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Miljøtilsyn den 11. april 2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 11. april 2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på meldgaard MILJØ A/S, Feldborgvej 8, 7490 Aulum.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei.
Tilsynet er udført som et deltilsyn med fokus på oplag af affald, olie og kemikalier samt virksomhedens egenkontrol.
Virksomheden var repræsenteret af Jakob Top og Peter Skade.
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 anledning til:
1. Indskærpelse om driftsjournal
2. Indskærpelse om oplag af sorteret og ikke-sorteret slagge
3. Påmindelse om indberetning af vilkårsovertrædelse
4. Henstilling om opstilling af container uden for virksomhedens areal
5. Øvrige bemærkninger
Det er kommunens vurdering, at miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen
ikke er tilstrækkelig implementeret i driften af oplagspladsen på Feldborgvej 8.
Kommunen finder det nødvendigt, at meldgaard MILJØ A/S straks tager initiativ til at sikre, at miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen til enhver tid overholdes.
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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 driftsjournal
Kommunen har den 29. februar 2016 modtaget driftsjournalen for 2015. Driftsjournalen er
mangelfuld og fremsendt for sent i henhold til vilkår 3.4.7 i miljøgodkendelse af 19. marts
2013.
Det indskærpes, at driftsjournalen fremover fremsendes til kommunen inden 1. februar, og at
driftsjournalen indeholder samtlige oplysninger, jf. vilkår 3.4.7 i miljøgodkendelse af 19. marts
2013 og 3.5.9 i tilslutningstilladelse af 19. marts 2013, herunder
- entydigt angivelse af hvilke arealer, der er visuel kontrolleret
- funktionstest, service og reparation af alarm i opsamlingsbeholderen for overfladevand
- den oplagrede mængde af slagge ved udgangen af hvert kvartal
- oplagrede fraktioner på pladsen
- dato for eftersyn af sandfang.
2. Indskærpelse om oplag af sorteret og ikke-sorteret slagge
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at sorteret og ikke-sorteret slagge oplagres uden for
den indrettede plads med cementstabiliseret belægning og hen over afvandingstrug for overfladevand, hvilket ikke er i overensstemmelse med grundlaget for miljøgodkendelse af 19.
marts 2013.
Det indskærpes, at
- oplag af sorteret og ikke-sorteret slagge flyttes, så det til enhver tid ligger på den tætte
belægning
- afvandingstruget renholdes, så overfladevand frit kan afledes til opsamlingsbeholderen
- kantstenen ved mandskabsbygningen repareres.
Indskærpelsen skal efterkommes inden 6. maj 2016.
Dokumentation for efterkommelsen bedes fremsendt til kommunen umiddelbart herefter,
f.eks. foto.
3. Påmindelse om indberetning af vilkårsovertrædelse
Det fremgår af driftsjournalen for 2015, at virksomheden har modtaget klage over, at de tilladte åbningstider ikke overholdes. Af forbedringsrapport af 7. december 2015 fremgår, at
der er truffet afhjælpende foranstaltninger.
Vilkårsovertrædelsen er ikke indberettet til kommunen i overensstemmelse med vilkår 3.1.3 i
miljøgodkendelse af 19. marts 2013.
Det påmindes, at virksomheden fremover straks orienterer kommunen ved vilkårsovertrædelse.
4. Henstilling om opstilling af container uden for virksomhedens areal
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at virksomheden har opstillet en hvid container uden
for virksomhedens areal.
Det henstilles over for virksomheden, at containeren flyttes ind på eget areal inden 6. maj
2016.
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5. Øvrige bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol
Kommunen har den 29. februar 2016 modtaget driftsjournalen for 2015. Driftsjournalen er
mangelfuld og fremsendt for sent i henhold til vilkår 3.4.7 i miljøgodkendelse af 19. marts
2013. Se i øvrigt punkt 2 i tilsynsbrevet.
Containertank
Virksomhedens IBC/ADR godkendt tank for dieselolie skal kontrolleres, tæthedsprøves og
inspiceres i foråret 2016, jf. tankattest.
Kopi af kontrollen bedes fremsendt til kommunen inden 1. juni 2016.
Driftsinstruks
Pladsens ansvarlige bedes gennemgå driftsinstruksen og kontrollere om instruksen skal revurderes.
Hvis der foretages rettelser, bedes den nye version af driftsinstruksen fremsendt til kommunen.
Kemikalierum
Kemikalierummet er indrettet med opsamlingskapacitet i form af gulvafløb med rør til udendørs nedgravet tankbrønd.
Virksomheden bedes overveje at afblænde gulvafløbet, så den nedgravede tankbrønd ikke
skal kontrolleres for indhold med jævne mellemrum.
Kommunen vil, som ejer af matriklen, efterfølgende beslutte, hvad der i så fald skal ske med
den nedgravede tankbrønd.
Virksomheden bedes give kommunen en tilbagemelding herom inden 6. maj 2016.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.3 b i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Afgørelse

Afgørelsens omfang

Miljøgodkendelse af 19. marts 2013

Oplagring og sortering af slagge
fra affaldsforbrænding
Afledning af overfladevand/
perkolat
Oplag og neddeling af affaldstræ

Tilslutningstilladelse af 19. marts
2013
Miljøgodkendelse af 22. april 2014

Bemærkning

Godkendelsen er pt. ikke
udnyttet.
Godkendelsen bortfalder,
hvis ikke den udnyttes inden 22. april 2016.

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
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årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8066 eller mikih@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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