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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 miljøgodkendelse fra den 15. december 2011. Godkendelsen er ikke
udnyttet og bortfalder derfor den 15. december 2016. Herefter gælder er den
tilladte produktion VVM-screeningen fra 2006.

Dato: 01-07-2016

Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk fra Herning Kommune, har været på miljøtilsyn på Bredvigvej
24, 7490 Aulum. Tilsynet blev udført den 21. juni 2016. Ved tilsynet blev
landbrugets miljøforhold gennemgået
Jørgen Breinholt (medejer af Breinholt I/S) var til stede ved tilsynet.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at føre logbog over flydelaget på gyllebeholderen.
- Påmindelse beholderkontrol på gyllebeholder.
- Påmindelse om bortfald af godkendelse
Indskærpelse om at føre logbog over flydelaget på gyllebeholderen
I kunne ikke vise en logbog over flydelaget på gyllebeholderen. I har en
gyllebeholder uden fast overdækning. Det betyder, at I mindst en gang om
måneden skal føre en logbog over flydelaget1.
Logbogen skal dokumentere om flydelaget er tæt og dækker hele overfladen.
Den skal desuden vise, hvornår I omrører og tømmer gyllebeholderen, og
hvilke tiltag I gør, for at få flydelaget etableret igen.
Påmindelse om beholderkontrol
Gyllebeholderen på ejendommen ligger mindre end 100 meter fra vandløb.
Den skal derfor kontrolleres minimum hvert 5. år. Den blev sidst kontrolleret i
2009. Derfor skal den snarest og senest den 1. august 2016 tilmeldes til
beholderkontrol.
Gyllelaguner skal kontrolleres hvert 5. år uanset, hvor de er placeret.
Bortfald af godkendelse
I fik en miljøgodkendelse i december 2011. Denne miljøgodkendelse skal udnyttes senest
december 2016. I har ikke bygget eller indsendt byggeansøgninger på stalde mm. Jeg vil
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derfor gøre jer opmærksom på, at godkendelsen bortfalder til december, hvis den ikke tages
i brug inden.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Hvis I har kommentarer eller rettelser, så skal I inden 14 dage kontakte mig på e-mail:
mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt.
andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven3. 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.
Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen4.
Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk

Vedlagt: Tilsynsrapport
Kopi til:
Jørgen Breinholt, Hodsagervej 62, 7490 Aulum
Simon Gramstrup Breinholt, Bredvigvej 24, 7490 Aulum
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
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