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Nej
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 prioriteret tilsyn på virksomheden, som har til formål at fokusere
på de forhold, der giver anledning til, at virksomhedens miljørisikoscore er højere end gennemsnittet.
Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune er forpligtet til at give tilsynspligtige virksomheder i kommunen
en miljørisikoscore. En virksomheds score er afgørende for, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn. Virksomheden har en score, der betyder, at den skulle have et prioriteret tilsyn i år.
Formålet med miljøtilsyn generelt er 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.
Tilsynet er foretaget som et digitalt tilsyn, jf. ministerbrev om dette dateret d. 28/2 2021.
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.
Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
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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 (kun de dage hvor de køres til ungdomsklubberne).
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
Herning Bilen har anmeldt de to olietanke, som der skulle registreres i BBR. Der vil derfor blive lavet
en opdatering i BBR.
Virksomheden har udskiftet Adblue tanken til en dokbbeltvægget tank.
Der bliver sendt særskilt brev til Herning Bilen vedr. spildevandsafledning og tankplads.

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
AdBlue: Blev ved sidste tilsyn opbevaret i en tank på 3500 liters enkeltvægget tank. Det blev vurderet
at denne ikke levede op til Norddjurs Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.
Herning Bilen har siden skriftet tanken til en dobbeltvægget tank og har umiddelbart inden tilsynet
fremsendt tankattest for denne. Herning bilen er desuden blevet bedt om at fremsende billede at at
tanken er placeret på stedet, hvilket er sket d. 30/6 2021.
Øvrige olier og kemikalier: Det blev ved sidste tilsyn 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.
Spildevand
Det skal afklares hvordan spildevand fra vask af busserne, fremadrettet skal håndteres. Herning Bilen
vil i særskilt brev blive bedt om at redegøre for den nuværende afledning og håndtering af spildevandet.
Fyringsanlæg og olietanke
Ved sidste tilsyn blev det konstateret at der var en dieseltank hos Herning Bilen, som ikke var registreret i BBR. Siden har virksomheden fået endnu en olietank, da de har oplevet at løbe tør for diesel. Der
er nu 2 x 4000 liters dieseltanke tilknyttet virksomheden. Herning Bilen har umiddelbart inden dette
tilsyn anmeldt begge tanke til BBR.
Øvrigt
Der tankes på en plads, som er belagt med fliser. Norddjurs Kommune agter at stille krav om en miljømæssig tilfredstillende indrettet plads. I vil få særskilt brev herom.
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Egenkontrol
Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.
Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser
Tidligere håndhævelser anses for efterkommet.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2021 kr. 433,41 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 xxx. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den xxx
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
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven
Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
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