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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 19. august 2015 udført et
prioriteret miljøtilsyn på Nr. Karstoftvej 30 6933 Kibæk.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse om at slagtesvineproduktionen ligger under niveauet for
det godkendte.
- Påmindelse om at ejendommens olietanke skal opdateres i BBR.
Husdyrhold - slagtesvineproduktion
Herning Kommune skal for en god ordens skyld orientere dig om, at hvis en
tilladelse eller en godkendelse meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven eller
Husdyrloven ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden
følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet
i de seneste 3 år.
(Miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk.1 og § 33, stk. 3, i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 med
efterfølgende ændringer)
Derfor er det meget vigtigt, at der snarest etableres et svinehold svarende
til den indsendte § 31 anmeldelse, som bliver nudriften for revurderingen af
din miljøgodkendelse. Dvs. 7.870 stk. slagtesvin 32-110 kg på delvis
spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
-1–
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

Olietanke
Der er på ejendommen registreret 3 nedgravede olietanke under 6.000 ltr.
fra henholdsvis 1975, 1980 og 1995. Du bedes derfor snarest indsendte
oplysninger om, at dette er korrekt eller at nogle er sløjfet/fjernet. Er en tank
sløjfet/fjernet skal dette anmeldes til kommunen.
Ny tanke skal også anmeldes til Herning Kommune.
Typegodkendte tanke med udvendig glasfiberbelægning skal tages ud af
brug 40 år efter fabrikationsåret. Tanke med udvendig glasfiberbelægning
uden typegodkendelsesnummer eller hvor fabrikationsåret ikke kan
fastlægges, skal tages ud af brug senest 31. marts 2010.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening.
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.
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. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen
Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Kopi til: Miljøkonsulent Heidi B. Wentzlau, hbw@sraad.dk
Vedlagt: Tilsynsrapport.
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