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Miljøtilsyn den 23-02-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 23-02-2016 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Dana Vinduer A/S, Fabriksvej 4, 6973 Ørnhøj.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Kristian Orluff og Jørgen Petersen.
Tilsynet blev foretaget af Jesper Thomsen.
Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage.
Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og
tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenii. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Bemærkninger om lakforbrug
2. Bemærkning om brug af genbrugsplads
1. Bemærkninger om lakforbrug
Oplyst på tilsynet, at virksomheden kun anvender vandbaserede lakker. Det
var dog ikke muligt at konstatere omfanget af forbruget.
Med henvisning til vilkår 11 og 22 i miljøgodkendelsen bedes virksomheden
derfor sende oplysninger til kommunen om følgende:


Max. forbrug af opløsningsmiddel pr. time. Dvs. forbrug af færdige
blandinger af lakker ved de arbejdsopgaver, hvor der bruges mest lak
pr. time. Det skal fremgå hvor meget opløsningsmiddel, der er i de færdige blandinger.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk



Datablade for de lakprodukter der anvendes, samt datablad for flokkuleringsmiddel.



Luftmængde i m3/sekund for afkastet fra lakering og tørring.



Diameteren på afkastet fra lakering og tørring.



Højden af afkastet over terræn og angivelse af bygningshøjden.

På baggrund af disse oplysninger vil kommunen lave en orienterende OML-beregning og på
den baggrund vurdere om dels vilkår 9 om maksimal emission overholdes, og dels om lakeringsaktiviteten fremadrettet vil være godkendelsespligtig og i hvilket omfang den nuværende
miljøgodkendelse skal revurderes.
Oplysningerne skal sendes senest den 1. juni 2016.
2. Bemærkning om brug af genbrugsplads
Det blev oplyst på tilsynet, at virksomheden bruger den kommunale genbrugsplads til bortskaffelse af mindre mængder affald. Hvis virksomheden fremover ønsker at bruge genbrugspladsen, skal der ske en tilmelding til kommunens SMS-ordning.
Information om ordningen og tilmelding kan findes her:
http://affald.herning.dk/saerligt-for-erhverv/faa-adgang-til-genbrugspladsen
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt G202 i godkendelsesbekendtgørelseniii.
Virksomheden er omfattet af listepunkt E52 i brugerbetalingsbekendtgørelseniv.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 10-4-1991: Godkendelsen blev givet af tidligere Trehøje Kommune som
en samlet godkendelse af hele virksomheden.
Tilslutningstilladelse af 16-12-2010 Tilladelse til afledning af spildevand og regnvand til offentlig kloak.
Brugerbetaling
Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den
tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes
årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628
8044 eller mikjt@herning.dk.

Med venlig hilsen
Jesper Thomsen
Miljømedarbejder
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Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.
iv Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1417 af 2. december 2015.
ii
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