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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 1. oktober 2015 udført et
basis miljøtilsyn på Nedre Bukkjærvej 2, 6933 Kibæk.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at der skal indsendes energirapport
- Påmindelse om at nye arealer skal anmeldes
- Orientering om bortskaffelse af spildolie
Energigennemgang
Af vilkår 51 i miljøgodkendelsen fremgår det, at der skal foretages en
energigennemgang på ejendommen. Energigennemgangen er ikke indsendt til
kommunen.
Herning Kommune indskærper, jf. vilkår 51 i miljøgodkendelsen af den 30.
september 2010, at der skal indsendes en kopi af energigennemgangen på
ejendommen. Kopien skal være Herning Kommune i hænde senest 1. april
2016.
Nye forpagtede arealer
I henhold til miljøgodkendelsen er der givet tilladelse til udbringning af
husdyrgødning på i alt 162,48 ha ejede/forpagtede arealer. I seneste
indberetning fra GHI er harmoniarealet opgjort til 214,66 ha. Du skal derfor
bede din konsulent om at indsende oplysninger om nye arealer til Herning
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Kommune. Dette betyder, at der muligvis skal laves et tillæg nr. 2 til din
miljøgodkendelse. Oplysninger om nye arealer bedes indsendt til Herning
Kommune snarest muligt.
Orientering om bortskaffelse af spildolie
Spildolie kan bortskaffes på kommunens genbrugspladser mod betaling.
Se evt. på kommunens hjemmeside under ”Affald og Genbrug”.
Alternativt kan du rette henvendelse til Marius Pedersen, Dansk
Oliegenbrug, din olieleverandør eller andre aktører der afhenter og
bortskaffer spildolie.
Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger.
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 Peter
Lindhard Birch, e-mail: mikpb@herning.dk eller tlf. 9628 8078.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelssen er givet i medfør § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug2. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen3.
Med venlig hilsen
Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Vedlagt: Tilsynsrapport
Kopi til: Heden & Fjorden, miljøkonsulent Karen Thomassen, kvt@hflc.dk
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