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Tilsynsbrev
Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 30-10-2014 udført prioriteret miljøtilsyn på Mindelundvej 4 7400 Herning.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav ikke anledning til yderligere kommentar
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og / eller offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Sirid Marie Kaatmann, e-mail: miksm@herning.dk eller tlf. 9628 8032.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht.
krav i tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag
offentliggøres ikke.
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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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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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

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen

Sirid Marie Kaatmann
Jordbrugsteknolog, Kvæg
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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Tilsynsrapport
Landbrugstilsyn den 30-10-2014
Mindelundvej 4, 7400 Herning
Til stede ved tilsyn

Tanja Knutsson og Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune

Ejer

Tanja Knutsson

Adresse

Ejstrupholmvej 13, 7330 Brande

Telefon

97181388

Mobil

30704057

E-mail

jacob.knutsson@mail.dk

CVR nr.

30453956

P. nr.

1013330707

Fax
Godkendelsestype

Anmeldelse kap 7

Godkendelsesdato

05-08-2014

Sidste tilladelse

15-12-2009

Tilladte dyreenheder

352,0

Dyreenheder registreret ved dette tilsyn, i
alt

238,8

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Drænet gulv + spalter (33/67)

14.000

388,89

15-12-2009

Udløbsdato

Seneste 6 års håndhævelser
Dato
15-05-2012

Type

Kommentar

Indskærpelse

Vilkår 40 og 41
Beredskabsplan skal være lettilgængelig og synlig for ansatte
og øvrige der færdes på ejendommen. Samt kendt af gårdens ansatte. Det er beredskabsplanen ikke hvis de ansatte
ikke forstår dansk eller har fået gennemgået hvad der skal
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Dato

Type

Kommentar

15-05-2012

Indskærpelse

06-11-2013

Henstilling

06-11-2013

Påmindelse

ske hvis der sker et uheld på ejendommen
Vilkår 5:
Der er ikke et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen, og de ansatte er ikke gjort bekendt med denne.
Indsendelse af dokumentation for hvordan ammoniakreduktionskravene vil blive overholdt, når tanken fra 1979 ikke overdækkes.
Kvittering for bortskaffelse af kanyler/medicinrester

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på
at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.
I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op
på forureningstyper.

Animalsk produktion
Kontrolpunkt
Dyrehold

Tilsynskommentar
Der er den 15. december 2009, meddelt en § 12 godkendendelse til
følgende dyrehold:
14.000 stk. slagtesvin 30-105 kg,
Dyreholdet på ejendommen jf.
Gødnings- og husdyrindberetning (GHI), planperioden 2012-2013
1235stk. grise 26,6-33kg
5188 stk. slagtesvin 26,6-108 kg
4594 stk. slagtesvin 26,6-95 kg
I alt 11.017 stk. slagtesvin inkl. gris
Gødnings- og husdyrindberetning (GHI), planperioden 2011-2012
1.200 smågrise (25,4-32 kg) på fuldspaltegulv
6.323 slagtesvin (25,4-101,1 kg) på fuldspaltegulv
4.288 slagtesvin (25,4-83,8 kg) på fuldspaltegulv
6 heste, årsdyr, vægt under 300 kg
(I alt 10.611 stk. slagtesvin og 1200 smågrise)
Gødnings- og husdyrindberetning (GHI), planperioden 2010-2011
825 smågrise (24,2-32 kg) på fuldspaltegulv
3200 slagtesvin (24,2-72 kg) på fuldspaltegulv
7.390 slagtesvin (24,2-108 kg) på fuldspaltegulv
3,3 heste, årsdyr, vægt under 300 kg
3 heste, årsdyr, vægt mellem 300 - 500 kg
Svarende pt. til 267,4 DE, med heste 269,1 DE
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
(I alt 10.590 stk. slagtesvin og 825 smågrise)
Gødnings- og husdyrindberetning planperiode 2009 - 2010
10.800 slagtesvin (33-107 kg) indgangsvægt 26 - udgangsvægt 99 kg på
fuldspaltegulv,
Gødnings- og husdyrindberetning planperioden 2008 - 2009
9.200 (32-107 kg) indgangsvægt 26 kg - udgangsvægt 85 kg på fuldspaltegulv,
Vilkår 7-12 vurderes overholdt, dog er der givet fristforlængelse til udnyttelsen af godkendelsen frem til 15. december 2014.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Til stede ved tilsynet

Udført af:

Tilsynskommentar
Ejer Tanja Knutsson og tilsynsførende Sirid M. Kaatmann fra Herning
Kommune.

Sirid Marie Kaatmann
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