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Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk, Herning Kommune, har været på miljøtilsyn på Kølkærvej
17, 7400 Herning den 30. november 2015.

Dato: 04-12-2015

Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste
miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Ændring/udvidelse af dyreholdet
- Indskærpelse om alarm på gyllebeholdere
- Indskærpelse om beholderkontrol
- Påmindelse registrering/afmelding af olietanke
Ændring/udvidelse af dyreholdet
På tilsynet i oktober 2012 indskærpede Herning Kommune, at dyreholdet
skulle nedbringes til det tilladte. Dyreholdet er i gødningsregnskabet for
2013/2014 nedbragt, så DE ligger 1,9 % over det tilladte. Du har dog ikke
ændret i sammensætningen af dyreholdet, så det passer til din tilladte
produktion. Du har tilladelse til 280 årssøer, men du har 320 årssøer.
Du skal derfor enten nedsætte antallet af søer til 280 eller få forholdet
lovliggjort med en miljøgodkendelse eller skift i dyretype. Hvis du vil
lovliggøre forholdet med godkendelse eller skift i dyretype, så skal vi have
en ansøgning/anmeldelse senest den 15. januar 2016.
Hvis du i stedet vil nedsætte antallet af søer til 280, så skal de være
nedbragt i CHR senest den 1. april 2016.
Indskærpelse om alarm
Gyllebeholderne ligger under 100 meter fra vandløb.
Gyllebeholderne skal derfor have alarm. Alarmen skal kunne registrere et
pludseligt fald i beholderen. Sker der fald i beholderen, skal den sende en
besked til den ansvarlige.
Vi indskærper derfor, at du etablerer alarm inden 15. januar 20161.
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19 i Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
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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

Indskærpelse om beholderkontrol
Du har to gyllebeholdere på Kølkærvej 17, Herning. Beholderne ligger
mindre end 100 meter fra vandløb, og derfor er de omfattet af 5-årig
beholderkontrol.
De to beholdere er senest kontrolleret i 2005 og 2007. De skal derfor
kontrolleres igen snarest.
Vi indskærper derfor, at du tilmelder dem til beholderkontrol2. Du skal
tilmelde dem senest den 15. januar 2016. Vi gør dig opmærksom på, at
kontrollen skal udføres af en af de kontrollanter, der er godkendt, og som
fremgår af listen, som Herning Kommune tidligere i år har sendt til dig.
Sløjfning og anmeldelse af olietanke
På tilsynet talte vi om olietanke. Du har sløjfet en nedgravet olietank og etableret en ny
overjordisk olietank.
I henhold til olietankbekendtgørelsen3, skal olietanke registreres i BBR. Det henstilles
dermed, at tanken anmeldes snarest.
Du kan anmelde olietanke på internettet eller på skemaerne, som jeg sendte til dig: Gå ind
under http://erhverv.herning.dk/miljoe/olie-og-kemikalier – til venstre på siden finder man under
selvbetjeningsmodulet, at man kan anmelde etablering/sløjfning af olietanke via NemID eller
Digital Post.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Kirsten
Brødbæk, e-mail: mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen4. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven5. En indskærpelse er en
påmindelse om gældende lovgivning, og den kan ikke påklages. Ønsker du aktindsigt i
sagens dokumenter, kan du kontakte landbrugsteamet i Herning Kommune.
Brugerbetaling
Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, dvs.
forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Der opkræves ikke brugerbetaling for kørsel.
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§ 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft
Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke (olietankbekendtgørelsen)
4 Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
5 Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse
3

-2-

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen6.
Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk

Vedlagt: Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj 2007
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