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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Herning Bilen Specialruter A/S, Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs
Tilsynsdato:
Fra virksomheden deltog:
Fra Norddjurs Kommune deltog:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR-nr.:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens mail-adresse:
Antal ansatte i virksomheden:
Virksomhedstype:

11/11 2020
Chanette Dalby, Herning Bilen
Morten Adamsen, udlejer
Lisbeth Røge
Tine Lysdahl Sørensen
John Skov og Chanette Dalby
31759358
51585002 (John), 51584999 (Chanette)
John@herningbilen.dk, chanette.skjernbilen@gmail.com
H51 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.

Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af
virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i
medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.
Generelt
Herning Bilen lejer sig ind på adressen. Der er lejet en stor plads til parkering af busser, en plads til
personaleparkering, et rum hvor der er brændstoftank og øvrige råvare og en del af en hal, hvor der
kan vaskes. Virksomheden er etableret på adressen i august 2019. Firmaet vandt udbud for skolebuskørsel i Norddjurs Kommune og startede op på dette tidspunkt.
Norddjurs Kommunes afdeling for Byg og Miljø har ikke været klar over etableringen på det tidspunkt,
men er blevet oplyst om den i forbindelse med en henvendelse fra en boboer i området, som har
udtrykt bekymring for trafikale forhold og forurening som følge af tomgangskørsel.
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Der har tidligere været gartneri på stedet. Gartneriet er nu ophørt. Der er i forbindelse med etabering
af Herning Bilen ikke søgt om landzonetilladelse og derfor var planmedarbejder Tine Lysdahl Sørensen
fra Norddjurs Kommune med på tilsynet. Hun behandler efterfølgende sagen om landzonetilladelse.
Der er 12-13 busser på stedet. Der køres skolebuskørsel på alle ruter i Norddjurs Kommune, derudover
også skoleture/udflugter og turistkørsel.
Der startes tidligst op kl. 5.40 i hverdagene og der sluttes senest 23.00 (de dage hvor de køres til
ungdomsklubberne, som pt. er mandag, onsdag og fredag).
Busserne kan tankes og vaskes på stedet. Reparation og service sker ude. Dog kan der laves såting, så
som at påfylde diverse væsker, skifte pærer og lign.
Opsummering af miljøtilsynet (se nærmere i de enkelte afsnit)
 Det blev indskærpet at olier og kemikalier skal opbevares i henhold til Norddjurs Kommunes
forskrift om opbevaring af olier og kemikalier
 Herning Bilen skal sende tankattest eller skriftlig bekræftelse fra producent der dokumenterer
at Adblue tanken er dobbeltvægget
 Dieseltanken som bruges til tankning af busser skal anmeldes, så den kan blive registreret i
BBR
 Virksomheden har ingen landzonetilladelse til etablering på stedet. Såfremt der bliver givet
landzonetilladelse, skal følgende forventes:
o Der skal laves en tankplads som er miljømæssig korrekt indrettet
o Spildevand fra vask af busser skal håndteres på en tilladt måde, enten ved at opnå en
udspredningstilladelse eller ved anden håndtering, fx afledning til kloak

Affald
Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:

