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Miljøtilsyn den 21. oktober 2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 21. oktober 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på SHT af 23.06.2011 A/S, Mørupvej 15, 7400
Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Gert Dynesen, Frank Gravengård og
Elmer Kokholm. Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn.
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. Påmindelse om sortering af affald
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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

1. Påmindelse om sortering af affald
Ved tilsynets gennemgang af virksomhedens affaldssortering fremgik det, at affaldsfraktionerne pap/papir, kabler, flamingo og brændbart affald sammenblandes i container til brændbart affald. Virksomheden skal være opmærksom på, at iht. kommunens affaldsregulativ skal
affaldet sorteres. Det kan dog accepteret, at blandet affald leveres til sortering på virksomheder, der har godkendelse hertil. Regulativet siger, at "Affaldsproducenten har pligt til at sørge
for, at affaldet bliver sorteret i de fraktioner, der er angivet i bilagene, og således at affaldet
opfylder regler for sortering og modtagelse hos modtageanlæggene."
Det påmindelse over for virksomheden, at det senest den 1. januar 2015 sikres, at genanvendelige affaldsfraktioner sorteres enten på virksomheden eller hos affaldsmodtager, der er
godkendt hertil. I skal give en tilbagemelding til kommunen med oplysning om, hvordan påmindelsen er efterlevet.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol med sandfangsbrønde F1-6, støvfilter på cementsilo samt driftsjournal gav ikke anledning til bemærkninger i forbindelse med tilsynet.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomheden har en nedgravet olietank på 20.000 l fra 1978, der tidligere er anvendt til fyringsolie. Oliefyr med kedel til opvarmning af hærdeovnen er sløjfet da der i dag anvendes
selvhærdning ved brug af additiver. Det er oplyst ved tilsynet, at tanken er tømt for olie, men
at tanken ikke ønskes sløjfet. I den forbindelse skal I sikre, at tanken ikke tages i brug igen
inden den er inspiceret og tæthedsprøvet. Ved en inspektion og tæthedsprøvning skal det
tilses, tankens indvendige og udvendige beskyttelse lever op til betingelserne i olietanksbekendtgørelsens1 § 48. Endvidere skal I tilse, at nedgravede væskeførende rør fra tanken
udskiftes, hvis disse ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodiks beskyttelse.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Bemærkninger om brug af godkendte affaldstransportører/-modtager
Det er ved tilsynet oplyst, at virksomheden anvender HV. Transport til afhentning af følgende
affalds-fraktioner: beton- og murstensrester, forskallingstræ (finérplader) og engangspaller.
Det fremgår ikke af Miljøstyrelsens affaldsregistrering, at der foretages indberetning af jeres
beton- og cementrester samt affaldstræ. I skal sikre jer, at der alene anvendes godkendte
transportører og modtagere til afhentning af virksomhedens affald, og at der sker indberetning til affaldsregistret.
Bemærkninger om håndtering af olieholdigt kondensvand fra kompressor
Virksomheden opsamler kondensvand fra kompressor. Kondensvand fra kompressorer kan
indeholde olie og det opsamlede kondensvand skal derfor bortskaffes som farligt affald.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt B204 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
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Jf. Miljøministeriets bek. nr. 903 af 23/08/2012 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
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Listepunkt B204 omfatter virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende
mineralske råmaterialer med en produktion på mere end 10 tons pr dag i gennemsnit på årsbasis.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 22. marts 2001 SHT A/S, Mørupvej 23, 7400 Herning.
Tilslutningstilladelse af 17. oktober 2002 til afledning af spildevand og regnvand til kommunens kloaksystem.
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

Lene Hahn
Vedlagt:
Tilsynsrapport
Kopi af miljøgodkendelse meddelt den 22. marts 2001
Kopi af tilslutningstilladelse meddelt den 17. oktober 2002
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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.
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