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Miljøtilsyn den 02-11-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 02-11-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Miljøservice AS, Skjernvej 151, 7280 SønderFelding.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelse1. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette.
Virksomheden var repræsenteret af Thorkild Schmidt.
Tilsynet blev foretaget af Pernille Kjeldsen.
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
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag
offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering,
jævnfør vilkår 10.
2. Bemærkning om anvendelse af tank fra 2008
3. 3. Indskærpelse for manglende overdækning af dambrugsslam oplaget, jævnfør vilkår
4.
4. Indskærpelse om anmodning om beholderkontrol, jævnfør vilkår 15 og
25 5. Ændring af egenkontrolvilkårene
1. Indskærpelse for manglende skriftlig orientering, ved første levering af slam til
pladsen
Det kunne ved tilsynet konstateres, at der ikke er indsendt skriftlig dokumentation for første
levering af slammet til pladsen, jævnfør godkendelsens vilkår 10.
2. Bemærkning om anvendelse af tank fra 2008
1
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Af husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår det at gylletanke der ligger under 100 meter til
nærmeste sø eller vandløb skal have påsat alarm og der skal laves beholderkontrol hvert 5
år.
Tanken skal imidlertid ikke i fremtiden bruges til oplag af gylle, så det vurderes at alarmen
ikke er nødvendigt. Dog kræves det at der laves en beholderkontrol af tanken.
Tanken skal tømmes og kontrolleres snarest muligt, og så må der efterfølgende ikke tilføres
husdyrgødning til tanken, uden at der etableres en gyllealarm på den.
3. Indskærpelse om overdækning af dambrugsslamoplaget
Det kunne ved tilsynet konstateres at slamoplaget fra det nedlagte dambrug er placeret
udendørs på fast plads med afløb. Oplaget er ikke under tag, og kan derfor sammenblandes
med regnvand Dette er en overskridelse af godkendelsens vilkår 4.
Udendørs oplaget skal overdækkes således at oplaget ikke kan komme i kontakt med vand.
Det indskærpes at vilkåret overholdes fremadrettet.
4 Indskærpelse om tilmelding af beholderkontrol for gylletanken, Af godkendelsens
vilkår 15 og 25 fremgår det at såfremt der ikke er etableret 3-4 stk. inspektionsbrønde rundt
om beholderne, skal der laves beholderkontrol hvert 3 år.
Kontrollen skal udføres jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning og ensilagesaft3.
Af bekendtgørelsen om beholderkontrol fremgår det, at brugeren af åbne og lukkede
beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft, med en kapacitet på 100 m³ for egen
regning skal lade beholderen kontrollere for styrke og tæthed.
Anmodning om undersøgelse af beholderen skal af brugeren indgives til en autoriseret
kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den sidste kontrol.
- Opbevaringsbeholder fra 1989
Gylletanken fra 1989 har sidst haft beholderkontrol den 2. maj 2005.
Tanken skulle have har haft beholderkontrol den 2. maj 2015, og der skulle dermed have
været anmodet om beholderkontrol senest den 2. december 2014.
OBS!
I miljøgodkendelsen fremgår det at såfremt der etableres 3-4 inspektionsbrønde rundt
langs tanken, så vil kravet været, at der skal laves beholderkontrol hvert 10 år.
Det må forventes, at der ved næste revurdering af godkendelsen, vil blive stillet krav om at det
kun er etablering af omfangsdræn, der kan erstatte kravet om beholderkontrol hvert 3 år.

