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Miljøtilsyn foretaget den 27. november 2015
Vi har den 27. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 65 på jeres virksomhed Slammineralisering Åle Renseanlæg på Gudenåvej 23, 7160 Tørring, CVR: 32658210.
Virksomheden er af typen K206: "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset
fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."
Tilsynet er anmeldt med brev af 9. september 2015 og telefonisk 2. november
2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Ulrik Folkmann.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
Virksomhedens kategorisering
Virksomhedsoplysninger
Planforhold
Luftemissioner
Støj
Spildevand
Udskillere
Olie- og kemikalietanke
Oplag af råvarer
Oplag af affald
Fritagelser (farligt affald)
Bortskaffelse og genanvendelse af affald
Generelle bemærkninger
Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 4. september 2014.
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Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010
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Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har
i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres
med 308,70 kr./time for 2015 og 311,80 kr./time for 2016. Regningen
udsendes i november/december.
Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdatarapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 der var etableret grundvandsmoniteringsboringer
 prøveudtagningen ikke var sat i gang endnu
 øvrig egenkontrol udføres, men driftsjournal mangler optimering
 der ikke umiddelbart kunne observeres tegn på jordforurening

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol
Virksomheden har vilkår om fremsendelse af analyserapporter i forbindelse med egenkontrol af membranernes tæthed. Der er ikke d.d. fremsendt sådanne endnu.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Henstilling fra tilsynet den 27. november 2012 er efterkommet.

Kommunens vurdering
Egenkontrol
Ved tilsynet var der en implementering i gang af et drift- og vedligeholdelsessystem, som forventedes færdigt implementeret til 1. jan. 2016.
Vi aftalte, at det blev sikret at alle tjekpunkter i forhold til godkendelsens vilkår om egenkontrol blev indbygget i systemet.
Ifølge vilkår 18 skal membraners tæthed kontrolleres.
Ved tilsynet var kontrolsystemet etableret, men prøveudtagningen ikke
igangsat endnu.
Det blev aftalt, at det straks blev sat i gang og at prøverne sendes til
Eurofins og analyseres i henhold til det program, der er i vilkår 18.
I 2016 vil det således minimum være én gang i kvartalet, der skal udtages prøver fra boringerne.
Desuden bedes rapport for bortskaffelse af slam i 2015 fremsendt.
Herudover er det vores vurdering, at anlægget er indrettet og drives i
overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
Der er ikke yderligere bemærkninger til tilsynet.

Kommunens afgørelse
1. Driftsjournalen, jf. vilkår 21, skal som minimum indeholde alle
de nævnte punkter og være tilgængelig for tilsynet.
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2. Det indskærpes, jf. vilkår 18, at prøveudtagning til kontrol af
membraners tæthed, sættes i gang og at analyserapporter fremsendes 4 uger efter, at kontrollen er gennemført.
3. Rapport for seneste bortskaffelse af slam i 2015 bedes fremsendt senest den 1. marts 2016.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen2, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor
inden den 18. februar 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til
at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Gitte Tidemann
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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