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Tilsynsbrev 

 

Vi har den 1. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens1  § 65 på jeres 

virksomhed på Nørregade 28, 8783 Hornsyld, CVR 45520811. 

 

Virksomheden har listepunkt E207. 

 

Tilsynet er anmeldt pr. e-mail den 22. september 2015. Tilsynet er udført af Jens Ly-

becker. Fra virksomheden deltog Lars Christensen og Poul Møller. 

 

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder. 

 

                                           
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere æn-

dringer 

 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 forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelserne er overholdt. 

 

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse 

med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time. Reg-

ningen udsendes i november/december. 

 

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport. 
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Ved tilsynet blev det konstateret, at: 

 Virksomheden har haft skrinlagt planer om at udvide foderfabrikken, men på-

tænker nu at udbygge den til den ansøgte kapacitet, jf. revision af gældende 

miljøgodkendelser. 

 Virksomheden har haft et uheld med udslip af melasse til regnvandsledning. 

 Der er etableret tæt opkant i form af et ca. 80 cm højt stålpladehegn omkring 

melassetank, som tidligere i 2015 gav anledning til et udslip af melasse til Bjørn-

kær Grøft via regnvandsledningen. Der er fuget ved vægge, underlag og gen-

nemføringer. 

 Vandprøver for udledt overfladevand har problemer med at overholde vilkår i ud-

ledningstilladelse. 

 Virksomheden har spurgt om den må afbrænde granulerede træpaller i eget fy-

ringsanlæg. 

 Efterfølgende gennemgang viser at vi ikke har data på tankkontrol for tankene til 

tankstationen. 

 

Resumé af virksomhedens egenkontrol 

Virksomheden har udført sin egenkontrol. 

 

Opfølgning fra forrige tilsyn 

Alle opfølgninger er udført. Udkast til revideret miljøgodkendelse blev gennemgået. 

Kommunens vurdering 

Det er vores vurdering, at virksomheden har arbejdet på at udbedre og begrænse 

skaderne, da der skete et melasseudslip den 17. juli 2015. Det er vores umiddelbare 

vurdering, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt. 

 

Problemerne med overfladevandet er omfattet af udledningstilladelse, som ligeledes er 

til revision. Der er udarbejdet udkast til ny miljøgodkendelse og udledningstilladelse. 

 

Affaldsbekendtgørelsens2 § 67: ”Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væ-

sentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttig-

gørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, kar-

ton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, 

plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden 

endelig materialenyttiggørelse.” 

 

Hedensted Kommune vurderer ud fra ovennævnte bekendtgørelse, at træpaller ikke 

må anvendes til fyring, hvis de kan nyttiggøres til træproduktion. Træpallevejlednin-

gen3 understøtter denne vurdering. 

 

Hedensted Kommune har ikke yderligere at bemærke. 

 

Kommunens afgørelse 

Virksomheden bedes tilsende os følgende oplysninger: 

                                           
2 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 

3  Miljøministeriets vejledende udtalelse nr. 3 - 2011 - Afbrænding af paller i brændeovne. 
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 Oversigt over nedgravede tanke til tankstationsanlæg. 

 Resultaterne af seneste tankinspektion for hver tank i tankstationsanlægget. 

 

Øvrige bemærkninger 

Det fremgår at Miljøtilsynsbekendtgørelsen4, 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 14 dage fra modtagelse af dette brev 

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 velkomne til at kontakte 

mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Lybecker 
(ikke underskrevet – sendt elektronisk) 
 
 
 

 
 
Bilag:  Vejledende udtalelse nr. 3 - 2011 - Afbrænding af paller mx. 
 
 

                                           
4 Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn 


