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Miljøtilsyn den 20-10-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 20-10-2015 gennemført et
varslet miljøtilsyn på S&S Bilhus, Enggårdvej 27, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedensmiljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Brian Bach.
Tilsynet blev foretaget af Tove 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. Varsling af påbud om opbevaring af farligt affald
2. Indskærpelse om anmeldelse af olietank og indsendelse af kopi af
tankattest
3. Bemærkning om ansvar for tømning af olieudskiller
4. Bemærkning om byggetilladelse til opsætning af skibscontainer
1. Varsling af påbud om opbevaring af affald
Herning Kommune varsler hermed påbud om, at
-

Farligt affald skal opbevares beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads
med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal
kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
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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

-

Metalaffald skal opbevares skærmet mod nedbør – f.eks. i lukket
beholder eller under tag

Påbuddet skal efterkommes inden 1. april 2016.
Lovgrundlag
Varsling af påbud meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75, stk. 1.
Selve påbuddet vil blive meddelt efter autoværkstedsbekendtgørelsens § 20.
Baggrund
Metalaffald samt farligt affald som spildolie, brugte oliefiltre, bremsevæske, kølevæske
og spraydåser er placeret på et uoverdækket område befæstet med fliser. Det er oplyst,
at der under fliserne er et lag beton. Spildolie opbevares i lukket palletank. Bremsevæske, kølevæske og spraydåser opbevares i plast tønder med låg. Tønderne er placeret i
en multi-boks. Metalaffald opsamles i åben kasse med tæt bund. Brugte oliefiltre opbevares i lukket, dobbeltvægget ABAS beholder.
Affaldet står beskyttet mod påkørsel, men der er ikke etableret mulighed for opsamling af
spild og lækage af farligt affald. Ved spild og lækage er der derfor risiko for afledning til
jord og grundvand.
Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresse.
Autoværkstedet er etableret før 1986 og ikke er ændret på en måde, som medfører øget
forurening. Derfor er virksomheden ikke omfattet af Autoværkstedbekendtgørelsens1
regler om opbevaring af affald (§13): ”Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning
uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et
afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området”.
Herning Kommune kan dog give påbud om at gennemføre afhjælpende foranstaltninger,
hvis kommunen vurderer, at aktiviteten giver anledning til væsentlig forurening.
Det er kommunens vurdering, at der ved oplag af spildolie i palletank og bremsevæske
og kølevæske i plasttønder vil være en nærliggende risiko for væsentlig forurening af
jord og grundvand i forbindelse med håndtering (påfyldning og tømning) af palletank og
tønder.
Aktindsigt og indsigelse
I henhold til forvaltningsloven2 er der adgang til aktindsigt og til at udtale sig. Virksomheden opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og
ulemper ved beslutningen, jf. § 75 i miljøbeskyttelsesloven.
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 18. december 2015.

1

Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
2 Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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2. Indskærpelse om anmeldelse af olietank og indsendelse af kopi af tankattest
Virksomheden har etableret en olietank på 1225 l til fyringsolie. Olietanken er ikke anmeldt
og kopi af tankattest er ikke sendt til Herning Kommune.
Olietanke skal jf. olietankbekendtgørelsens3 § 26 anmeldes og kopi af tankattesten skal
sendes til kommunen. Anmeldelse skal ske på Byg og Miljø, https://www.bygogmiljoe.dk
Herning Kommune indskærper, at olietanken straks anmeldes på Byg & Miljø, og at kopi af
tankattest indsendes til Herning Kommune senest den 18. december 2015.
3. Bemærkning om tømning af olieudskiller
På tilsynet blev det oplyst, at ejeren af bygningen, står for drift af olieudskilleren.
Opsamlet olie og slam i olieudskilleren betragtes som farligt affald.
Vi skal gøre opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar at kunne dokumentere bortskaffelsen af farligt affald over for kommunen, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14.
Dokumentationen skal opbevares i 5 år.
4. Bemærkning om byggetilladelse til opsætning af skibscontainer
Syd for værkstedsbygningen er der opstillet en 20 fods skibscontainer til opbevaring af dæk.
Etablering af container kræver byggetilladelse. Byggetilladelse fremgår ikke af Herning
Kommunes arkiver.
Vi gør opmærksom på, at byggetilladelse skal ansøges via Byg og Miljø på
https://www.bygogmiljoe.dk/

angiver placering af container
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomheden har ikke krav om egenkontrol.

3

Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. dec. 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer
og pipelines
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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.
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
Tove 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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