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Miljøtilsyn den 29. september 2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 29-09-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Trehøje Døre A/S, Fabriksvej 6, 6973 Ørnhøj.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Flemming Larsen og Rasmus Budde.
Tilsynet blev foretaget af Lise Brock Andersen.
Herning Kommune har 29. maj 2015 afgjort at Trehøje Døres miljøgodkendelser skal revurderes og bedt om virksomhedens oplysninger. På tilsynet
blev processen og detaljeringsniveauet diskuteret.
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. Indskærpelse om opbevaring af aske
2. Bemærkning om tankanlæg
3. Bemærkning om spildevand
1. Indskærpelse af opbevaring af aske
Iht. vilkår 13 i miljøgodkendelse af 10. april 1989 skal aske fra spånfyringsanlægget opbevares i container og afleveres til anerkendt virksomhed, godkendt af kommunen.
Det indskærpes, at asken fremover skal opbevares som beskrevet.
-1–
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

2. Bemærkning om tankanlæg
Udendørs dieseltank har ikke plakette, tankattest eller andre stamoplysninger. Det aftaltes, at
FL undersøger tankens ejerforhold og alder, og om det er muligt at flytte den til det tætte
areal med opkant, som diskuteret ved tilsynet. Jeg vil gerne have en tilbagemelding på dette
senest 26. oktober 2015.
3. Bemærkning om spildevand
Virksomheden afleder spildevand i begrænsede mængder. I forbindelse med kommende
revurdering af miljøgodkendelsen vil kommunen vurdere forholdet på baggrund af virksomhedens oplysninger.
4. Bemærkning om affaldshåndtering og bortskaffelse
Forholdene omkring affaldsbortskaffelse, transportører og modtagere/behandlere blev ikke
gennemgået ved tilsynet. Disse oplysninger indgår i de oplysninger Trehøje Døre skal indsende i forbindelse med revurdering og de vil blive gennemgået i den forbindelse.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomhedens egenkontrol gav ikke anledning til bemærkninger og viser, at virksomheden
er omfattet af VOC-bekendtgørelsen.
Bemærkninger om tankanlæg
Tank til fyringsolie fra 2000 skal sløjfes inden udgangen af 2050.
Tank til diesel, se punkt 2 ovenfor.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt E 215 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 10. april 1989 til Trehøje Døre, Fabriksvej 6, 6973 Ørnhøj og tillæg
af 25. juni 2001 til lakeringsaktiviteter.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.

Med venlig hilsen
Lise Brock Andersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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i

Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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