank skal dette ligeledes anmeldes via
https://www.bygogmiljoe.dk/
Du kan læse mere herom på kommunens hjemmeside
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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

http://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/el-vand-og-varme/olietanke
2. Bemærkning om tømning af olieudskiller
Olieudskilleren skal betragtes som en sikkerhedsforanstaltning som skal
sikre, at der ikke ledes olie/brændstof forurenet vand til nedsivningsanlægget.
Såfremt det skulle ske, at der afledes olie/brændstof til afløb skal olieudskilleren tømmes.
3. Bemærkning om egenkontrol
Ved tilsynet i 2007 har Herning Kommune meddelt, at der med den daværende aktivitet, ikke skal føres kontrol efter miljøgodkendelsen vilkår
11.
Denne beslutning er fortsat gældende eftersom aktiviteten ikke er øget
siden.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H202 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 10-09-1998
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.
iii Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
ii

-2-

