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Miljøtilsyn den 30. september 2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 30. september 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Herning Bioenergi A/S, Studsgård Biogasanlæg, Ørneborgvej 11, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn med fokus på tankanlæg til fyringsolie, beholderkontrol
samt driftsjournal.
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 anledning til:
1. Aftale om prøveudtagning i udløb fra forsinkelsesbassinet
2. Aftale om opdatering af driftsjournal
3. Aftale om præcisering af holdetanke 1 og 2 samt modtagetank 3
1. Aftale om prøveudtagning i udløb fra forsinkelsesbassin
Det blev aftalt, at der udtages prøver i udløb fra forsinkelsesbassinet i efteråret 2015 og foråret 2016, jf. vilkår 69 i miljøgodkendelse af 17. juni
2015.
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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

2. Aftale om opdatering af driftsjournal
Det blev aftalt, at driftsjournalen opdateres i henhold til miljøgodkendelse af 17 juni 2015.
3. Aftale om præcisering af holdetanke 1 og 2 samt modtagetank 3
Ved tilsynet opstod der usikkerhed om beskrivelsen af holdetank 1 og 2 samt modtagetank 3
i miljøgodkendelse af 17. juni 2015.
Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en præcisering af nævnte tanke. Præciseringen
bedes fremsendt til kommunen inden 1. november 2015.
Bemærkninger om egenkontrol
Der er ikke indsendt egenkontrolresultater endnu efter meddelelse af miljøgodkendelse af
17. juni 2015.
Bemærkninger om tankanlæg
Ifølge § 43 i olietankbekendtgørelsen1 skal nedgravede tankanlæg og tilhørende rørsystemer
inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år.
Virksomhedens nedgravede tankanlæg inkl. rørsystem skal således inspiceres og tæthedsprøves inden 26. november 2016.
Virksomheden bedes sikre, at kontrollen med rørsystemet fremgår af inspektionsrapporten.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.3 b i) i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 17. juni 2015

Tillæg til miljøgodkendelse af 14. juli 2015
Tilslutningstilladelse af 23. april 2015

Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til
udledning af overfladevand og vand fra drænledninger.
Godkendelse af udvidelse.
Godkendelse til anvendelse af gærfløde
Revurdering af tilladelse til afledning af spildevand
til Herning Renseanlæg

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.
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Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1321 af
21. december 2011
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Med venlig hilsen
Inge Hansen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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