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Miljøtilsyn den 26-10-2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 26-10-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a, Linåværket,
Øster Linåvej 17, 7451 Sunds.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Olai Sørensen.
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 tæthedskontrol med olietank, jf. vilkår 16 i miljøgodkendelsen
2. Bemærkning om indsendelse af indkøringsrapport for gasbrænder
3. Bemærkning om spildevandstilladelse
1. Påmindelse om tæthedskontrol med olietank, vilkår 16 i miljøgodkendelsen
Jf vilkår 16 i miljøgodkendelsen skal der føres tæthedskontrol med olietanken i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol af oplag af olie m.v.
(Olietankbekendtgørelsen1). Det betyder, at olietanken enten skal være etableret med automatisk lækagekontrol, som skal funktionsprøves mindst en gang om året, eller at tanken skal
overvåges manuelt mindst en gang pr. måned.
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Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
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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

Olietanken er etableret med automatisk lækageovervågningssystem, men det blev oplyst, at
- systemet er defekt
- reparatør er bestilt
- der er lang ventetid på servicehjælp
Herning Kommune påminder om, at lækageovervågning skal ske efter olietankbekendtgørelsens regler og at virksomheden senest den 18. januar 2016 oplyser, hvornår det automatiske lækageovervågningssystem er i drift igen. Informationen bedes fremsendt pr. mail til
mikta@herning.dk.
2. Bemærkning om indsendelse af indkøringsrapport for gasbrænder
Udskiftning af den ene oliebrænder til naturgas har betydet en ændring af emissionerne fra
anlægget. Ved en kommende revision af miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår til brænderens effektivitet i form af maksimale emissionsgrænseværdier for CO og NOx.
For at Herning Kommune kan vurdere emissions-niveauerne, bedes virksomheden senest
den 18. januar 2016 sende kopi af indkøringsrapporten pr. mail til mikta@herning.dk
3. Bemærkning om spildevandstilladelse
Virksomheden afleder spildevand fra regenerering af blødgøringsanlæg. Virksomheden har
ingen spildevandstilladelse. Mængden af spildevand, som afledes til kloak, vurderes at være
uden betydning for kloak og rensningsanlæg.
Vi gør opmærksom på, at såfremt spildevandsmængden øges eller sammensætningen ændres, skal virksomheden ansøge Herning Kommune om en spildevandstilladelse. Ansøgning
skal ske før, ændringerne iværksættes.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol omfatter krav om, at virksomheden skal være tilknyttet VKO-ordningen til kontrol af kedlernes forbrændingskvalitet og at der skal føres driftsjournal. Herning
kommune har ingen bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt G201 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 23-05-1995 til eksisterende varmeproduktion
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.

Med venlig hilsen
Tove Andersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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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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