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Stamdata 
 
Virksomhed JB KLARGØRING JAN BERTHELSEN 

CVR 12275331 
P nr. 1000361431 
Telefon: 40785202 

Virksomhedens kontaktpersoner Jan Berthelsen 
Telefon 40785202 
E-mail biljan@live.dk 

Ansøger JB KLARGØRING JAN BERTHELSEN 
Bødkervej 4 
7600 Struer 

Ejendommens matrikelnummer og 
ejendomsnummer 

Matr.nr.: 146dt, Struer 
Ejendoms nr.: 95979 

Ejendommens ejer Jørgen Rydlund Nielsen 
Storkevænget 6 
6800 Varde 

Virksomhedens aktivitet Bilpleje 
Aktiviteten er omfattet autoværkstedsbekendtgørel-
sen2. 

Forsyningsselskab STRUER FORSYNING SPILDEVAND A/S 
Jyllandsgade 1 
7600 Struer 
Telefon: 96842230 
E-mail: forsyning@struerforsyning.dk 

Tilsynsmyndighed Struer Kommune 
Center for Plan og Miljø 
Østergade 13 
7600 Struer 
Telefon: 96848484 
E-mail: teknisk@struer.dk 

 
  

 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godken-
delse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 

mailto:biljan@live.dk


TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 3 af 13

Indholdsfortegnelse  Side 
 
Stamdata ..................................................................................................................2 
Indholdsfortegnelse ..................................................................................................3 
1. Baggrund ..............................................................................................................4 
2. Virksomhedens spildevandsforhold .....................................................................4 
3. Kommunens bemærkninger .................................................................................4 
4. Kommunens vurderinger ......................................................................................5 
5. Tilladelsens vilkår .................................................................................................7 
6. Klagevejledning ..................................................................................................10 
7. Søgsmålsvejledning ...........................................................................................11 
8. Aktindsigt ............................................................................................................11 
9. Offentliggørelse ..................................................................................................11 
10. Underretning ....................................................................................................11 
Bilag 1 Vaskeplads og udskilleranlæg ...................................................................12 
Bilag 2 Dimensionering af sandfang og olieudskiller ..............................................13 
  



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 4 af 13

1. Baggrund 
Virksomheden JB KLARGØRING JAN BERTHELSEN flyttede ultimo 2019 sine aktiviteter 
til den nuværende adresse. I den forbindelse ansøgte virksomheden om tilladelse til afled-
ning af spildevand fra eksisterende udendørs vaskeplads på virksomheden. 
 
På grundlag af oplysninger i sagen meddeler Struer Kommune hermed spildevandstilslut-
ningstilladelse til afledning af industrispildevand fra udendørs vaskeplads hos JB KLAR-
GØRING JAN BERTHELSEN, beliggende Bødkervej 7, 7600 Struer, matrikel nr. 146dt, 
Struer. 
 
Afledningen af industrispildevand fra vaskepladsen sker via eksisterende spildevandsled-
ning til den af spildevandsforsyningsselskabet fremførte stikledning og derfra til spilde-
vandsforsyningens spildevandsanlæg. 
 
2. Virksomhedens spildevandsforhold 
Virksomheden afleder, foruden uforurenet tag- og overfladevand til regnvandsledning, spil-
devand i form af sanitært spildevand samt industrispildevand fra udendørs vaskeplads via 
spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. 
 
Denne tilladelse omhandler alene industrispildevand fra udendørs vaskeplads til vask af bi-
ler. 
 
Tilladelsen gives ud fra følgende forudsætninger, og under de i et nedenstående afsnit stil-
lede vilkår. 
 
Udendørs vaskeplads 
Vest for værkstedsbygningen findes den udendørs vaskeplads på ca. 30 m2 til vask af bi-
ler. 
Vaskepladsen har belægning af helstøbt beton. Pladsen er etableret med fald mod afløb. 
 
