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Miljøtilsyn den 28. oktober 2015
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 28. oktober 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Tvilum ApS, Haugevej 32, 7400 Herning
efter at virksomhedens produktion er lukket.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
med fokus på råvarer og affald, der kan medføre forurening af jord, grundvand og kloak.
Virksomheden var repræsenteret af Sven Harry Nielsen og Sven Åge Nielsen. Tilsynet blev foretaget af Inge Hansen.
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. Bemærkning om bortskaffelse af resterende oplag af affald
2. Bemærkning om sløjfningsterminer for olietanke
1. Bemærkning om bortskaffelse af resterende oplag af affald
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der udendørs fortsat oplagres en mindre mængde
affald i big-bags og spændlågsfad.
Virksomheden oplyste, at affaldet bortskaffes til godkendt modtager inden 1. december 2015.
Dokumentation for bortskaffelsen bedes efterfølgende sendt til kommunen, f.eks. foto af oplagsområderne.
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2. Bemærkning om sløjfningsterminer for olietanke
Ved miljøtilsynet blev det konstateret, at der fortsat oplagres henholdsvis fyringsolie og dieselolie i tankanlæg.
Virksomheden oplyste, at tankene vil blive tømte for indhold inden 1. december 2015.
Dokumentation for bortskaffelsen bedes efterfølgende sendt til kommunen.
Kommunen skal i øvrigt gøre opmærksom på sløjfningsterminen for de enkelte tanke:
BBR
Teknisk anlæg nr.

1

2

3

Tanktype

Nedgravet ståltank
med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester

Overjordisk ståltank

Overjordisk ståltank

Størrelse

4.000 l

4.000 l

1.200 l

Placering

Udendørs ved port 2

Udendørs i sikringskar

Indendørs

Fabrikationsår

1999

1993

1985

G-nr.

01 000

Tank nr.

100657

2109

347199

År for sløjfning

2039

2023

2015

Virksomheden bedes være opmærksom på, at overjordisk ståltank på 1.200 l fra 1985 skal
sløjfes i 2015. Tanken skal afmeldes på kommunens hjemmeside www.herning.dk senest 4
uger efter sløjfningen.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomhedens nu ophørte aktivitet var omfattet af listepunkt E 52 i Bekendtgørelse nr. 463
af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Oversigt over ophævede miljøgodkendelser, jf. tilsynsbrev af 5. februar 2015
28. januar 1986
19. september 1986
25. juli 1988
1. februar 1995

Miljøgodkendelse til maskingade i ny produktionshal, spånfyr og spånudsugningsanlæg.
Miljøgodkendelse til lakanlæg
Miljøgodkendelse til nyt spånfyringsanlæg
Miljøgodkendelse til lakanlæg

Tilslutningstilladelse af 30. juni 1994 er fortsat gyldig. Tilladelsen bortfalder den 9. juli 2018,
såfremt der ikke inden da er genoptaget en fuldstændig identisk produktion.
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
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årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Med venlig hilsen

Inge Hansen
Vedlagt:
Tilsynsrapport
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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