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Tilsynsbrev
Louise Lindegaard Weinreich, Herning Kommune, har den 27. november 2015
udført miljøtilsyn på Askovvej 18 6973 Ørnhøj.
Ved tilsynet var ejer repræsenteret af Tonny Kristiansen. Ved tilsynet blev
landbrugets miljøforhold gennemgået.
Tilsynsbrevet og så sendt til ejer at bedriften Villy Thomsen, Askovvej 18,
6973 Ørnhøj.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
Indskærpelse om at der skal indsendes en ansøgning om ændret bygningsanvendelse, da maskinhuset med siloerne er taget i brug til opstaldning af kvier.
Under tilsynet blev det konstateret en ændret anvendelse af en bygning på din
ejendom, uden at der er meddelt byggetilladelse. Bygningen er indrettet og taget i anvendelse til kvieopdræt, hvilket kræver byggesagsbehandling.
Opførelse af bygninger og anlæg er omfattet af byggeloven, og der skulle inden ændringen af anvendelsen have været fremsendt ansøgning til Herning
Kommune. Bygningen skal derfor lovliggøres.
Ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes via Byg og Miljø, som kan findes på http://boligogbyggeri.herning.dk/byggeri/landbrugsbyggeri.
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, placering af
vinduer, flugtveje, døre, inventar, slukningsudstyr m.v.
 Målfast snittegning med angivelse af bygningens højde(r), materialevalg
m.v.
Ansøgningen skal indsendes hurtigst muligt og senest 15. januar
2016.
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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

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 Louise
Lindegaard Weinreich, e-mail: mikll@herning.dk eller tlf. 9628 8079.
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 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

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Landbrugsteam
Herning Kommune

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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