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Tilsynskampagne 2016
Formål
Herning Kommune fører i dag tilsyn med ca. 120 virksomheder, hvis aktiviteter kan relateres
til listepunkt H51 i bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen1; Garageanlæg og pladser til
kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller
vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og
remiser for busser. Redningsstationer.
Det forventes, at der i kommunen er flere virksomheder med aktiviteter, som kan relateres til
listepunkt H51 end de virksomheder, der i dag føres tilsyn med. Det er kommunens erfaring,
at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være
væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.
Tilsynskampagnens gennemførelse
Virksomhederne lokaliseres ved gennemgang af CVR-registret for virksomheder med en
erhvervskode, der måske kan relateres til H51-aktiviteter.
Dernæst udvælges virksomheder, hvor det vurderes at et tilsyn vil give den største
miljømæssige gevinst. Udvælgelsen sker på baggrund af en score, hvor der bl.a. lægges
vægt på virksomhedens
 oplag, der er synlige på luftfoto
 placering i OSD område/indvindingsopland
 forhold omkring tanke indhentet via BBR
Scoringskriterierne fremgår af bilag 1.
Tilsynene på de udvalgte virksomheder gennemføres som et varslet basistilsyn, dvs. at der
føres tilsyn med samtlige af virksomhedens miljørelaterede forhold, jf. kontrolpunkter angivet
i bilag 3. Der vil dog ved tilsynet være særligt fokus på:






oplag (især udendørs oplag)
affaldshåndtering (oplag + sortering, både virksomhedens eget affald og eventuelt affald
fra andre virksomheder)
tanke
vaskepladser
aktiviteter generelt:
 Er virksomheden omfattet af listepunkt H51 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, jf.
definitionen angivet i bilag 2
 Er der autoværkstedsaktiviteter, der skal reguleres iht.
autoværkstedsbekendtgørelsen2.

1Miljø- og Fødevareministeriets BEK nr. 1417 af 02/12/2015 - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)
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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
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 Er der tale om aktiviteter, der skal reguleres af godkendelsesbekendtgørelsen3, f.eks.
hvis der foretages nedbrydning, knusning, oplagring af farligt affald mm. Det vil typisk
være K-listepunkterne i bekendtgørelsens bilag 2, der er aktuelle. De umiddelbart
mest relevante er:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller
bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra
anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering,
herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for
nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder,
bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 204. Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af
ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig
med 50 tons affald pr. dag.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt
5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og
forbrænding.
K 209. Autoophugning (autogenbrug).
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk
og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet
for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med
et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5
på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning,
omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for
tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i
bilag 1 eller listepunkt K 211.
Tilsynene gennemføres i perioden 1. februar til 1. december 2016.

af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen)
Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr. 1447 af 02/12/2015 - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelse)
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Opfølgning på tilsyn
Alle tilsyn afrapporteres (der anvendes gældende skabelon for afrapporteringen) og der
meddeles nødvendige håndhævelser i.h.t. gældende lovgivning, vejledninger, retningslinjer
mv.
Opfølgning på tilsynskampagnen
Ved opfølgning på tilsynskampagnen opgøres:
- antal besøgte virksomheder
- antal håndhævelser
- tilsynskampagnens miljømæssige effekt - vurderes på baggrund af forhold der har
udløst håndhævelser
Tilsynskampagne udføres af Miljø og Klima, Virksomhedsteamet.
Kontaktpersoner:
Lise B. Andersen, direkte tlf. 9628 8085, mail: [mikla@herning.dk]
Lene Hahn, direkte tlf. 9628 8086, mail: [miklh@herning.dk]
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Bilag 1 Scoring af virksomheder til udvælgelse af kampagnetilsyn for H51 i 2016
Til udvælgelse af, hvilke virksomheder (ca. 20 stk.) der skal have kampagnetilsyn i 2016 for
branchen H51 (maskinstationer og entreprenører) gennemgås udvalgte virksomheder (CVRudtræk). Virksomhederne scores efter nedenstående.
Virksomhederne udvælges efter højeste sammenlagte score og med speciel fokus på
virksomheder, der scorer 3 under luftfoto.

Tjek følgende
Luftfoto
Der oprettes en delmappe
pr. adresse og der lægges
en kopi af luftfoto i
delmappen

Score
3

Kriterie for score
Oplag der kræver besøg
Der er oplag, der skal undersøges.

