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Opfølgende miljøtilsyn den 28. oktober 2015
Sagsbehandler: Inge Hansen
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(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 28. oktober 2015 gennemført et opfølgende miljøtilsyn på Vesterbro Produkthandel ApS, Granvænget 16, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse1 og er omfattet af
regler om brugerbetaling2.
Virksomheden var repræsenteret af Poul Nielsen.
Tilsynet blev foretaget af Inge Hansen.
Konklusion
Ved tilsynet blev der fulgt op på:
 Indskærpelse om maksimal antal containere på Hedelandsvej 4
 Indskærpelse om oplag af elektronikaffald
 Påmindelse om bortskaffelse af afmeldt olietank
Indskærpelse om maksimal antal containere på Hedelandsvej 4
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at antallet af containere med sorteret ikke-farligt affald på Hedelandsvej 4 er reduceret til 10 og dermed er i overensstemmelse med vilkår
3.3.8 i miljøgodkendelse af 24. november 2011. Indskærpelsen er efterkommet.

1

Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr.
879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
2 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463
af 21. maj 2007. 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.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har
registre-ret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan læse mere om dine
rettigheder på http://www.datatilsynet.dk/

Indskærpelse om oplag af elektronikaffald
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at elektronikaffald (vaskemaskiner) ikke længere opbevares i en åben container på Hedelandsvej 4. Indskærpelsen er efterkommet.
Påmindelse om bortskaffelse af afmeldt olietank
Virksomheden oplyste, at den tomme, afmeldte olietank fra 1996 ønskes anvendt til oplag af
spildolie i forbindelse med miljøbehandling af biler på Granvænget 15. Tanken er pt. placeret
udendørs på Granvænget 16.
Oplysninger fra tankens mærkeskilt:
Tank nr.: 62986 01
År: 1996
Volumen: 5.900 l
Kommunen har ingen indvendinger til, at tanken fremover anvendes til oplag af spildolie.
Spildolietanken vil være omfattet af vilkår 3.4.19 i miljøgodkendelse af 24. november 2011:
Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, herunder olieholdigt slam fra miljøbehandling af olietanke, skal opbevares i egnede beholdere, forsynet med
spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt
fremgår, hvad beholderen indeholder.
Vi anbefaler, at en fremtidig sløjfning af spildolietanken foretages overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens regler, selv om tanken ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen (olietankbekendtgørelsen omfatter ikke tanke, der anvendes til opbevaring af affald fra olieprodukter).
Vi anbefaler derfor, at spildolietanken sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, da tanknummeret ikke viser, om tanken er forsynet med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller
offeranode. Det vil sige, at sløjfningen bør ske i år 2026.
Det henstilles over for virksomheden, at tanken flyttes til bygningen på Granvænget 15 inden 1.
december 2015. Virksomheden bedes orientere kommunen, når flytningen er foretaget.

Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på
96 28 80 66 eller mikih@herning.dk.

Med venlig hilsen
Inge Hansen
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