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Miljøtilsyn den 10. maj 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 10. maj 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Herning Bioenergi A/S, Studsgård Biogasanlæg, Ørneborgvej 11, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Olav Hald.
Tilsynet blev foretaget af Inge Hansen.
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 ikke anledning til håndhævelser.
Miljøtilsynet gav anledning til følgende:
1. Bemærkninger
1. Bemærkninger
Miljøgodkendelse af 17. juni 2015
Opmærksomheden henledes på, at miljøgodkendelse af 17. juni 2015 til modtagetank med opvarmning (3) og svovlfilteranlæg med tilhørende teknikbygning bortfalder, hvis bygge- og anlægsarbejder ikke er påbegyndt inden den
17. juni 2017, jf. side 32 i godkendelsen.
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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

Okkerslam
Studsgård Biogasanlæg har ved mail af 10. maj 2016 oplyst, at der er indgået en aftale med
Thornvig Jensen A/S om, at biogasanlægget fremover adviseres, før der tilføres andet okkerslam end okkerslam fra egentlige vandværker med henblik på at opnå tilsynsmyndighedens
accept.
Kommunen er indforstået hermed.
Oversigt over egenkontrol med beholdere i 2016
Næste kontrol
(10 års. uvildig kontrol)
November 2016

Tank nr.

Tank

Seneste kontrol

1

Efterlagertank

2

Efterlagertank

November 2006
November 2006

3

Efterlagertank

November 2006

November 2016

Efterlagertank

November 2006

November 2016

November 2006

November 2016
jf. olietankbekendtgørelsen
§ 43, stk. 1
November 2016

4

Nedgravet ståltank til fyringsolie på 30 m 3
Decentrale tankanlæg på:
- Bæktoftvej
- Svendlundvej
- Brandevej
- Resenborgvej
- Bjerrevej
- Herningvej
- Trælundvej

November 2016

November 2006

De decentrale tanke overgår
til lodsejernes ejendom i
2016.

Det anbefales, at egen indvendig inspektion af beholdere, der er omfattet af vilkår 55, noteres i driftsjournalen.
Virksomhedens egenkontrol
Virksomheden skal udtage 2 stikprøver inden 1. juli 2016 i prøvetagningsbrønd efter udløb
fra forsinkelsesbassin til analyse.
Foreløbige resultater af prøver i udløb fra forsinkelsesbassinet:
Dato

SS

COD

BI5

Total-P

Total-N

Min. olie

Olie/fedt

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

15

75

15

1,5

8

5

5

03-12-2015

29 *

33

0,8

0,18

2,61

<0,5

0,6

10-02-2016

3,0

11-04-2016

4,4

Grænseværdi

Da grænseværdien for susp. stof var overskredet i prøven den 3. december 2015, er det aftalt, at der udtages yderligere 3 prøver til analyse for susp. stof.
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Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.3 b, i) i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse og udledningstilladelse af 17. juni 2015
Tillæg til miljøgodkendelse af 14. juli 2015 Anvendelse af gærfløde
Tilslutningstilladelse af 23. april 2015
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
Inge Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
ii
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