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Miljøtilsyn den 19-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 19-10-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Kibæk Genbrugsplads, Lyager 7B, 6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Klaus Langborg Jensen.
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. Indskærpelse om opbevaring af farligt affald
2. Bemærkning om belægning under jern- og metalcontainer
3. Bemærkning om opbevaring af elektriske produkter
4. Indskærpelse af eftersyn af sandfang
1. Indskærpelse af opbevaring af farligt affald
På tilsynet kunne konstateres, at der stod to bure med fyldte P-kasser opstillet udenfor på asfalt.
Det indskærpes, at farligt affald skal opbevares i overensstemmelse med
miljøgodkendelsens vilkår 3.2.17, dvs. under tag og på impermeabelt areal
med opkant og afløb til sump.
Affaldet skal straks flyttes og opbevares som beskrevet i vilkåret.
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2. Bemærkning om belægning under jern- og metalcontainer
Miljøgodkendelsens vilkår 3.3.8 fastsætter at:
Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel
belægning med fald mod sump eller afløb.
Hvis jern- og metalaffald opbevares i container med tæt bund, kan asfalt accepteres som
impermeabel belægning.
Jern- og metalaffald opbevares i container uden tæt bund og på intakt asfaltbelægning.
Miljø og Klima vurderer, at opbevaringsforholdene lever op til det fastsatte. Vurderingen er
foretaget på baggrund af:
A. Høringsnotat for standardvilkår for listepunkt K 211, hvor Miljøstyrelsen fastslår, at godkendelsesmyndigheden må foretage en konkret vurdering, men at styrelsen er enig i, at en
tæt, hel asfaltbelægning ofte er tilstrækkelig.
B. Begrebet ”impermeabel belægning” er i senere udgaver af standardvilkårene erstattet af
begrebet ”tæt belægning”, der defineres som en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Det fremgår
af Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2008, at asfalt er modstandsdygtig over for gennemsivning af olieprodukter, men kan nedbrydes, hvis påvirkningstiden er flere uger. Genbrugspladsen er under opsyn, og der foretages regelmæssige inspektioner af belægningerne, jf.
vilkår 3.4.1. Miljø og Klima vurderer derfor, at risikoen for langvarig påvirkning er minimal.
3. Opbevaring af elektronikskrot
Store husholdningsapparater og kølemøbler opbevares i åben container.
Kommunens umiddelbare vurdering har været, at midlertidigt oplag af elskrot ved indsamling
på genbrugspladser er omfattet af krav om overdækning.
Ved tilsyn er spørgsmålet dog kommet op om opbevaring af store husholdningsapparater og
kølemøbler i de containere der stilles til rådighed af den centrale indsamlingsordning er i
overensstemmelse med bekendtgørelsens krav.
Til store husholdningsapparater og kølemøbler anvises storcontainere, der ikke er overdækket eller tætte.
Spørgsmålet er forelagt Miljøstyrelsen og Kommunen afventer en udmelding derfra, før der
tages stilling til om affaldet skal overdækkes.
4. Eftersyn af sandfang
Tilslutningstilladelsens vilkår 3.2.5 fastsætter at sandfangsbrønde skal efterses hvert halve
år. Det fremgår af den elektroniske journal at brønden sidst er efterset 4. december 2014.
Det indskærpes derfor at eftersyn skal foretages som krævet.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol med inspektion af befæstede arealer og mængder af bortkørt
affald viser, at godkendelsens vilkår 3.4.1 og 3.4.2 overholdes.
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Bemærkninger om tankanlæg
Virksomheden har ikke tankanlæg.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K 211 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 28-09-2010 Revision af miljøgodkendelse
Tilslutningstilladelse af 20-09-2010 Tilladelse til afledning af spildevand og regnvand til offentlig kloak
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
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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