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Miljøtilsyn den 5. januar 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 5. januar 2016 gennemført et uvarslet miljøtilsyn hos Vestjyllands Andel A.M.B.A, Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg. Brev om baggrund for
uvarslet tilsyn blev udleveret ved tilsynet.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført som et deltilsyn
med det formål, at vurdere om vilkår 9 -11 i tilslutningstilladelse af 27. april 2015 overholdes,
herunder kontrol af virksomhedens regnvandsbrønde med brøndposer. Baggrunden er resultatet af egenkontrolmålinger foretaget i 2015, der viser kravoverskridelse
På en strækning af Tranholm Bæk ved Sindingvej i Vildbjerg har kommunen konstateret, at
vandløbet igennem en årrække har været stærkt belastet af spildevand, der afledes via
regnvandssystemet. I bestræbelserne på at afgrænse kilden til forureningen har kommunen
igangsat en kildeopsporing der bl.a. omfatter besigtigelse af virksomheden.
Virksomheden var repræsenteret af Lars Nielsen
Tilsynet blev foretaget af Ole Damgaard, Stig Beck Nielsen og Lene Hahn.
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 øget kontrol, tømning og udskiftning af brøndposer.
2. Øvrige bemærkninger om problemer med vejafvanding fra Pugdalvej.
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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

1. Indskærpelse om øget kontrol, tømning og udskiftning af brøndposer
Ved tilsynet konstateres det, at brøndposer i brønde ved udkørslen mellem planlagrene var
fyldte og der var brud på flere af brøndposerne. Det er kommunens vurdering, at utilstrækkelig tømning og udskiftning af defekte brøndposer kan medvirke til, at spild af hele og finkværnet korn, majs og andre råvarer ikke tilbageholdes tilstrækkeligt i en regnvejrssituation.
Virksomhedens egenkontrol for 2015 viser, at der er kraftig overskridelse af kravværdierne
for COD, Bi5, suspenderet stof, kvælstof og fosfor specielt i prøverne udtaget i brønd ved
udkørslen – se også bemærkninger om egenkontrol 2015 nedenfor.
De målte koncentrationer i det afledte overfladevand ligger betydeligt over, hvad almindeligt
vejvand normalt indeholder. Vi vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at overskridelserne skyldes afledning af spildte produkter via regnvandet. Det er endvidere kommunens vurdering, at korn, majs og andre produkter, der afledes i regnvandssystemet kan være medvirkende kilde til den organiske belastning af Tranholm Bæk.
Kommunen indskærper, at Vestjyllands Andel A.M.B.A straks tømmer samtlige brøndposer
og udskifter defekte brøndposer. Virksomheden skal fremadrettet tilse, tømme og vedligeholde brøndposerne i overensstemmelse med vilkår 9-11 i tilslutningstilladelse af 27. april
2015.
Virksomheden skal senest den 1. februar 2016 fremsende dokumentation for, at indskærpelsen er efterlevet. Endvidere skal der fremsendes en redegørelse for, hvordan rutinerne
omkring tilsyn, tømning og udskiftning kan strammes op så det sikres, at regnvandssystemet
ikke belastes med organisk materiale og næringsstoffer fra virksomhedens råvarer.
Kommunen vil efter den 1. februar 2016 føre tilsyn med, at indskærpelsen er efterlevet.
2. Øvrige bemærkninger om problemer med vejafvanding fra Pugdalvej
Virksomheden oplyser, at vejafvandingen fra Pugdalvej ved kraftig regn giver problemer for
virksomheden, idet vandet strømmer ind på virksomhedens areal via tilkørslen til Pugdalvej
2. Kommunens vejafdeling vil kigge på forholdene og virksomheden vil snarest muligt blive
kontaktet af Michael Kristensen fra Vej, Trafik og Byggemodning (tlf. nr. 9628 8321).
Bemærkninger om egenkontrol 2015
Virksomhedens egenkontrol har i 2005 omfattet en døgnlogning af pH og temperatur af spildevandet i prøvetagningsbrønden efter olieudskilleren, jf. vilkår 42 i tilslutningstilladelsen. Vi
har ingen bemærkninger til døgnlogningen af pH og temperatur, der er foretaget den 26.-27.
november 2016.
Virksomhedens egenkontrol har jf. vilkår 43 endvidere omfattet 4 tidsproportionale døgnprøver udtaget i de 2 målebrønde angivet i tilslutningstilladelsens bilag 1 (kloakplan).
Resultatet af egenkontrolprøverne ses i tilsynsbrevets bilag 1.
Prøverne viser, at grænseværdierne fastsat i vilkår 39 er overskredet i med op til en faktor
3,3 for COD, en faktor 5,5 for BI5, en faktor 1,8 for kvælstof, en faktor 1,6 for fosfor og en
faktor 6,7 for suspenderet stof.
Kommunen indskærper, at Vestjyllands Andel A.M.B.A nedbringer afledning af organisk stof
og næringssalte til gældende grænseværdier fastsat i vilkår 39 i tilslutningstilladelsen – se
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endvidere indskærpelse om øget kontrol, tømning og udskiftning af brøndposer under punkt
1.
Med baggrund i den manglende kravoverholdelse i 2015 skal virksomheden foretage yderligere egenkontrolmålinger i 2016. I skal i perioden fra den 15. juni til 15. september 2016
få udtaget 4. stk. tidsproportionale døgnprøver i de 2 prøvebrønde jf. vilkår 43 i tilslutningstilladelsen.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 6.4 b i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014
om godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 24. november 2014.
Tilslutningstilladelse af 27. 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
Lene Hahn

Bilag 1. Egenkontrolmålinger 2015

Kopi til: Herning Vand A/S, Ålykkevej 5, 7400 Herning
Att.: Tina M. Hansen [thm@herningvand.dk] og
Steen Jeppesen [slj@herningvand.dk]
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Bilag 1. Egenkontrolmålinger 2015
Vestjyllands Andel A.M.B.A
Tilladelse

27.04.2015
4 x 2 stikprøver jf. vilkår 43

Egenkontrol
Prøvedato

Udtagnings-

Variabel

pH

COD

BI5(mod)

Total-N

Total-P

S.S

metode

enhed

-

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

6,5-9,0

< 75

<15

<8

< 1,5

< 15

Kravværdi

i
ii

17. - 18..08.2015
21 . - 22.10.2015
02. - 03.11.2015
09. - 10.11.2015

Tidsproportional
Tidsproportional
Tidsproportional
Tidsproportional

Prøve nr. 3
Prøve nr. 3
Prøve nr. 3
Prøve nr. 3

7,18
6,72
6,92
6,92

27
70
35
19

3
36
17
2,7

10
9,34
11,4
6,15

0,18
0,23
0,06
0,11

5,2
14
3,4
10

17. - 18..08.2015
21 . - 22.10.2015
02. - 03.11.2015
09. - 10.11.2015

Tidsproportional
Tidsproportional
Tidsproportional
Tidsproportional

Udkørsel
Udkørsel
Udkørsel
Udkørsel

6,85
7,08
7,51
6,67

190
250
110
130

30
83
37
56

6,43

1,41
2,42
1,68
1,46

63
100
43
65

8,16
14,1
4,05

Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. bek. nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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