Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00700
Ref. Majli/Soeja
Dato: 5.7.2015

Tilsynsrapport
[
Virksomhedens navn

Biofos A/S - Lynetten

Virksomhedens adresse

Refshalevej 250, 1432 København K

CVR nummer

25601920

Virksomhedstype

5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t

Tidspunkt for tilsynet

18. maj 2015

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn
[

Varsling af tilsynet

14 dage før

Deltagere fra virksomheden

Charlotte Boesen og Thomas Guidal

Øvrige deltagere
Tilsynet udført af

Majbrit Miara og Søren Jakobsen

Tilsynet omfattede

Gennemgang af vilkår og rundgang på depotet

Materiale udleveret

Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1• 8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk
Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

26. juni 2015

Indskærpelse

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Manglende afdækning af asken. Miljøstyrelsen
indskærper at forholdet skal bringes i orden og
dokumenteres inden den 1. august 2015.
Miljøstyrelsen kan oplyse at forholdet er bragt i
orden.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde
Analyser og prøvetagning

Konklusion
Egenkontrollen viser at vilkårene er overholdt

Jordforurening
”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Liste over gældende afgørelser:
1. Revurdering af miljøgodkendelse af 17. november 2009

Gennemgang af miljøforhold
Generelle forhold
De tilhørende vilkår blev gennemgået og Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger. De
ansatte der har ansvaret for depotet har de nødvendige uddannelser og beviser som kræves
efter regler der følger af miljøgodkendelsen.

Indretning og drift
Vilkår nr. 13 i gældende godkendelse er ved tilsynet ikke overholdt. Der mangler den daglige
afdækning af depotet på et areal ud mod nabogrunden. Den manglende afdækning har givet
anledning til støvflugt ind på nabogrunden, hvilket tydeligt erkendes på askens røde farve
der genfindes udenfor depotet. Dette forhold indskærpes og virksomheden skal senest den 1.
august 2015 dokumentere overfor Miljøstyrelsen at afdækningen er foretaget. De øvrige
vilkår er alle overholdt.
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Luftforurening
Ikke relevant for et askedepot
Lugt
Ikke relevant for et askedepot
Spildevand
Ikke relevant
Støj
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til støj
Affald
Ikke relevant for et askedepot
Overjordiske olietanke
Der findes ingen tanke i forbindelse med depotet. Maskiner tankes ved en fast tank
installation v. driftsbygninger til renseanlægget. Olietanke er direkte omfattet af
olietankbekendtgørelsen og de vilkår der fremgår af denne.
Jord og grundvand
Ikke vurderet ved dette tilsyn. Grundvandsforurening anses for mindre betydelig, da en læk
fra depotet vil påvirke Øresund hvortil depotet støder op til kun adskilt af en dæmning.

Til- og frakørsel
Ikke relevant da der her kun er tale om intern kørsel på virksomhedens matrikel.

Indberetning/rapportering
Vilkår er overholdt.

Sikkerhedsstillelse
Vilkår er overholdt. Den nuværende sikkerhedsstillelse opskrives ikke da beløbet vurderes
at være dækkende indtil udgangen af 2015.
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Driftsforstyrrelser og uheld
Der har siden sidste tilsyn ikke været driftsforstyrrelser og uheld.

Opsummering:
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
Indskærpelse af vilkår nr. 13. Depotet skal løbende afdækkes således at
askestøv/flugt mindskes mest muligt.
På tilsynet aftaltes, at det område af depotet hvor afdækningen mangler snarest
muligt afdækkes og fotodokumentation sendes til Miljøstyrelsen senest den 1.
august 2015.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara
Miljøstyrelsen
Virksomheder
Tlf. 72544361
majli@mst.dk
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