2

Kopi af luftfoto lægges på sagen i delmappe pr. adresse

1

Der er ingen/eller mindre oplag på matriklen – vurderes at
være i orden
Hjemmeside giver oplysninger om:

Virksomhedens
hjemmeside

2



> 3 maskiner



salg af materialer (sten, grus, jord)



vaskepladsaktivitet

Virksomheden har ingen hjemmeside eller hjemmesiden
giver ingen oplysninger om aktiviteter ift :
1

BBR

Drikkevandsinteresse

Indvindingsopland



> 3 maskiner



salg af materialer (sten, grus, jord)



vaskepladsaktivitet

2

Tanke ældre end år 2000

1

Tanke fra år 2000 eller yngre

0

Ingen tanke

2

OSD

1

OD

2

Ja

0

Nej
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Bilag 2 Miljøstyrelsen om H51
Svar fra MST til Silkeborg Kommune den 1. juli 2014 (i uddrag) vedr. definition af
”kørende materiel”
Hvorvidt visse specifikke køretøjer er omfattet brugerbetalingsbekendtgørelsens listepunkt
H51, vurderer Miljøstyrelsen, at følgende som udgangspunkt kan anses for at være omfattet
af begrebet ”kørende materiel”:
-

Minigravere
Minilæssere
Rendegravere
Gravkøer
Gummigeder
Gyllenedfælder
Traktor
Mejetærsker
Lastbil med blokvogn
Bil med boogietrailer

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende.
Miljøstyrelsen har tidligere anført ift. et andet konkret spørgsmål vedrørende motorredskaber,
at styrelsen i relation hertil bl.a. henholder sig til Trafikstyrelsens definition af motorredskab:
”Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er
konstrueret til en hastighed af højst 30 km/h og kun med en væsentlig konstruktiv forandring
kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående,
anses som motorredskab.”
Definitionen skal således ses som vejledende ift., hvilke motorredskaber der omfattes af
begrebet ”kørende materiel” i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Derudover er andre motorkøretøjer som fx biler, lastbiler mv. ligeledes omfattet af begrebet
”kørende materiel”. I den forbindelse henholder styrelsen sig f.s.v.a. køretøjer vejledende til
færdselslovens definition, som omfatter alt, der er ”indrettet på hjul, bælter, valser, meder
eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner”.
Endvidere må en maskinstation umiddelbart anses for at være en type garageanlæg eller
plads til kørende materiel, hvorfor en sådan vil være omfattet af listepunktet, såfremt der her
opbevares 3 eller flere omfattede motorkøretøjer i relation til entreprenør- eller
vognmandsvirksomhed.
Afgørende for, om en entreprenør er omfattet af listepunktet, er, som det fremgår af
listepunktets ordlyd, om der er tale om garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal
af 3 eller derover ifm. bl.a. entreprenørvirksomhed. Såfremt en entreprenør i relation til sin
virksomhed har garageanlæg eller pladser til kørende materiel af minimum 3 stk., vil
entreprenørvirksomheden således som udgangspunkt være omfattet af listepunktet.
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Bilag 3 Kontrolpunkter ved basistilsyn
Kontrolpunkt
Beliggenhed og omgivelsernes
sårbarhed
Indretning og drift

Råvarer
Luftforurening og lugt
Støj og vibrationer
Affald
Energi- og tankanlæg

Beskyttelse af jord og
grundvand
Spildevand
Miljøgodkendelse

Forhold
Planforhold
Nærmeste beskyttede natur
Nærmeste følsomme brugerområde, fx boligområde
Drikkevandsinteresser
Produkt
Antal ansatte
Driftstid
Processer
Maskiner og anlæg
Udendørs oplag og aktiviteter
Håndtering
Opbevaring
Indhold
Rensning
Afkast placering
Kilde
Dæmpning
Afkast placering
Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af:
Farligt affald
Ikke-farligt affald
Energiforsyning
Påfyldningspladser
Kontrol med tanke:
- type
- størrelse
- placering
- anvendelse
- fabrikationsår
- G-nr.
- tankattest
- registrering i BBR
- rørføring
Tanke
Råvarer
Affald
Kloak
Ikke regulerede forhold, herunder eksempelvis vaske- og
tankningspladser
Meddelte spildevandstilladelser
Godkendelsespligtig aktiviteter, der ikke er reguleret

-6-