Det anslås, at vaskeaktiviteterne i gennemsnit svarer til cirka 15 – 25 vaske per uge, og at 
der bruges cirka 50-70 liter vand pr. vask. Det årlige vandforbrug vurderes til at være cirka 
50-70 m3. 
 
Til vaskeaktiviteterne bruges et tapsted med to aftapningshaner til henholdsvis slange og 
til højtryksrenser. Der vaskes altid med koldt vand.  
 
Spildevandet ledes igennem et sandfang på 2.000 liter volumen og via olieudskilleranlæg. 
 
Olieudskilleranlægget er med en gennemstrømningskapacitet på 6 l/sek. og olieopsam-
lingskapacitet på 360 liter. Det er en koalescensudskiller med alarm og flydelukke. 
 
Efter udskilleranlægget er der etableret en prøvetagningsbrønd. 
 
Indretningen af vaskepladsen, placering af olieudskilleranlæg mv. fremgår af bilag 1. 
 
3. Kommunens bemærkninger 
Kloakeringsstatus 
Virksomheden ligger i et område, der er separatkloakeret. 
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Uforurenet tag- og overfladevand 
Uforurenet tag- og overfladevand ledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsan-
læg via regnvandsledningen. 
 
Sanitært spildevand 
Sanitært spildevand ledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via spil-
devandsledning. 
 
4. Kommunens vurderinger 
Vurdering af klasse I eller klasse II udskilleranlæg 
Spildevand fra vaskepladser vil erfaringsmæssigt kunne indeholde emulgeret olie, suspen-
deret stof og tungmetaller. 
 
Der er etableret en klasse II olieudskiller, som modtager spildevandet fra den indendørs 
vaskeplads. Dette vurderes i den konkrete sag tilstrækkeligt til den aktuelle type af spilde-
vand, som forventes at være emulgeret i mindre omfang, da der anvendes vaskekemikalie 
og koldt vand med tryk samt vaskes i begrænset omfang. 
 
Vurdering af olieudskillerens kapacitet 
Olieudskillerens nominelle størrelse beregnes, jævnfør Norm for afløbsinstallationer DS 
432 og DS/EN 858-2. Se bilag 2 for Struer Kommunes beregning. 
 
Den nominelle størrelse er ud fra forudsætningerne angivet i bilag 2 beregnet til 3 l/s uden 
brug af rensemiddel og 6 l/s ved brug af rensemiddel. 
 
Det eksisterende anlæg er en olieudskiller på 6 l/s, og dette anlæg er dermed passende di-
mensioneret jævnfør ovenstående beregning. 
 
Vurdering af sandfang 
Ifølge Norm for afløbsinstallationer DS 432 skal der anvendes sandfang på afløb fra lokali-
teter, hvor der er risiko for, at afløbet indeholder sand, grus samt blade, grene med videre. 
 
Sandfangets størrelse er 2.000 liter. 
 
Struer Kommune har for den udendørs vaskeplads vurderet, at slammængden er ringe. 
Det vurderes, at sandfangets kapacitet er tilstrækkelig.  
 
Vurdering af alarmsystemer 
Olieudskilleren er etableret med alarm og flydelukke. 
 
Vurdering vedr. prøvetagningsbrønd 
En prøvetagningsbrønd skal teoretisk set være indrettet, således at det er muligt at udtage 
en vandprøve i fritfaldende stråle (kan kun anvendes til udtagning af stikprøver). 
 
Højdeforskellen mellem tilløbet og afløbet på brønden skal være mindst 20 cm. Ved små 
vandstrømme bør brønden indrettes med en tilløbsledning, der stikker et par centimeter 
ind i brønden (imod god kloakteknik), dog må tilløbsledningen ikke stikke så langt ind, at 
prøvetagningsudstyr og renseudstyr ikke kan komme ned i brønden. 
 
Brønden skal have en diameter på mindst 315 mm og forsynes med tæt dæksel, der ikke 
må fastholdes. Brønden må højest anbringes 5 meter fra udskilleren. 
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Det vurderes, at den eksisterende prøvetagningsbrønd opfylder kravene til indretning. 
 
