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Miljøtilsyn den 6. juni 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 6. juni 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Herning Turist ApS, Nålemagervej 1, 7490 Aulum.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn. Da virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser, er håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, herunder efterlevelse af indskærpelse fra miljøtilsyn den 11. juni 2014, gennemgået.
Virksomheden var repræsenteret af Ronny Gasbjerg.
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. Indskærpelse om opbevaring af olie og kemikalier
1. Indskærpelse om opbevaring af olie og kemikalier
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at olie og kemikalier fortsat ikke opbevares i overensstemmelse med kommunens forskrift Regler for opbevaring af
olie og kemikalier.
Det indskærpes, at beholdere med olie og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med forskriften Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Indskærpelsen skal være efterkommet inden 1. juli 2016. Dokumentation, f.eks.
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foto, for efterkommelsen bedes fremsendt til kommunen umiddelbart herefter.
Ifølge forskriften skal:
 oplagspladsen være med tæt belægning og uden afløb til kloak
 oplagspladsen være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles
 opsamlingskapaciteten kunne rumme et indhold, der minimum svarer til volumen af den
største beholder
 oplagspladsen være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør.
Forskriften blev udleveret ved miljøtilsynet.
Forholdet blev også indskærpet ved miljøtilsyn den 11. juni 2014.
Efter henvendelse fra kommunen den 25. november 2015 oplyste Herning Turist ApS ved
Ronny Gasbjerg, at der var bestilt en spildbakke, og at denne ville blive leveret og installeret
hurtigst muligt.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H 51 i brugerbetalingsbekendtgørelseniii.
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.

Med venlig hilsen
Inge Hansen

Vedlagt:
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 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.
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