Opbevaringsbeholder fra 2008
3§

9 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december 2012, om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning
og ensilagesaft
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Gylletanken fra 2008 er etableret med omfangsdræn.
Herning Kommune har i forbindelse med dette tilsyn kunne konstatere, at vi i godkendelsen
mangler at indsætte et standardvilkår under egenkontrollen.
Af det manglende standardvilkår fremgår det, at etablering af omfangsdræn betyder, at kravet
om 3 års beholderkontrol lempes til 10 års beholderkontrol, på lige fod med de 3-4
inspektionsbrønde.
Herning Kommune vil udarbejde et tillæg til godkendelsen, således at beholderen fra 2008,
fremadrettet kun skal have udført beholderkontrol hvert 10 år (dette gælder dog kun hvis tanken
bruges til opbevaring af slam).
Tanken bruges imidlertid som opbevaringsbeholder for gylle og overfladevand.
Idet der opbevares gylle i tanken, så skal gylletanken overholde kravene til gyllebeholdere i
husdyrgødningsbekendtgørelsens4 § ??.
Af bekendtgørelsen fremgår det at såfremt tanken er placeret inden for 100 meter til sø/vandløb,
så er der krav om at der skal foretages beholderkontrol hvert 5 år.
Tanken ligger under 100 meter til nærmeste §3 sø, hvormed kravet er at der skal laves
beholderkontrol hvert 5 år.
Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at kontrollen skal udføres af en af de
kontrollanter, der er opstillet på vedlagte skema over autoriserede kontrollanter.
Alternativt kan beholderne tages ud af drift. Dette gøres ved, at beholderne afmeldes og gøres
uanvendelig. Der vedlægges et skema til udfyldelse, såfremt beholderen tages ud af drift.
Det indskærpes i henhold til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende
husdyrgødning og ensilagesaft 5 og kap 5 godkendelsen fra den 10. juni 2014, at der anmodes
om beholderkontrol på begge gylletanke, snarest muligt.
Forholdet vil blive kontrolleret efter den 7. december 2015.
OBS
Tilladelsen til de tanke der ikke er taget i brug til oplag af slam, indenfor 2 år efter godkendelsen
er meddelt, bortfalder.
5. Ændring af egenkontrolvilkår
Herning Kommune forventer at udarbejde et tillæg til den eksisterende godkendelse.
Dette er med baggrund i, at et af standardvilkårene ikke er blevet indsat i godkendelsen.
Standardvilkårene implementeres i medfør af bekendtgørelse om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed6.
4 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og
ensilagesaft
5 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og
ensilagesaft
6 Listepunkt K212 standardvilkår (21.4.2) nr.12 i Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014, om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed
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Hvis dette vilkår ikke indsættes, vil der blive være krav om, at der skal laves beholderkontrol
hvert 3 år på den store gylletank (fra 2008).
Indsættelsen af dette vilkår, vil således medfører en lempelse i forhold til de eksisterende
vilkår i godkendelsen.
Da ændringen skal meddeles som et påbud jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, skal
Herning Kommune allerede nu oplyse jer om jeres rettigheder7.
Herning Kommune skal oplyse jer om jeres ret til at udtale jer i sagen, således at jeres
synspunkter kan indgå i det kommunens overvejelser.
I bedes især oplyse om, eventuel hvilke omkostninger, fordele og ulemper en
påbudsbeslutning vil have for virksomheden.
Jeres bemærkninger bedes fremsendt til undertegnede, senest den 24. november 2015.
Kommunen har som tilsynsmyndighed denne mulighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 72, stk. 3. Se lovgrundlaget i skemaet på næste side.
Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Nr. 358 af 6. juni 1991, Miljøministeriet LF 74
90/91. Jf. lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010
§ 72. Den, der er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal efter
anmodning fra kommunalbestyrelsen eller ministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske
og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle
afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. Oplysninger skal også gives efter anmodning fra
andre myndigheder, der har fået tillagt opgaver eller beføjelser efter loven eller regler udstedt i
medfør af loven. Myndighederne nævnt i 1. og 2. pkt. kan herunder påbyde den ansvarlige for egen
regning at
1) foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer, der udsendes til omgivelserne, samt af
støj og rystelser,
2) foretage prøveudtagning og analyser af materialer og produkter, der anvendes eller behandles,
samt af eventuelle affaldsstoffer,
3) klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening og
4) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges.
Stk. 2. Den, der er ansvarlig for markedsføring af et produkt eller en vare, der er reguleret i medfør
af loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndighederne give alle oplysninger, herunder om
økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurdering af produktets eller
varens forurenende egenskaber eller for vurdering af overholdelse af reglerne i øvrigt.
Tilsynsmyndighederne kan herunder påbyde den ansvarlige for egen regning at foretage
undersøgelser af produktet eller varen.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller
tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå
et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende måde.

Bemærkninger om jordforurening
7

§ 19 og 20 i Forvaltningsloven nr. 571 af 19. december 1985,
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Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomheden er omfattet af listepunkt K212 i ”Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014om
godkendelse af listevirksomhed”.
Virksomheden er omfattet af ”Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for
godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven”.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Kapitel 5, Miljøgodkendelse af 10. juni 2014 til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i
gylletanke og faste pladser.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8053 eller mikpk@herning.dk
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
Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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