TEKNIK OG MILJØ

Tommy Old Nørgaard
Ørrevej 39
7490 Aulum

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8053

mikpk@herning.dk
www.herning.dk
Sagsnummer:
09.17.60-K08-201-15
Kontaktperson:
Pernille Kjeldsen
Dato: 27-10-2015

CVR-nr.: 25727975
P-nr.: 1008038771
CHR-nr.: 53692
Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 10 tilladelse dateret den 7. august 2007.
Byggetilladelse til opførelse af minkhaller og gyllebeholder, dateret den 21.
september 2007.
§ 19b tilladelse til etablering af fortank, dateret den 21. august 2012, der
kunne dog ikke findes en byggetilladelse til fortanken?
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 18. oktober 2015, udført
miljøtilsyn på Ørrevej 39, 7490 Aulum.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om fremsendelse af ny opbevaringsaftale med
biogasanlægget,
Indskærpelse om byggeansøgning til fortank

Opbevaringsaftale
I forbindelse med tilsynet kan det konstateres, at opbevaringsaftalen med
biogasanlægget er udløbet den 6. oktober 2015.
Af tilsynsrapporten fremgår det, at kapaciteten til opbevaring af flydende
husdyrgødning ikke er tilstrækkelig 0,66 mdr.)
Ifølge husdyrbekendtgørelsen1 fremgår det, at kapaciteten skal svare til mindst
9 måneders tilførsel.

1§

9 stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning,
ensilage m.v.
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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

Kravet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til
opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg,
gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler
skal have en varighed af mindst 5 år.
Det indskærpes, at forholdet bringes i orden straks. Der skal indsendes dokumentation, der
viser at der er indgået skriftlig aftale om opbevaring eller levering af husdyrgødning.
Dokumentationen skal sendes til Herning Kommune, Miljø og Klima senest den 1. december
2015.
Etablering af fortank
Under tilsynet blev det konstateret, at der på din ejendom er opført en fortank, uden at der er
meddelt byggetilladelse.
Opførelse af bygninger og anlæg er omfattet af byggeloven, og der skulle inden opførelse
have været fremsendt ansøgning til Herning Kommune.
Fortanken skal derfor lovliggøres.
Ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes via Byg og Miljø, som kan findes på
www.herning.dk/byggeri. Ansøgningen skal omfatte:




Målsat situationsplan med angivelse af bygningens placering i forhold til skel, øvrige
bygninger m.v.
Målsat grundplan med angivelse af bygningens indretning.
Målfast snittegning med angivelse af fortankens, materialevalg m.v.

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest den 1. december 2015.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
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 Pernille
Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelserne 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.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
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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

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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