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Miljøtilsyn den 12. oktober 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 12. oktober 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på SIMA Industri ApS, Industrivej Nord 40,
7490 Aulum.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Jackie Jørgensen.
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. Henstilling om opbevaring af metalaffald indeholdende olie mv.
2. Henstilling om at fremsende oplysning om affaldstransportør for farligt affald
1. Henstilling om opbevaring af metalaffald indeholdende olie mv.
Det henstilles over for virksomheden, at metalaffald, der indeholder olie
og/eller køle-smøremiddel, opbevares i en lukket, regntæt container eller på
tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn.
2. Henstilling om at fremsende oplysning om affaldstransportør for farligt affald
Det henstilles over for virksomheden at fremsende oplysning om, hvem der afhenter farligt
affald. Oplysningen bedes fremsendt inden 15. november 2015.
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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

Bemærkning om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse
Kommunen vurderer, at der er behov for at revurdere virksomhedens miljøgodkendelse af
20. juni 1994.
Da Folketinget snart forventes at vedtage en ny branchebekendtgørelse for maskinværksteder, der i dag er omfattet af listepunkt A 205 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, finder
kommunen det hensigtsmæssigt at vente med revurderingen til branchebekendtgørelsen er
vedtaget og trådt i kraft.
Virksomheden vil blive kontaktet af kommunen, når branchebekendtgørelsen er vedtaget.
Bemærkninger om egenkontrol
Der er ikke krav om indsendelse af egenkontrolresultater.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomheden har oplyst, at begge nedgravede tankanlæg er tømte og ønskes sløjfet.
Olietankbekendtgørelsens1 krav til sløjfning:
§ 31 Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på
200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes.
Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:
1) tanken fjernes, eller
2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde
sted.
Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke
foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.
Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på
200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Afmelding af tankanlægge skal foretage spå kommunens hjemmeside www.herning.dk.
(brug søgeordet ”Olietanke”. I det grønne felt i højre side skal du trykke på ”Ansøgning via
BYG og MILJØ”).
På miljøtilsynet blev det aftalt, at sløjfningen og afmeldingen vil blive foretaget inden 15. november 2015.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
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Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1321 af
21. december 2011
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Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A 205 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 20. juni 1994
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
i

Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.

-3-

