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Miljøtilsyn den 13-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 13-10-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Aco Funki A/S, Kirkevænget 5, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Claus Høj.
Tilsynet blev foretaget af Lise Brock Andersen.
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. Bemærkning om revurdering af godkendelse
2. Indskærpelse om opbevaring af råvarer/farligt affald
3. Henstilling om oprydning efter brud på filterposer
4. Henstilling om tankoplysninger og registrering i BBR
5. Indskærpelse af egenkontrol
1. Bemærkning om revurdering af godkendelse
Aco Funki A/S har en godkendelse fra 21. maj 1997 og Herning kommune
vurderer at godkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens
drift og skal revideres.
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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

Der er en branchebekendtgørelse for maskinværksteder, der i dag er omfattet af listepunkt A
205 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, under vedtagelse og kommunen finder det
hensigtsmæssigt at vente med revurderingen til branchebekendtgørelsen er vedtaget og
trådt i kraft.
I vil blive kontaktet, når branchebekendtgørelsen er vedtaget.
2. Indskærpelse om opbevaring af råvarer/farligt affald
På tilsynet kunne det konstateres at der stod en tønde med ukendt indhold udendørs uden
sikring. Det indskærpedes at vilkår for opbevaring af affald og råvarer som beskrevet i godkendelsens vilkår 17 skal følges. Det aftaltes at tønden flyttes straks.
3. Henstilling om oprydning efter brud på filterposer
På tilsynet kunne konstateres at der har været brud på filterposer til opsamling af plast- og
træstøv på anlægget mellem hal 6 og 7. Det aftaltes, at støvet opsamles og bortskaffes.
4. Henstilling om tankoplysninger og registrering i BBR
I forbindelse med tilsynet blev virksomhedens tanke gennemgået.
Det kunne konstateres at der er fire tanke til olieprodukter på virksomheden og at BBR ikke
er ajourført.
Ved gennemgang af kommunens arkiver kan genfindes tankattester på to af de fire tanke
(vedlagt i kopi).
Det henstilles at de resterende tankattester indsendes, sammen med anmeldelse af de tre
tanke, se nedenfor under Bemærkninger om tankanlæg.
Jeg vedlægger kopi af skema der kan anvendes til anmeldelsen, der dog også kan foretages
op www.bygogmiljoe.dk.
5. Indskærpelse af egenkontrol
Driftsjournal over service og reparation på forureningsbegrænsende anlæg, uheld og uregelmæssigheder i driften, udskiftning af filtermaterialet i svejse/slibeudsugningsanlæggene
samt tømning af spånsamler under cyclon fra træværkstedet kunne ikke forevises. Det indskærpes jf. miljøgodkendelsens vilkår 30 og 31 at Aco Funki skal føre forbrugs- og driftsjournal som beskrevet
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol kunne ikke forevises, se punkt 5 ovenfor.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomhedens aktuelle tankanlæg
Nr.

1
Kirkevænget

2

3

4
Virkelyst

Tanktype

Overjordisk

Overjordisk

Overjordisk, hal 7

Dobbeltvægget,
overjordisk

Størrelse

< 6000 L

1500 l

1200 l

1000 L

Anvendelse

Fyringsolie

Fyringsolie

Diesel

Fyringsolie

Fabrikationsår

1985

1998

2011

2009
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G-nr.

350957

Tankattest

Ja (vedlagt)

412506

Registreret i BBR

51490

119053
82803
Roth.

Ja

Ja (vedlagt)

Ikke registreret i
BBR

Ja

Sløjfningstermin

Inden udgangen af Inden udgangen af Inden udgangen af Inden udgangen af
2025
2038
2061
2049

Kommentar

Skal anmeldes

Skal anmeldes og
tankattest indsendes

Skal anmeldes og
tankattest indsendes

Er registreret i
BBR

Tankanlæg registreret i BBR
Nr.

Virkelyst 11

Tanktype

Virkelyst 11

Virkelyst 11

Plast, dobbeltvægget

Kirkevænget
3

Kirkevænget
5

Afblændet

Tømt og afblændet

Størrelse

1500

1000

1200

5000

4000

Anvendelse

Fyringsgasolie

Fyringsgasolie

Fyringsgasolie

Fyringsgasolie

Fyringsgasolie

Fabrikationsår 1989
G-nr.

2009

1979

1964

56-5810

Tankattest
Registreret i
BBR
Sløjfningstermin
Kommentar

31-12-2049
Skal afmeldes i Er registreret i
BBR
BBR – der skal
ikke foretages
yderligere

Skal afmeldes i Er registreret
BBR
som afblændet i
BBR – der skal
ikke foretages
yderligere

Er registreret
som afblændet
i BBR – der
skal ikke foretages yderligere

Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt A205 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
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Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 21-05-1997
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

Lise Brock Andersen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
Skema til registrering af tankanlæg i BBR
Kopi af tankattester
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.
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