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Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 5. maj 2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Thornvig Jensen v/Børge Thornvig Jensen, Hvidelvej 11, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Børge Thornvig Jensen.
Tilsynet blev foretaget af Monica Klitgaard 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.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om vedligehold af belægninger
2. Bemærkninger om olieudskiller
3. Bemærkninger om driftsinstruks
4. Bemærkninger om egenkontrol med spildevand
5. Bemærkninger om slam fra separationsanlæg
6. Bemærkninger om nyt kemikalie til separationsanlæg
7. Bemærkninger om indendørs vaskeplads og revurdering af spildevandstilladelse
8. Bemærkninger om ny oplagstank og revurdering af miljøgodkendelse
9. Øvrige bemærkninger

1. Indskærpelse om vedligehold af belægninger
Det kunne konstateres, at belægningen ved gruben til sandfangssand har en tydelig revne,
som ikke er udbedret. Kommunen indskærper derfor, at belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand, jf. miljøgodkendelsens vilkår 2.4.13. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 3. august 2015, hvilket virksomheden er indforstået med.
2. Bemærkninger om olieudskiller
Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at olieudskilleranlæg 2 er forsynet med
lagtykkelsesalarm eller fremsende oplysninger om, hvornår en lagtykkelsesalarm kan være
monteret.
Dokumentation/oplysning skal fremsendes til kommunen senest den 24. juni 2015.
Derudover skal virksomheden sikre, at der gennemføres den i miljøgodkendelsens vilkår
2.5.1 krævede årlige kontrol af olieudskillerens sikringssystemer, herunder af lagtykkelsesalarmen.
3. Bemærkninger om driftsinstruks
Virksomheden har udarbejdet standardrapport for kontrol med egne anlæg, men ikke derudover udarbejdet nedskrevne driftsinstrukser iht. miljøgodkendelsens vilkår 2.3.2. Virksomheden oplyser, at de arbejder efter mundtlige driftsinstrukser, og at dette fungerer, da ansvaret
er fordelt på få personer.
På baggrund af konstateringerne fra kommunens miljøtilsyn accepterer vi på nuværende
tidspunkt, at virksomheden arbejder efter mundtlige instrukser, dog skal der udarbejdes instruks/procedure for kontrol med olieudskillerens sikkerhedssystemer. Dette kan fx ske ved
at udvide eksisterende standardrapport hermed.
Ny instruks/procedure eller udvidet standardrapport skal sendes i kopi til Herning Kommune
senest den 3. august 2015.
4. Bemærkninger om egenkontrol med spildevand
Oversigt over virksomhedens spildevandsanalyser er vedlagt.
Fra 2011 til 2013 har der været overskridelse af grænseværdien for mineralsk olie i 2 ud af 5
spildevandsprøver. Efter montering af sand- og kulfilteret til supplerende rensning, er der i
2014 udtaget 2 spildevandsprøver, og i disse ligger indholdet af mineralsk olie under grænseværdien.
For 2 af de 7 spildevandsprøver fra 2011 til 2014 ligger nitrifikationshæmningen over 20 %,
men for alle prøverne ligger hæmningen under 50 %. For de seneste 2 prøver, efter montering af sand- og kulfilter, ligger hæmningen under 20 %.
Metalanalyserne viser alle tal under grænseværdierne, bortset fra zinkanalysen i den seneste spildevandprøve, hvor zinkindholdet er over 7 gange større end grænseværdien. Virksomheden har undersøgt årsagen og vurderer, at det kan skyldes spildevand fra renovering
af tanke med offeranoder i zink. Virksomheden har på den baggrund besluttet, at spildevand
fra tanke med zinkanoder ikke renses i separationsanlægget.

På denne baggrund er det kommunens vurdering, at virksomheden i forbindelse med næste
spildevandskontrol kan undlade følgende analyseparametre: suspenderet stof, nitrifikationshæmning, ammonium-N, COD og BI5. Spildevandsprøven skal udtages i første halvår af
2015.
Ændringer ift. efterfølgende spildevandskontrol fastsættes i den kommende revurdering af
virksomhedens spildevandstilladelse fra 22. juni 2011.
5. Bemærkninger om slam fra separationsanlæg
Virksomheden oplyser, at slam fra separationsanlægget bortskaffes med det brændbare affald til den kommunale omlastestation.
I miljøgodkendelsen er slammet tildelt EAK-koden 13 05 02, som iht. affaldsbekendtgørelsen
er farligt affald. I miljøgodkendelsen er det på baggrund af virksomhedens oplysninger anført,
at affaldet vil blive bortskaffet til REVAS i Viborg (modtagestation for farligt affald).
Såfremt affaldet skal bortskaffes med det brændbare affald, skal virksomheden dokumentere, at det ikke er farligt affald. Dette kan ske ved en analyse af slammet for mineralsk olie
og metallerne bly, cadmium, kobber og zink. Prøvetagning og analysemetoder skal aftales
nærmere med kommunen.
Virksomheden skal senest den 3. august 2015 oplyse kommunen om, hvordan slammet ønskes bortskaffet fremover.
6. Bemærkninger om nyt kemikalie til separationsanlæg
Virksomheden skal inden den 24. juni 2015 fremsende datablad for den hydratkalk, der anvendes i separationsanlægget.
7. Bemærkninger om indendørs vaskeplads og revurdering spildevandstilladelse
Til den igangværende revurdering er der behov for oplysninger om spildevandsafledningen
fra den indendørs vaskeplads, som ikke er omfattet af gældende spildevandstilladelse. Virksomheden bedes derfor indsende følgende oplysninger:
- Tidspunkt for etablering
- Tegninger over kloak og tilhørende sandfang og olieudskiller
- Anvendelsens omfang, varighed og hyppighed (antal biler pr. uge) (evt. vandmængder)
- Anvendelse af højtryksrenser, hedtvandsrenser, shampoo o.a.
Oplysninger skal sendes oplysningerne til Herning Kommune hurtigst muligt og senest den
24. juni 2015.
8. Bemærkninger om ny oplagstank og revurdering af miljøgodkendelse
Virksomheden oplyste på tilsynet, at de ønsker at udvide oplagskapaciteten til olievand med
en dobbeltvægget tank placeret udenfor tankgården. Virksomheden har den 28. maj 2015
søgt om miljøgodkendelse her til.
Som anført i mail af 18. maj 2015 vil kommunen ikke stille krav om etablering af tankgård til
en dobbeltvægget tank. Miljøgodkendelse til den ekstra tank forventes givet sammen med
revurderingen af gældende godkendelse.

9. Øvrige bemærkninger
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedens miljøgodkendelse skal revurderes senest den 7. juli 2015 jf. godkendelsesbekendtgørelsensiii § 53. Nogle af ovenstående frister er derfor blevet meget korte, da oplysningerne skal bruges i forbindelse med revurderingen. I bedes kontakte os hurtigst muligt,
såfremt I får problemer med at overholde fristerne.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.1 d i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Virksomheden er omfattet af listepunkt H 51 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 24. maj 2011.
Tilslutningstilladelse af 22. juni 2011.
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.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 96 28
80 54 eller mikmk@herning.dk.

Med venlig hilsen
Monica Klitgaard Hansen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Oversigt over spildevandsanalyser
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