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Afgørelse om at der ikke er behov for basistilstandsrapport
I har 06.11.2020 indsendt en rapport ”Vurdering af farlige stoffer”, udfærdiget af
COWI. Rapporten svarer til Trin 1-3 i basistilstandsrapporten, som beskrevet i af EUkommissionens vejledning på området.
Derefter har I sløjfet en fyringsolietank og anskaffet en ny med ny placering. Denne
tank har Hjørring Kommune inspiceret 26.02.2020.
Hjørring Kommune træffer hermed afgørelse efter §15 i Godkendebekendtgørelsen1
om, at der ikke er behov for at gå videre med de sidste trin i en basistilstandsrapport.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i dag 27.02.2020
Baggrund for afgørelsen
I den indsendte rapport ”Basistilstandsrapport, Vurdering af farlige stoffer, BHJ A/S,
Pet Food, Egevej 49, 9480 Løkken” af 05.11.2019 udfærdiget af COWI, redegøres
for, hvorvidt der på BHJ i Løkken bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige
stoffer jf. godkendebekendtgørelsens § 14.
Rapporten konkluderede, at fyringsolie blev brugt og opbevaret på en måde, der ikke
helt udelukkede forureningsrisiko i forhold til jord og grundvand. Dette grundet
fyringsolietankens placering og tilstand, samt tankområdets udformning. Hjørring
kommune vurderer rapporten som grundig og fyldestgørende, og tilslutter sig
konklusionen.
I har derefter vurderet, at den bedste løsning var at eliminere den fremtidige risiko
for forurening. Derfor har I nu sløjfet tanken, og etableret en ny. Denne tank er
dobbeltvægget med lækagealarm, og placeret indendørs på støbt betongulv. Der er
er således ikke en fremtidig risiko, for at spild ved lækage eller uheld kan løbe til jord
og grundvand.
Da fremtidig forureningsrisiko er elimineret, er der ikke grundlag for at kræve
basistilstanden på grunden undersøgt og redegjort for i en egentlig
basistilstandsrapport.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
godkendebekendtgørelsens §56 stk. 4. Der kan dog anlægges civilt søgsmål hos
domstolene. Dettes skal ske senest 6 måner efter afgørelsen, jf.
Miljøbeskyttelseslovens §101. Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen) kan også
på henvendelse tage stilling til om Hjørring Kommune har udført sine miljømæssige
pligter tilfredsstillende.
Hvad sker nu?
Vurderingen af behovet for en basistilstandsrapport er første del i en større proces
om miljøgodkendelse af BHJ. Næste skridt er, at BHJ og kommunen skal gennemgå
de bindende konklusioner fra EU, om hvad der er ”bedste tilgængelige teknikker” for
branchen (BAT). Hjørring Kommune vil snarest sende særskilt brev om denne næste
del af godkendelsesprocessen.
I øvrigt
Der er til en hver tid aktindsigt i miljøsagen, og har I spørgsmål til afgørelsen eller
noget andet, er I velkomne til at kontakte mig eller en af mine kollegaer på e-mail:
teamerhverv@hjoerring.dk eller på telefon 72 33 67 30.
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