Vurdering af rengøringsprodukterne 
Det er af ansøger oplyst, at der anvendes følgende vaske- og rengøringsmidler: 
 
Produkt Mæng-

de/år 
ABC Bemærkning 

Fælgrens Premium, Würth 150 C Rensevæske 
Insektfjerner, Würth 150 C Rensevæske 
Truck X-Clean, Würth 200 C Basisk vaskemiddel 

 
Der er foretaget ovenstående ABC-vurdering ud fra indholdsstofferne angivet i de tilhøren-
de sikkerhedsdatablade for produkterne. Det ses, at alle produkterne alene indeholder C-
stoffer.  
 
Der er stillet vilkår, der sikrer, at der ikke må anvendes produkter indeholdende A- og B- 
stoffer. Vilkåret sikrer, at kemikalierne i spildevandet belaster miljøet og renseanlægget 
minimalt.  
 
Endvidere stilles vilkår om, at der skal fremsendes leverandørbrugsanvisninger/sikker-
hedsdatablade på de produkter, der vil blive anvendt, herunder ABC-vurdering af indholds-
stofferne i produkterne. 
 
Vurdering af kontrolprogram 
Struer Kommune vurderer, at der er tale om afledning af en meget begrænset industrispil-
devandsmængde med miljømæssigt uproblematiske stoffer.  
 
Derfor pålægges virksomheden ved meddelelsen af denne tilladelse begrænset egenkon-
trol til 1 årlig akkrediteret udtagning og analyse af spildevandet.  
Hvis analyserne for et eller flere stoffer er overholdt med en god margen 2 år i træk, kan 
stoffet udgå af analyseprogrammet, hvis virksomheden ansøger kommunen om dette.  
 
Der er stillet et vilkår om, at hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens industrispilde-
vand indeholder skadelige stoffer, kan Struer Kommune forlange, at virksomheden skal la-
de spildevandet analysere for disse af akkrediteret laboratorium. 
 
Egenkontrollen vurderes at bestå af pejling og tømning af olieudskiller, som føres til log-
bog. I det omfang at Struer Kommune får mistanke om, at tilladelsens vilkår ikke overhol-
des, vil der blive foretaget en ny vurdering af behov for vilkår om egenkontrol. 
 
Generelle oplysninger 
Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles 
Struer Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper eller ændret forbrug 
af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 9, ændring af virksomhedens spilde-
vandssystem mv. 
 
Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne 
tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning 
af industrispildevand. 
 
Struer Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nær-
værende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, 
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på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårs-
ændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 
 
Øvrigt 
Der gøres opmærksom på, at der med denne spildevandstilladelse ikke er taget stilling til 
eventuel godkendelse efter anden lovgivning, for eksempel byggeloven, arbejdsmiljøloven 
eller beredskabsloven. 
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at bestemmelserne i Struer Kommunes erhvervsaf-
faldsregulativ3, samt bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier 
og kemikalier m.m.4 til enhver tid skal overholdes. 
 
Høringsbemærkninger 
Virksomheden og spildevandsforsyningsselskabet har haft et udkast til spildevandstilslut-
ningstilladelsen til udtalelse. I den forbindelse er der ikke fremsendt bemærkninger. 
 
5. Tilladelsens vilkår 
På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen gives der hermed tilladelse til afledning 
af industrispildevand fra udendørs vaskeplads hos JB KLARGØRING JAN BERTHELSEN, 
Bødkervej 4, 7600 Struer via sandfang og olieudskilleranlæg til spildevandsforsyningssel-
skabets spildevandsanlæg via spildevandsledning i henhold til spildevandsbekendtgørel-
sens5 § 13, jævnfør § 28 i miljøbeskyttelsesloven og i øvrigt på følgende vilkår: 
 
Generelt 
 
1. Denne tilladelse omfatter virksomhedens afledning af industrispildevand fra udendørs 

vaskeplads til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. 
 
