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Miljøtilsyn den 13-04-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 13-04-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Oplagsplads ved Sunds Renseanlæg, Linåvej 21,
7451 Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Lars Rathje.
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. Påmindelse om driftsjournal jf. miljøgodkendelsen
2. Påmindelse om indsendelse af kopi af analyseresultater i forbindelse med jordflytning
3. Påmindelse om indberetning af årlig oppumpet grundvandsmængde
4. Påmindelse om driftsjournal jf. spildevandstilladelsen
5. Indsendelse af kopi af driftsinstruktioner
6. Øvrige bemærkninger
1. Påmindelse om driftsjournal jf. miljøgodkendelsen
Miljøgodkendelsens vilkår 3.4.3 stiller krav om, at virksomheden skal føre
driftsjournal med angivelse af:
- Dato for modtagelse og bortskaffelse af de individuelle op lag af jord
m.v.
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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

-

Dato for hvornår der er modtaget affald. Der ikke er omfattet af oplagspladsens miljøgodkendelse og hvordan det blev håndteret og bortskaffet
Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af oplagspladsens belægninger

Driftsjournal er ikke ført hidtil. På tilsynet blev skemaer til registrering og journalisering fremvist. Skemaerne er en del af driftsinstruktionen og det blev oplyst, at driftsjournalen vil blive
ført fremadrettet.
Herning Kommune påminder virksomheden om, at driftsjournalen skal føres som beskrevet i
vilkår 3.4.3.
2. Påmindelse om indsendelse af kopi af analyseresultater i forbindelse med jordflytning
Jf. vilkår 3.1.1 i vilkårsændring til miljøgodkendelse skal bortskaffelse af materiale i hht. jordflytningssbekendtgørelsen1 anmeldes til kommunen og kopi af analyseresultater (fra kategorisering af jorden) skal sendes til Herning Kommune, Miljø og Klima.
Det blev oplyst, at jordflytning er anmeldt til Herning Kommune, Jord og Grundvand, men
kopi er hidtil ikke sendt til Herning Kommune, Miljø og Klima.
Krav om anmeldelse til Herning Kommune, Jord og Grundvand, er beskrevet i driftsinstruktionen. Det blev aftalt, at instruksen tilføjes oplysninger om, at analyseresultaterne også skal
sendes til Miljø og Klima på teknik@herning.dk og miklh@herning.dk
Herning Kommune påminder virksomheden om, at kopi af analyseresultater fra kategorisering af jorden fremsendes separat til Herning Kommune, Miljø og Klima på tekning@herning.dk og miklh@herning.dk som anført i vilkår 3.1.1 i vilkårsændring af miljøgodkendelse.
3. Påmindelse om indberetning af årlig oppumpet grundvandsmængde
Den årlige mængde oppumpet grundvand skal registreres og indberettes til Herning kommune hvert år senes den 1. februar jf. vilkår 3.2.16 i tilslutnings- og udledningstilladelsen.
Registrering og indberetning er ikke sket hidtil. Det blev oplyst, at grundvandspumpningen
har været indstillet i en længere periode siden 2015. Det blev oplyst, at når pumpningen genoptages vil pumpeydelsen blive målt og den oppumpede mængde vil blive indberettet til
kommunen som fastsat i vilkåret.
Herning Kommune påminder virksomheden om, at den årlige mængde oppumpet grundvand
skal registreres og indberettes til Herning kommune hvert år senes den 1. februar.
4. Påmindelse om driftsjournal jf. spildevandstilladelsen
Jf. vilkår 3.5.11 i tilslutnings- og udledningstilladelsen skal virksomheden føre driftsjournal
over
- Fraktioner, der oplagres på pladsen
- Analyser fra kategoriseringen af jord m.v.
- Dato for tømning af olieudskiller og sandfang
- Dato for kontrol af olieudskiller og sandfang
- Dato for månedlig tilsyn med olieudskilleranlægget
1

Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord
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-

Månedlige pejleresultater for olieudskiller og sandfang
Kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang
Dato for kontrol af koalescensfilter
Dato for rengøring af koalescensfilter

Der er ikke ført driftsjournal hidtil. Det blev oplyst, at driftsjournalen vil blive ført fremadrettet.
Skemaer til brug for driftsjournal blev fremvist og gennemgået på tilsynet.
Herning Kommune påminder virksomheden om, at driftsjournal skal føres som anført i spildevandstilladelsen.
5. Indsendelse af kopi af driftsinstruktioner og beredskabsplan
Driftsinstruktioner og beredskabsplan blev gennemgået på tilsynet og enkelte ændringer og
blev aftalt og drøftet.
Når ændringerne er indarbejdet og driftsinstruktionerne og beredskabsplan foreligger i endelig form bedes de fremsendt til Herning Kommune på mail: mikta@herning.dk
6. Øvrige bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol med spildevand og grund/drænvand omfatter krav om 2 stikprøver af henholdsvis perkolat afledt til spildevandskloak samt grundvand før nedsivning til lagune jf. vilkår 3.5.1 i tilslutnings- og udledningstilladelsen af 6. maj 2014.
Herning Kommune har modtaget 2 analyserapporter for perkolat afledt til spildevandskloak
udtaget hhv. den 21. april og 26. august 2015 samt 1 analyserapport for grundvand før nedsivning til lagune udtaget den 26. august 2015.
Egenkontrollen for perkolat afledt til spildevandskloak viser:
-

-

At egenkontrolprøven udtaget den 21. april 2015 ikke er analyseret for de parametre,
der er angivet i tilladelsens vilkår 3.4.1. Dette forhold er rettet i forbindelse med egenkontrolprøven udtaget den 26. august. Kommunen har indskærpet, at der udtages 2
årlige prøver til analyse for samtlige parametre angivet i tilladelsen.
At kravværdien for pH ikke er overholdt. Virksomheden oplyser, at pH-værdien i uforurenet regnvand naturligt ligger lavere end tilladelsens kravværdi og at dette ikke giver problemer i renseanlægget. Kommunen har på baggrund heraf accepteret kravoverskridelsen.

Egenkontrollen for grundvand før nedsivning i lagune, viser:
-

-

At kravværdien for chrom IV, nikkel, zink og total kulbrinter ikke er overholdt. Virksomheden oplyser, at drænbrønden på oplagspladsen ikke har været lukket helt tæt. Det
oppumpede grundvand kan derfor være blevet forurenet med overfladevand fra oplagspladsen. Der er efterfølgende etableret en pumpebrønd umiddelbart på den anden side af betonmuren omkring oplagspladsen, så forurening med overfladevand fra
oplagspladsen forhindres fremover. Kommunen har indskærpet, at grænseværdierne
overholdes.
At der kun er udtaget én prøve til analyse af grundvand i 2015. Kommunen har indskærpet, at der udtages 2 årlige prøver til analyse, som angivet i tilladelsen.
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Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 02-05-2012 til oplagsplads for mellemdeponering af jord m.v.
Vilkårsændring af 06-05-2014
Tilslutnings- og udledningstilladelse af 06-05-2014 til afledning af spildevand til spildevandskloak samt oppumpning af grundvand med afledning til Tværmose Bæk
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
Tove Andersen

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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