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Miljøtilsyn den 28-09-2015 og 19-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 28-09-2015 gennemført
et uvarslet og den 19-10-2015 et varslet tilsyn på Midtjysk Maskinformidling, Stalmosevej 2, 7451 Sunds.
Tilsynene er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynene er udført som deltilsyn, hvor miljøforhold vedr. er gennemgået:
 Modtagelse, transport og oplag af blandet affald
 Ophugning af lastbiler.
 Oplag/aktiviteter i det tidligere malerværksted (Hal 8, miljøgodkendelsens bilag 2).
Virksomheden var ikke repræsenteret den 28-09-2015, men var den 19-102015 repræsenteret ved Frederik Hoff.
Tilsynet den 28-09-2015 blev foretaget af Monica K. Hansen og Jesper
Thomsen. Tilsynet den 19-10-2015 blev foretaget af Henrik Thimsen og
Jesper Thomsen.
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. Indskærpelse om håndtering af blandede læs af affald
2. Indskærpelse om opbevaring af olieforurenede dele fra køretøjer
3. Indskærpelse om opbevaring af 200 ltr. tromle foran Hal 10
4. Indskærpelse om manglende mærkning af palletanke og tønder i
Hal 10
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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

5.
6.
7.
8.

Indskærpelse om opbevaring af autobatterier
Indskærpelse om opbevaring af fortynder i Hal 8
Bemærkning om manglende registrering i Affaldsregistret
Bemærkning om orientering til Brand og Redning, Herning Kommune

1.
Indskærpelse om håndtering af blandede læs af affald
Virksomheden har en lemfældig håndtering af blandede læs affald, som hentes hos
kunder eller modtages direkte på pladsen. Der er i miljøgodkendelsen en række vilkår,
som ikke overholdes.
Det indskærpes at virksomheden straks overholder vilkår 3.2.4, 3.3.17 og at virksomhedens egen formulerede driftsinstruktion anvendes i praksis. Det indskærpes også, at
elektronikaffald opbevares korrekt i henhold til elskrotbekendtgørelsen.
Det betyder i praksis at virksomheden skal:
 Kontrollere de blandede læs ved modtagelsen (står allerede i virksomhedens
egen driftsinstruktion), og samme dag skal det være udsorteret og placeret korrekt. Elektronikaffald skal frasorteres og placeres på en overdækket plads med
tæt belægning og mulighed for opsamling af evt. spild. Det samme gælder for affald der kan indeholde olier eller væsker.
 Det blandede affald må IKKE ligge usorteret i flere dage/uger, som det er tilfældet nu.
Se i øvrigt bemærkning (7), hvor det fremgår at virksomheden ikke er registreret til at
måtte modtage eller indsamle affald.
2.
Indskærpelse om opbevaring af olieforurenede dele fra køretøjer
Det kunne konstateres på tilsynet 19-10-2015, at der foran Hal 10 står en uoverdækket
container med diverse dele fra køretøjer (fjedrer, bremseskiver, kølergitre, udstødningsrør m.v.). Det vurderes, at containeren IKKE er tæt, og der derfor kan ske spild til jorden.
Dette er en overtrædelse af vilkår 3.3.24 i miljøgodkendelsen.
Det indskærpes at virksomheden straks sikrer oplaget af de ovennævnte dele, så vilkår 3.3.24 overholdes.
3.

Indskærpelse om opbevaring af 200 ltr. tromle foran Hal 10

Det kunne konstateres på tilsynet den 19-10-2015, at der foran Hal 10 står en 200 ltr.
tromle med ukendt indhold, muligvis spildolie. Tønden står på sf-sten og under åben
himmel. Dette er en overtrædelse af vilkår 3.3.13 i miljøgodkendelsen.
Det indskærpes at virksomheden straks får flyttet tønden til et sted, hvor vilkår 3.3.13
overholdes.
4.

Indskærpelse om manglende mærkning af palletanke og tønder i Hal 1

Det kunne konstateres på tilsynet den 19-10-2015, at der i Hal 10 opbevares adskillige
palletanke og tønder, hvor det IKKE tydeligt fremgår, hvad disse indeholder. Dette er en
overtrædelse af vilkår 3.3.13 i miljøgodkendelsen.
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Det indskærpes at virksomheden senest den 4. januar 2016 får mærket ALLE beholdere i Hal 10, så det tydeligt fremgår hvad de indeholder, og vilkår 3.3.13 dermed overholdes hvad det angår.
5.

Indskærpelse om opbevaring af autobatterier

Det kunne konstateres på tilsynet den 19-10-2015, at der foran Hal 10 står et par autobatterier udendørs på sf-sten, mens et tredje bilbatteri står udendørs ved Hal 4 (se fotos
herunder). Dette er en overtrædelse af vilkår 3.3.20 i miljøgodkendelsen.
Det indskærpes at virksomheden straks får flyttet disse autobatterier, så vilkår 3.3.20
overholdes. I Hal 10 står et plastkar med autobatterier, som her er opbevaret korrekt.
6.

Indskærpelse om opbevaring af fortynder i Hal 8

Det kunne konstateres på tilsynet den 19-10-2015, at der i Hal 8 står metalbeholdere
med fortynder. Opbevaringen er tæt på porten og der er risiko for spild til arealet med sfsten udenfor. Dette er en overtrædelse af vilkår 3.3.22 i miljøgodkendelsen.
Det indskærpes at virksomheden straks får flyttet dette oplag af fortynder, så vilkår
3.3.22 overholdes.
7.

Bemærkning om manglende registrering i Affaldsregistret

Ved opslag i Miljøstyrelsens affaldsregister kan det konstateres, at virksomheden IKKE
er registreret som hverken indsamler, transportør eller modtager af affald. Dette kræver
en ansøgning til Miljøstyrelsen, som er den godkendende myndighed i forhold til registreringen. Reglerne findes i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed1
Registrering skal ske via følgende hjemmeside:
https://www.affaldsregister.mst.dk/

8.

Bemærkning om orientering til Brand og Redning, Herning Kommune

Det kunne konstateres på tilsynet den 19-10-2015, at der står et relativt stort oplag af
brandfarlige kemikalier i Hal 8. Brand og Redning, Herning Kommune er derfor blevet informeret om oplaget af lakker og fortynder, og virksomheden vil blive kontaktet af dem.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K209 og K212 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni
2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

1

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1305 af 17/12/2012.
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Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 01-10-2013: VVM-screeningsafgørelse, Miljøgodkendelse Midtjysk Maskinformidling, Stalmosevej 2, 7451 Sunds.
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
Jesper Thomsen
Miljømedarbejder

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.
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