2. I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier til spildevands-

forsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal afløbet straks stoppes og Miljøvagten 
skal kontaktes via telefonnr. 112. 

 
Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en rapport til Struer Kom-
mune, indeholdende en beskrivelse af uheldet, omfanget og indsatsen mod miljømæs-
sige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser risi-
koen for nye uheld. 

 
3. Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på virksomheden og være tilgængelig for 

den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt 
med tilladelsens vilkår. 

 
4. Et eksemplar af en opdateret kloakplan for afledningen fra vaskepladsen skal være til-

gængelig for den driftsansvarlige. 
 
 
 
 

 
3 Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 02-09-2019 
4 Struer Kommune Forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, dateret 07.02.2019 
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
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Indretning 
 
5. Vaskepladsens belægninger skal løbende inspiceres for skader og revnedannelser. 

Væsentlige skader og revnedannelser skal straks udbedres. 
 
6. Vaskepladsen skal være indrettet med fald mod afløbet, således det sikres, at der sker 

en effektiv afledning af vand fra vaskepladsen til afløbet, og der ikke kan ske overløb 
fra vaskepladsen til arealerne udenfor bygningen. 

 
7. Vaskepladsen skal være indrettet således, at der ikke kan ske indløb af overfladevand 

fra omkringliggende arealer til vaskepladsen. 
 
Drift 
 
8. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke ledes spild til afløb. 
 
9. Der må kun anvendes vaske- og rengøringsmidler, der ikke indeholder A- og B-stoffer 

eller tilsvarende. Ved tilsyn skal virksomheden på forlangende kunne dokumentere det-
te ved leverandørdatablade for samtlige anvendte stoffer. 

 
10. Hvis der tages produkter, som ikke er miljømærket, i anvendelse, skal sikkerhedsdata-

bladene for de nye produkter forinden sendes til Struer Kommune til vurdering. 
 
Renseforanstaltninger 
 
11. Al industrispildevand fra vaskeplads skal passere sandfang og olieudskiller samt prø-

veudtagningsbrønd. 
 
12. Olieudskilleren skal have en kapacitet på mindst 6 l/s. 

 
13. Olieudskilleren tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. 
 
14. Olieudskilleren skal inspiceres og tømmes mindst en gang om året og efter leverandø-

rens anvisning, dog senest når den indeholder 70 % af det samlede opsamlingsvolu-
men. 

 
15. Sandfang skal tømmes regelmæssigt og tømmes samtidigt med, at udskilleren tøm-

mes. Sandfang skal senest tømmes, når de er ½ fulde. 
 
16. Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal 

det fjernes. 
 

17. I forbindelse med tømningen skal koalescenselementet rengøres eller skiftes i over-
ensstemmelse med leverandøranvisningen. 

 
18. Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. 
 
19. Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af den 

tømte udskiller for synlige fejl og mangler. 
 
20. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget, skal 

disse udbedres inden fortsat brug. 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 9 af 13

 
21. Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning ved en transportør, 

som er registreret i Energistyrelsens affaldsregister6. 
 
22. Der skal være etableret en brønd egnet til udtag af spildevandsprøver anbragt efter af-

løb fra olieudskiller og inden tilslutningen til spildevandsforsyningens spildevandsled-
ning. Den skal udformes, så det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spilde-
vandet fra en frit faldende vandstråle. 

 
Emissionskrav 
 
23. Spildevandet fra vaskepladsen skal overholde følgende grænseværdier:  
 

Parameter Grænse-
værdi Enhed Analysemetode 

Max. årsvandmængde 75 m3/år Opgørelse over vandforbrug el-
ler registrering af antal vaske 

Mineralsk olie 20 mg/l DS/EN ISO 9377:-2:2001 
6,5 min. pH 
9,0 max. 

