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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 23. juni 2016 udført et basis
miljøtilsyn på Ejsingkjærvej 15, 7480 Vildbjerg.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.

Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse om, at der skal forlanges kvittering for aflevering af
farligt affald på genbrugspladsen.
- Der er opstillet ny dieselolietank fra 2011, der skal registreres i BBR.
Farligt affald
Når du afleverer erhvervsaffald/farligt affald på den kommunale
genbrugsplads, skal du fremover huske at få en kvittering på det afleverede
affald.
Olietanke
Der er opstillet en ny plasttank til dieselolie på 1.300 ltr. fra 2011 i
maskinhuset. Den vil blive registreret i BBR.
Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger.
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 Peter
Lindhard Birch, e-mail: mikpb@herning.dk eller tlf. 9628 8078.
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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

Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven2 og / eller § 46 i
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug3. 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

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Vedlagt: Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
3 Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
4 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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