Type
Restaffald
Sorteret genanvendeligt affald

Transportør/indsamler
Kommunal ordning
Kører selv

Modtager/behandling

Dokumentation

Forbrænding
Genbrugsplads

Er tilmeldt
Erhverv er ikke tilmeldt
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Erhverv skal betale for brug af genbrugspladsen hos Reno Djurs. Man kan få en abonnementsordning,
hvor man får en label til et køretøj eller man kan betale pr. gang via en smsordning. Tilmelding til
begge ordninger kan ske her: http://www.renodjurs.dk/genbrugsstationer/regler-erhverv, hvor I også
kan læse mere om ordningerne.
Råvarer
Der opbevares i et rum servoolie, motorolie, dieseltank, AdBlue, sprinklervæske og kølervæske.
Olie og kemikalier skal opbevares i henhold til Norddjurs Kommunes forskrift om opbevaring af olier og
kemikalier, som kan findes her: https://www.norddjurs.dk/media/6452270/Forskrift-om-opbevaringaf-olie-og-kemikalier_marts-2019.pdf
Diesel: Diesel står i en typegodkendt tank. Tanken står i en spildbakke, hvor konturen også dækkes
selve tankanlægget (pumpe, slange og pistol). Der tankes på busserne på en holdeplads med flisebelægning lige uden for porten. Der var tydeligt tegn på spild på belægningen. Det blev oplyst ved tilsynet
at man såfremt der meddeles landzonetilladelse, skal forvente krav om en fast tankplads med kontrolleret afledning. Dette vil Norddjurs Kommune kontakte jer om når landzonesagen er afgjort.
AdBlue: Opbevares i en tank på 3500 liter. Der var et typeskilt på tanken. Det er blevet oplyst fra
Herning Bilen at der bruges ca. 3500 liter pr. 4.-5. uge.
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Norddjurs Kommune har efterfølgende søgt oplysninger om tanken. PÅ internettet kan man finde forklaring på hvad tallene i et g-nr. betyder. Umiddelbart betyder g. nr. 55-5 at tanken er en dobbeltvægget. Hvis det er tilfældet, accepteres opbevaringen som den er. Herning bilen bør dog fremsende
tankattest, hvor dette fremgår eller en skriftlig bekræftelse fra producenten.
Øvrige olier og kemikalier: Det blev ved tilsynet indskærpet at disse ikke var opbevaret i henhold til
foreskriften og Herning Bilen fremsendte d. 18/11 2020 billeder af at disse nu var opstillet på spildbakker. Opbevaringen er tilfredstillende og indskærpelsen er dermed efterkommet. Billeder er jounaliseret på tilsynssagen.
Støj
Der kan opstå støj i forbindelse med til- og frakørsel af biler og busser.
Luft
Der kan opstå forurening af luften i forbindelse med tomgangskørsel i stort omfang. Der blev talt om
det ved tilsynet. Norddjurs kommuen har ikke et tomgangsregulativ, som man har i en del andre kommuner.
Pt. kører busserne meget lidt i tomgang pga. det varme vejr. Der er behov for mere tomgangskørsel
når fyret skal varme busserne op og afise på de kolde dage. Norddjurs Kommune henstiller til at busserne holder i tomgang så lidt som overhovedet muligt.
Spildevand
Busserne vaskes i et stor hal. Her køres bussen ind over en lang rist og vaskes med et stativ med børster
tilkoblet vand, som kan trækkes rundt om bussen. Der vaskes således kun sider og ikke undervogn.
Vaskevandet løber til etn 20 m3 gylle-fortank og vandet som tømmes herfra udspredes på marker. Der
spredes ud på marker flere steder, hvor de står som stubmarker.
Der forefindes ingen udspredningstilladelse til dette.
Norddjurs Kommune oplyste om at det skal forventes at der kommer en sag herom, såfremt der gives
landzonetilladelse til virksomhedens fortsatte beliggenhed på adressen. Norddjurs Kommune vil rette
henvendelse til jer herom senere, såfremt det bliver aktuelt.
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Fyringsanlæg og olietanke
Der er pt. 3 tanke registreret på ejendommen. De tre tanke har ikke noget med Herning Bilen at gøre,
men er tanke, som Morten Adamsen har ansvaret for.
Den tank som busserne tankes fra, er ikke registreret i BBR. Det er en krav, jf. olietanksbekendtgørelsen at etablering af olietanke anmeldes til kommunen.
Herning Bilen bedes således få tanken anmeldt hurtigst muligt. Dette gøres på www.bygogmiljoe.dk
hvor man logger ind med virksomhedens nemID for at gøre det. Tankattest vedhæftes inde i systemet
og det skal angives på et kort, hvor tanken er placeret.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev
ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening. Fortsat tankning på en
flisebelægning kan dog på sigt give anledning til en jordforurening.
Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.

Håndhævelser
Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Henstillinger
Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling
kan kun påtales én gang. Norddjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er
efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste
skridt meddele påbud om de aftalte forhold.
Indskærpelse
Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør
af loven.
Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed.
Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101,
stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
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I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle
håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2020 kr. 333,22 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport
Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn1 offentliggøres. Dette sker på websiden
for Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk/. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du
have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs
Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller
på mail til lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune
inden den 23. dec. 2018 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra
dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.
Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven2, forvaltningsloven3 og miljøoplysningsloven4 sætter.

Med venlig hilsen
Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

1

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen
3
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
4
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
2
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