Suspenderet stof 500 mg/l 
Cadmium (Cd) 3 μg/l 
Kobber (Cu) 500 μg/l 
Bly (Pb) 100 μg/l 
Zink (Zn) 3.000 μg/l 
DEHP 87 μg/l 

Analysemetoderne skal være i 
overensstemmelse med miljø-
kvalitetsbekendtgørelsen7 

 

Tabel 1 Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak 
 
24. Hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens industrispildevand indeholder skadeli-

ge stoffer, kan Struer Kommune forlange, at virksomheden skal lade spildevandet ana-
lysere for disse af akkrediteret laboratorium. Omkostningerne til den akkrediterede 
analyse påhviler ejendommens ejer eller bruger. 

 
Prøvetagning og analyse 
 
25. Spildevandsprøver skal udtages mindst 1 gang årligt under vaskeaktivitet på vaske-

pladsen som blanding af 5 jævnt fordelt stikprøver. Prøverne udtages i prøvetagnings-
brønden. 

 
26. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskil-

ler. 
 
27. Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et akkrediteret laboratorium og 

efter de i tilladelsen anførte metoder, medmindre andet aftales mellem laboratorium og 
Struer Kommune. 

 
28. Analyseresultaterne skal fremsendes til Struer Kommune senest 1 måned efter, at re-

sultaterne er modtaget fra laboratoriet. 
 

6 Se link: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx 
7 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger 
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Kontrolregler 
 
29. Hvis grænseværdierne for et eller flere stoffer er overholdt med en god margen 2 år i 

træk, kan virksomheden ansøge kommunen om at stofferne udgår af analyseprogram-
met.  

 
30. Ved vurdering af om grænseværdierne i tilladelsen er overholdt, må disse ikke over-

skrides på noget tidspunkt (absolut krav). 
 
31. Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden til Struer 

Kommune sende en redegørelse for overskridelsen, senest en måned efter, at resulta-
terne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en forkla-
ring på, hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, hvilke foranstaltninger dette 
gav anledning til og eventuelle procesændringer. 

 
32. Struer Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra virksomheden vurdere, om det er 

nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for relevante parametre med over-
skreden grænseværdi. 

 
33. Såfremt Struer Kommune vurderer, at der skal udtages ekstra prøver, skal disse udta-

ges senest 1 måned efter anmodningen fra Struer Kommune. 
 
34. Såfremt den supplerende analyse viser en overskridelse af grænseværdien, skal virk-

somheden lade udtage 4 prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den el-
ler de relevante parametre, hvor grænseværdien er overskredet. 

 
35. Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af virksomheden. 
 
Driftsjournal 
 
36. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: 
 

a. Årsforbrug af vand til vaskepladsen/antal vaskede biler. 
b. Dokumentation for inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller, herunder 

opsamlede mængder olie. 
c. Årsforbrug af brug af vaskemidler. 
d. Pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller. 
e. Rensning og udskiftning af koalescensfilter. 
f. Datablade for vaskemidler. 

 
Driftsjournalen skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevi-
ses på forlangende. 
 
6. Klagevejledning 
Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens 
afgørelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
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Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på via www.borger.dk eller virk.dk, typisk 
med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisatio-
ner (2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-
len. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside (www.naevneneshus.dk). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndig-hed, 
der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgen-
de hverdag. 
Klagen skal således være modtaget senest torsdag den 9. september 2021 klokken 23.59. 
 
Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og inde-
bærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen. 
 
7. Søgsmålsvejledning 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 
 
8. Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af 
virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. 
 
9. Offentliggørelse 
Denne afgørelse offentliggøres den 12. august 2021 på Struer Kommunes hjemmeside på 
www.struer.dk. 
 
10. Underretning 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
STRUER ENERGI SPILDEVAND A/S, e-mail: forsyning@struerforsyning.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, trnord@stps.dk 
 
 
Venlig hilsen 
 
Rikke Ruth Fiskbæk 
Center for Plan og Miljø, Struer Kommune 

http://www.borger.dk/
http://www.struer.dk/
mailto:stps@stps.dk
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