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Miljøtilsyn den 25-08-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 25-08-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Kibæk Varmeværk, Kastanie Alle 10, 6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Steen Bang.
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 indsendelse af tankattester
2. Bemærkning om nedgravet tank til spædevand
1. Indskærpelse om indsendelse af tankattester
Virksomheden har etableret 2 olietanke på hver 5900 L. Olietankene er anmeldt og registreret i BBR.
Jf. olietankbekendtgørelsens § 26 skal kopi af tankattesten sendes til kommunen.
Herning Kommune indskærper, at kopi af tankattest for de 2 olietanke (alternativt foto af
tankmærkater) indsendes til Herning Kommune senest den 1. februar 2016.
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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

2. Bemærkning om nedgravet tank til spædevand
Virksomhedens nedgravede tank på 100.000 L (tank 3) har tidligere været benyttet til olie.
Det blev oplyst på tilsynet, at tanken i 2014 blev tømt og rengjort af Tornvig Jensen og herefter anvendes til opbevaring af spædevand (rent vand renset i osmoseanlæg).
Tanken er dermed ikke længere omfattet af olietankbekendtgørelsen, og kommunen vurderer, at opbevaring af rent vand i den nedgravede tank ikke kræver tilladelse iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, da rent vand ikke kan forurene grundvand, jord og undergrund.
Virksomhedstype
Virksomheden er ikke længere omfattet af listepunkt G201 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18.
juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse til Kibæk Varmeværk fra 21. februar 1997 og Tilslutningstilladelse fra 21.
februar 1997 er bortfaldet. Meddelt pr. brev 18. september 2015.

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. 1317 af 19. november 2015.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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