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Miljøtilsyn den 28. september 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 28. september 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Marius Pedersen A/S, Division Special Affald,
Baggeskærvej 15 og Baggeskærvej 12, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn med fokus på tidsfrister i miljøgodkendelse af 7. april 2015
og miljøgodkendelse af 14. juli 2015 til forbehandlingsanlæg for lyskilder på
Baggeskærvej 15 samt færdigvarelager på Baggeskærvej 12.
Virksomheden var repræsenteret af Allan Leth og Thomas Guldhammer.
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 tilsynsbekendtgørelsenii. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om udbedring af belægning på Baggeskærvej 12
2. Aftaler
1. Indskærpelse om udbedring af belægning på Baggeskærvej 12
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at belægningen på Baggeskærvej 12 ikke er intakt ved
udleveringsrampen. Det er kommunens vurdering, at belægningen ikke er i en tilstrækkelig
god vedligeholdelsesstand, hvilket ikke er i overensstemmelse med vilkår 52 i miljøgodkendelse af 7. april 2015.
Det indskærpes, at belægningen på Baggeskærvej 12 gennemgås og repareres i nødvendigt
omfang. Indskærpelsen skal være efterkommet inden 1. december 2015.
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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

2. Aftaler
Det blev aftalt, at
- kommunen orienteres, når udluftningsrør fra stationære tankanlæg er færdigmonteret
- der udarbejdes en dansk driftsinstruks for forbehandlingsanlægget for lyskilder i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og at instruksen placeres ved anlægget.
Bemærkninger om egenkontrol
Kommunens har endnu ikke modtaget indberetning af virksomhedens egenkontrol efter miljøgodkendelse af 7. april 2015, tilslutningstilladelse af 7. april 2015 og miljøgodkendelse af
14. juli 2015.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomhedens overjordiske olietanke af plast skal sløjfes i henhold til olietanksbekendtgørelsens § 45, stk. 2 og 3.
§ 45. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske tanke af plast eller af andet materiale end stål under 6.000 l
sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Ejeren skal sikre, at typegodkendte overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast eller plast
med udvendig væg af stål under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke
af plast under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis
fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges.

Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.1d i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 7. april 2015 Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingstanke. Godkendelse af nye affaldsfraktioner
Tilslutningstilladelse af 7. april 2015 Revurdering af tilslutningstilladelse og tilslutningstilladelse for betonplads ved tankgård
Miljøgodkendelse af 14. juli 2015 Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12
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
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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
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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