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Påbud om etablering af tankningsplads med tæt belægning
Herning Kommune har den 3. november 2015 varslet påbud om etablering af
tankningsplads med tæt belægning hos Sunds Entreprenør ApS, Thorupvej
28B, 7400 Herning.
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09.00.00-K08-155-10
Kontaktperson:
Inge Hansen
Dato: 8-12-2015

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til varslingen.
Påbud om etablering af tankningsplads med tæt belægning
Herning Kommune meddeler hermed påbud om, at
 tankningsplads for dieselolie skal forsynes med tæt belægning, der i løbet
af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for dieselolie
 tankningspladsens område som minimum skal svare til aftapningsordningens rækkevidde
 evt. forurenet sand under den nuværende belægning skal opgraves og
bortskaffes som farligt affald
 spild af brændstof straks skal opsamles
 alt opsamlet spild af brændstof, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares
og bortskaffes som farligt affald
 der til enhver tid skal forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
Påbuddet skal efterkommes inden den 1. marts 2016.
Lovgrundlag
Påbuddet meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 42, stk. 2.
Baggrund
Ved miljøtilsyn den 2. november 2015 blev det konstateret, at der i forbindelse
med indendørs påfyldning af dieselolie sker spild på belægningssten, der ikke
er uigennemtrængelig for dieselolie. Det blev oplyst, at der foretages 4 - 8
tankninger pr. uge. Der er ikke afløb fra bygningen.
Ifølge § 19 i miljøbeskyttelsesloven må stoffer, produkter og materialer, der
kan forurene grundvand, jord og undergrund ikke udledes på jorden eller afledes til undergrunden uden tilladelse.
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 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

Arealer, hvor spild af dieselolie, benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer,
hvor der er en risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal derfor sikres, så der
ikke kan ske nedsivning til jorden.
Det er kommunens vurdering, at 4 - 8 ugentlige tankninger medfører en nærliggende risiko
for væsentlig forurening af jord og grundvand.
Hertil skal bemærkes, at virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan
desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Herning Kommune i Klageportalen.
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 5. januar 2015.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har
truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.
Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
En klage over påbuddet har opsættende virkning, medmindre Natur - og Miljøklagenævnet
bestemmer andet.

Søgsmål
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
Med venlig hilsen
Inge Hansen
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Kopi sendt til:
Poul Erik Laursen, Sølyst Alle 5, 7451 Sunds
Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]
Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland [midtvestjylland@friluftsraadet.dk]
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