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Miljøtilsyn den 3. december 2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 3. december 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Byens Bilpleje Herning Aps, Cypresvej 1921, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Jens Oluf Nielsen og Dennis Odgaard.
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. Indskærpelse om opbevaring af cellulose fortynder
2. Påmindelse om egenkontrol
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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. Indskærpelse om opbevaring af cellulose fortynder og farligt affald
Cellulose og brugt cellulosefortynder opbevares i 200 l tromler i særskilt rum med betongulv
med afløb til kloak. Ifølge Herning Kommunes forskrift for Opbevaring af olie og kemikalier,
må oplaget ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af
jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.
Det indskærpes, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og flydende farligt affald
sker i overensstemmelse med Herning Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, der ses her: http://erhverv.herning.dk/miljoe/olie-og-kemikalier
Det er ved tilsynet aftalt at oplaget sikres iht. forskriften. Dette kan ske eksempelvis ved, at
oplaget flyttes til spildbakker med en opsamlingskapacitet, der som minimum kan rumme et
indhold svarende til volumen af den største beholder i oplaget eller afløbet til kloak lukkes/sikres, så der ikke kan ske afledning fra rummet. I skal senest den 1. februar 2016
fremsende dokumentation for, at oplaget er sikret.
2. Påmindelse om egenkontrol
Autoværkstedsbekendtgørelsen § 14 kræver, at virksomheden skal have dokumentation for
indkøb af maling mv., aflevering af farligt affald, kontrol og service af luftafkast samt tømning
af olieudskiller.
Vi drøftede på tilsynet, at dokumentationen for egenkontrollen skal være tilgængelig for tilsynet og aftalte ved tilsynet, at dokumentationen eftersendes til kommunen.
I skal senest den 1. februar 2016 fremsende følgende dokumentation for 2015:
-

Opgørelse fra leverandøren over indkøbt maling og fortynder samt beregnet emission
af VOC (kg/time).
Dokumentation fra leverandør om mængde brugt fortynder, der er taget retur
Dokumentation for serviceaftale for kontrol og service af luftafkast samt kopi af rapport for seneste kontrol
Kopi af tømningsrapport for tømning af olieudskiller/sandfang

Bemærkning om brug af genbrugspladsen
Som oplyst på tilsynet, skal virksomheden ved aflevering af affald på Genbrugspladsen tilmelde sig. Kommunen har syv genbrugspladser fordelt over hele kommunen, og I kan frit
vælge, hvilken I vil bruge.
Regler for brug af genbrugspladser
Virksomheder skal tilmelde sig for at bruge genbrugspladsen.
Vilkår for adgang til genbrugspladsen
1. Virksomheder, der vil benytte genbrugspladsen skal tilmelde sig på
www.erhvervsaffald.dk - og angive de mobilnumre, som man ønsker at benytte til at
sende sms'er.
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2. Der skal betales 150 kr. pr. besøg på genbrugspladsen (excl. moms). Betalingen foregår på den måde, at virksomheden sender en SMS, hvorefter man får en kvittering,
som kan fremvises på genbrugspladsen.
Din virksomhed skal forinden tilmelde de mobilnumre, der skal give adgang til genbrugspladsen (se pkt. 1).
3. Virksomheden kan tilmelde sit kreditkort, så beløbet kan trækkes direkte derfra. For
andre vil der sendes en regning en gang årligt.
4. Virksomheden kan i øvrigt selv logge ind i systemet og følge de besøg man har haft
på genbrugspladsen. Det er også her muligt at modtage en e-mail ved hvert besøg.
SMS-beskeder
Send en SMS med teksten ”GP <genbrugspladsnummer>” til nr. 1919.
Der skal bruges følgende numre til genbrugspladserne:
 6570 Nederkærgaard, Herning genbrugsplads
 6571 Vildbjerg genbrugsplads
 6572 Aulum genbrugsplads
 6573 Sørvad genbrugsplads
 6574 Ørnhøj genbrugsplads
 6575 Kibæk genbrugsplads
 6576 Sdr. Felding genbrugsplads
 6577 Fasterholt genbrugsplads
 6578 Sunds haveaffaldsplads
Send fx. teksten GP 6572 til nr. 1919, hvis du kommer på Aulum Genbrugsplads.
Køretøjet
Totalvægten af køretøjet må maks. være 3.500 kg + trailer.
Affald og sortering
Du kan højst aflevere 200 kg farligt affald om året, og du får en kvittering ved aflevering.
Det farlige affald skal afleveres i mindre beholdere op til 10 l og max. veje 10 kg.
Varmepærer og lysstofrør er dog uden mængdebegrænsning da det er en del af DPAordningen.
Virksomheder kan ikke aflevere affaldstyper, som almindelige husstande ikke har.
Det betyder, at der for eksempel ikke kan afleveres:
 Udtjente erhvervsmaskiner og udstyr - afleveres til skrothandler
Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen, skal ske af godkendte
transportører.
For yderligere spørgsmål vedr. genbrugspladserne og opkrævning af erhvervsgebyret henvises der til kommunens Grøn Linje på tlf.: 9628 8080.
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Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol var ved tilsynet ikke fyldestgørende – se under punkt 2 Påmindelse om egenkontrol.
Bemærkninger om tankanlæg
Der ingen olietanke tilknyttet virksomhedens aktiviteter.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Der er den 26. september 2014 meddelt dispensation til etablering af autolakeringsanlæg.
Virksomheden skal søge om tilslutningstilladelse til spildevandskloak inden etablering af vaskeplads med afledning gennem ny olieudskiller. Det er ved tilsynet oplyst, at vaskepladsen
ønskes etableret inden sommeren 2016.
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
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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