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Miljøtilsyn den 2. november 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 2. november 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Sunds Entreprenør ApS, Thorupvej 28B,
7451 Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelse1. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Anette Fyhn.
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 tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Varsling af påbud om etablering af tankningsplads med tæt belægning
2. Indskærpelse om bortskaffelse af ikke-genanvendelige træpaller
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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. Varsling af påbud om etablering af tankningsplads med tæt belægning
Herning Kommune varsler hermed påbud om, at:
 tankningsplads for dieselolie skal forsynes med tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for dieselolie
 tankningspladsens område som minimum skal svare til aftapningsordningens rækkevidde
 evt. forurenet sand under den nuværende belægning opgraves og bortskaffes som farligt
affald
 spild af brændstof straks skal opsamles
 alt opsamlet spild af brændstof, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald
 der til enhver tid skal forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
Påbuddet skal efterkommes inden den 1. marts 2016.
Lovgrundlag
Varsling af påbud meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75, stk. 1.
Selve påbuddet vil blive meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 2.
Baggrund
Ifølge § 19 i miljøbeskyttelsesloven må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene
grundvand, jord og undergrund ikke udledes på jorden eller afledes til undergrunden uden
tilladelse.
Arealer, hvor spild af dieselolie, benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer,
hvor der er en risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal derfor sikres, så der
ikke kan ske nedsivning til jorden.
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der i forbindelse med påfyldning af dieselolie sker
spild på belægningssten, der ikke er uigennemtrængelig for dieselolie.
Det er kommunens vurdering, at 4 - 8 ugentlige tankninger kan medføre en nærliggende risiko for væsentlig forurening af jord og grundvand med dieselolie.
Hertil skal bemærkes, at virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Aktindsigt og indsigelse
I henhold til forvaltningsloven3 er der adgang til aktindsigt og til at udtale sig.
Virksomheden opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele
og ulemper ved beslutningen, jf. § 75 i miljøbeskyttelsesloven.
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 8. december 2015.
2. Indskærpelse om bortskaffelse af ikke-genanvendelige træpaller
Ved miljøtilsynet blev det oplyst, at ikke-genanvendelige træpaller afsættes til medarbejder
med henblik på afbrænding i privat fastbrændselsovn.
Ifølge kommunens Regler for fyring med fast brændsel må affaldstræ, herunder ikke3
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genanvendelige træpaller, ikke afbrændes i en privat fastbrændselsovn.
Regler for fyring med fast brændsel kan ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk.
Det indskærpes over for virksomheden, at ikke-genanvendelige træpaller bortskaffes som
affaldstræ, f.eks. til fremstilling af spånplader. Indskærpelsen skal efterkommes straks.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomheden har ikke krav om fremsendelse af egenkontrolresultater.
Bemærkninger om tankanlæg
Overjordisk tank af plast skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret, det vil sige senest i
år 2033, jf. olietankbekendtgørelsens4 § 45, stk. 2.
Bemærkninger om jordforurening
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der sker spild af dieselolie på belægningssten, der
ikke er uigennemtrængelig for dieselolie. Det er kommunens vurdering, at spildet kan have
forårsaget en forurening af det underliggende sandlag.
I forbindelse med efterlevelse af det varslede påbud kan kommunen være behjælpelig med
at
- kontrollere, om der er sket en forurening under den nuværende belægning
- vurdere, hvor meget sand der i så fald skal gravet væk.
Virksomheden kan kontakte Eric Farley på mail: [bjgef@herning.dk] eller direkte tlf. 9628
8071.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H 51 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Ingen.
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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