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Tilsynsbrev
Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 17. september 2015 udført
basistilsyn på Nørreholmvej 1 7490 Aulum.
Torben Brødbæk var ikke til stede ved tilsynet, da varslingsbrevet aldrig er
modtaget1. Det blev derfor aftalt, at tilsynet kunne udføres uden repræsentant
fra husdyrbruget. Opfølgning med ejer skete via telefon efterfølgende.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til 1 indskærpelse og 1 henstilling.
Godkendelsespligtig ændring
Som jeg nævnte, vil en renovering/ændring af staldsystemet fra
dybstrøelsesstald (oven på spalter) til sengebåse med fast gulv, kræve
godkendelse efter § 112.
Begrebet renovering3 er i denne sammenhæng identisk med
godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget. Det vil sige, at kravet
gælder for renoveringer, der kan sidestilles med en nyetablering.
Dette er dels for at sikre, at der ikke sker en forøget forurening fra anlægget,
og at krav om BAT overholdes.
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Der har i perioden været problemer med ustabilitet på udsendelse af digital post.
i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20. december 2006
3 Udskiftning af inventar uden samtidige ændringer i gødningsanlæg m.v. vil derimod ikke være
godkendelsespligtige og dermed heller ikke omfattet af det generelle ammoniakkrav.
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kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Jf. § 114: Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering, udvidelse eller
ændring af husdyrbrug for mere end 75 dyreenheder, som ikke er omfattet af § 12.
Stk. 3. Husdyrbrug omfattet af stk. 1 må ikke udvides eller ændres på en måde, som kan
indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, uden kommunalbestyrelsens
forudgående godkendelse af udvidelsen eller ændringen.
Det indskærpes, at renovering af staldafsnittet er godkendelsespligtig, hvorfor der skal søges
om miljøgodkendelse til denne ændring.
Anmeldelse af olietanke
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at olietanken fra 2013, 1800 L, ikke er
registeret i BBR. I henhold til olietankbekendtgørelsen5 skal olietanke registreres i BBR. Det
henstilles, at tanken anmeldes snarest.
Når en ny olietank opstilles, skal dette, i henhold til olietankbekendtgørelsen6, anmeldes til
kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.
Af anmeldelsen skal det fremgå, hvornår anlægget skal etableres, en beskrivelse samt en
skitse over anlæggets placering på ejendommen.
Kommunen skal endvidere have tilsendt en kopi af tankattesten for den nye tank.
Anmeldelse af tanken kan ske via Herning Kommunes hjemmeside:
http://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/el-vand-og-varme/olietanke
Under selvbetjening
1) Vælg ansøgning via BYG og MILJØ
2) Vælg log ind (NemID)
3) Vælg start projekt, vælg Vand, varme, energi, miljø og natur
4) Vælg Olietanke, angiv om de skal anmeldes eller sløjfes tanke
5) Udfyld de krav, der fremkommer
For henvendelser vedr. Byg og Miljø, kan du kontakte Herning Kommune, Teknik & Miljø, tlf:
96 28 80 40.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til
undertegnede, e-mail: peter.refsgaard@herning.dk eller tlf. 9628 8058.
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Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20. december 2006
32 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(olietankbekendtgørelsen)
6 §§ 24 og 31 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(olietankbekendtgørelsen)
5§

-2-

Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen7. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven8 og / eller § 46 i
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug9. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen10.
Med venlig hilsen
Peter Refsgaard
Vedlagt: Tilsynsrapport

7

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
9 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009
10 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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