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TILSYNSRAPPORT
Miljøtilsyn hos Bioman ApS tankgårde på Grenaa Havn
Tilsynsdato:
Virksomhedens P-nr.:
Virksomhedstype:

22. december 2020
1024175258
C 201, ”Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 tons
D 201 ”Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning
til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder
enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag
af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500
tons.”
K 203: ”Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for
nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end
eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K
209, K 210, K 211 eller K 212”. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for
nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag
eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K
211 eller K 212 nævnte anlæg”. Vilkårene for godkendelsen er
stillet på baggrund af kommunens vurdering og i henhold til
standardvilkår for listepunkt K212.
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Baggrunden for tilsynet
Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af
virksomhedens miljøforhold. I 2020 er tilsynet udført som digitalt tilsyn over telefon og virksomheden
har efterfølgende fremsendt billeder som dokumentation for tilsynet. Norddjurs Kommune har endvidere modtaget virksomhedens årsrapport.
Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er
foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt
Tankanlægget har eksisteret i mange år og anlægget har også tidligere været miljøgodkendt på det
tidspunkt, hvor det var ejet af Grenaa Havn. Grenaa Havn har i 2017 solgt tankgårdene. Tankgård 2
er i dag ejet af OJT Tankstore ApS og tankgård 1 og 3 er ejet af Bioman ApS. I forbindelse med salg
og diverse ændringer i forhold til den tidligere miljøgodkendelse, som rummede alle 3 tankgårde har
OJT Tankstore Aps den 3. maj 2021 modtaget en miljøgodkendelse for tankgård 2.
Tankanlægget er godkendt med 8 tanke i størrelserne fra 50 til 1.000 m3. Derudover indgår der pumper, rørsystem der foribinder tankene med kaj tilslutning og tankbils tilslutninger med tankningsplads.
I tankene er der et oplag af produkter i form af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer,
produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.Produkterne holder sig indenfor mineralske,
animalske og vegetabilske olier, samt tilsvarende flydende produkter i samme kategori, glyserine og
"farligt" affald, som slopvand, olieholdigt spildevand fra Flux Water. Produkterne der opbevares i
tankgården er højest fareklasse III produkter.
OJT Tankstore modtager produkter enten via kajledninger eller med tankvogne til tanke som er koblet til en studs ved omlæsningsplads. Al udlevering af produkter foregår via studs ved omlæsningspladsen.
Nogle af tankene er opvarmede, opvarmning sker fra i alt 1 kedelcentral. Kedelcentral 1 bliver fyret
med gasolie og har en indfyret effekt på 150 kW.

Opsummering af miljøtilsynet
Virksomheden mangler at sende en fyldestgørende årsrapport for 2020. Denne skal være Norddjurs
Kommune i hænde senest den 1. september 2021.
I forbindelse med årsrapporten skal virksomheden endvidere oplyse en dato for hvornår tank 32 vil
være tømt. Manglende tømning er en overtrædelse af virksomhedens miljøgodkendelse og der vil
blive meddelt en indskærpelse hvis den ikke bliver tømt snarest muligt.
Affald
OJT Tankstore afleverer evt. affald til Grenaa Havns blå telt hal.
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Kemikalie - og råvareoplag
Virksomheden har deres oplag i tankgårdene. Se endvidere bemærkninger under overskriften "Egenkontrol".

Støj
Anlægget er beliggende i et industriomrpde på Grenaa Havn. Virksomhedens aktiviteter frembringer
ikke støjende aktiviteter. Der er kun lastbilstransport frem og tilbage fra anlægget. Der er stillet vilkår til støj i virksomhedens miljøgodkendelse.
Luft
Anlægget giver ikke anledning til lugtgener. Der er stillet vilkår til lugt i virksomhedens miljøgodkendelse.
Spildevand
Alle køreflader har tæt belægning, der hælder mod et afløb med tilsluttet olie- og benzinudskiller.
Køreflader samt tankgårde kan via manuelle ventiler aflede overfladevand til ledningsnet og brønde,
som er tilkoblet olie- og benzinudskiller. Overfladevandet herfra vil efterfølgende ledes til Grenaa
Havns regnvandsledning. Der henvises til gældende udledningstilladelse for yderligere information.
Fyringsanlæg og olietanke
Der henvises til tankopgørelsen fra årsrapporten for 2020, se endvidere under afsnittet "Egenkontrol".
Jordforurening
Arealet er kortlagt V1 i i JAR (jordforureningslovens arealregister).
Egenkontrol
1 gang om året skal virksomheden sende en årsrapport til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:
• Anvendte mængder råvarer
• Oplag i tanke pr. 1. januar
• Resultat af evt. tankinspektioner og diverse kontroller samt en redegørelse for hvorledes
eventuelle anbefalinger efterkommes.
Virksomheden mangler at sende en fyldestgørende årsrapport for 2020. Denne skal være Norddjurs
Kommune i hænde senest den 1. september 2021.
I forbindelse med årsrapporten skal virksomheden endvidere oplyse en dato for hvornår tank 32 vil
være tømt. Manglende tømning er en overtrædelse af virksomhedens miljøgodkendelse og der vil
blive meddelt en indskærpelse hvis den ikke bliver tømt snarest muligt.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget.
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Offentliggørelse af tilsynsrapport
Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn1 offentliggøres. Dette sker på websiden
for Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk/. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du
have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs
Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller
på mail til miljoe@norddjurs.dk.
Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden 14 dage efter datoen
for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.
Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven sætter.

Med venlig hilsen
Marie Karlsson
Miljøsagsbehandler
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