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Miljøtilsyn den 26-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 26-10-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a, Teglgårdvej
7A, 7451 Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Olai Sørensen.
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. Indskærpelse om anmeldelse af olietanke og indsendelse af tankattest
2. Bemærkning om indsendelse af dokumentation for anvendelse af
typegodkendt rørforbindelse
3. Bemærkning om brug af kommunens genbrugspladser
1. Indskærpelse om anmeldelse af olietanke og indsendelse af tankattest
Virksomheden har etableret 2 olietanke på hver 5900 L. Olietankene er ikke anmeldt og registreret i BBR.
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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

Olietanke skal jf. olietankbekendtgørelsens1 § 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 olietankene straks anmeldes på Byg & Miljø og at kopi af
tankattest indsendes til Herning Kommune senest den 18. januar 2016.
2. Bemærkning om indsendelse af dokumentation for anvendelse af typegodkendt
rørforbindelse.
Rørforbindelsen mellem olietanke og kedelanlæg består af stålrør forbundet med slanger.
Jf. olietankbekendtgørelsens § 27 skal forbindelsen mellem olietanke og kedelanlæg være
typegodkendt, dvs. de anvendte rør enten skal være kobberrør eller beskyttet stålrør. For
den fleksible forbindelse mellem kedel og stive rørledninger skal der benyttes slanger, der er
fremstillet specielt til formålet. Der kan anvendes andre rør, men så skal fabrikanten eller
importøren dokumentere, at der kan sikre tilsvarende beskyttelsesniveau for miljøet.
Herning Kommune indskærper, at Sunds Vand og Varme dokumenterer, at de benyttede
slager er typegodkendte eller at slangerne kan sikre tilsvarende beskyttelsesniveau. Dokumentationen skal indsendes senest den 18. januar 2016.
3. Bemærkning om brug af kommunens genbrugspladser
Det blev oplyst, at virksomheden vil bortskaffe brugte plast tønder til en af kommunens genbrugspladser. Virksomheden er ikke tilmeldt kommunens grenbrugspladser.
Vi skal oplyse, at virksomheden har mulighed for at aflevere affald - også farligt affald - på en
af Herning Kommunes genbrugspladser. Kommunen har 9 genbrugspladser fordelt over hele
kommunen, og virksomheden kan frit vælge, hvilken I vil bruge. I skal være opmærksom på,
at virksomheden skal være tilmeldt 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.
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 i forbindelse med betaling for brug af genbrugspladsen:
Send en SMS med teksten ”GP <genbrugspladsnummer>” til nr. 1919. Der skal bruges følgende numre til genbrugspladserne:
 6570 Nederkærgaard, Herning genbrugsplads
1

Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. dec. 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer
og pipelines
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6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578

Vildbjerg genbrugsplads
Aulum genbrugsplads
Sørvad genbrugsplads
Ørnhøj genbrugsplads
Kibæk genbrugsplads
Sdr. Felding genbrugsplads
Fasterholt genbrugsplads
Sunds haveaffaldsplads

Send fx teksten GP 6570 til nr. 1919, når du kommer på Nederkærgård.
Køretøjet
Totalvægten af køretøjet må maks. være 3.500 kg + trailer.
Affald og sortering
I kan højst aflevere 200 kg farligt affald om året, og I 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. Disse skal 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.: 96 28 80 80.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol omfatter krav om, at virksomheden skal være tilknyttet VKOordningen til kontrol af kedlernes forbrændingskvalitet og at der skal føres driftsjournal. Herning kommune har ingen bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
Bemærkninger om tankanlæg

Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
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Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt G201 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 23-05-1995 til varmeproduktion på Teglgårdsvej 7A, 7451 Sunds
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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