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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§12 miljøgodkendelse af 6. december 2012
Seneste tilsyn var den 18. oktober 2012
Tilsynsbrev
Hej Peter Hoffmann
Louise Lindegaard Weinreich, Herning Kommune, har den 11. september
2015 udført miljøtilsyn på Horslundvej 12 7550 Sørvad.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået, samt at vilkårene i
gældende miljøgodkendelse blev gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om opbevaring af kalvegødning (udmugning hver 14
dag) i markstak. På tilsynet blev det konstateret, at det blev opbevaret
kalvegødning i markstak. Kalvegødning skal opbevares på
møddingsplads indtil det er komposteret. Det vurderes normalt
kompostlignende, hvis det har henligget 3-4 måneder i gennemsnit.
Herefter kan det lægges i markstak. Det blev aftalt på tilsynet at
kalvegødning fremadrettet vil blive lagt op møddingsplads på
Korsbækvej 3.
Orientering fra kommunen omkring vilkår
Orientering: Udnyttelse af den gældende miljøgodkendelse. Der er, jævnfør
vilkår 1 i godkendelsen, 5 års udnyttelsesfrist, således at denne udløber i
december 2017. På nuværende tidspunkt er godkendelsen ikke fuldt udnyttet.
Derfor havde vi ved tilsynet en snak om at hvis tilbygningen af staldanlægget
skulle være anderledes end godkendt i miljøgodkendelse, så skal der søges et
tillæg til miljøgodkendelsen først, inden der søges om byggetilladelse. Under
alle omstændigheder skal der søges byggetilladelse inden byggeriet
påbegyndes, hvilket der skal beregnes tid til i forhold til udnyttelsesfristen i
miljøgodkendelsen.
Orientering: Ved tilsynet var der ikke overensstemmelse mellem harmoniarealet som er godkendt i den gældende miljøgodkendelse og det harmoni-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

areal, som er opgivet i gødningsregnskabet 2012/2013 og 2013/2014. Ved tilsynet oplyste
Peter Hoffmann at der hverken var indkøbt eller forpagtet nyt jord i den forløbne periode. Det
blev ved tilsynet accepteret, da det er en forholdsvis lille afvigelse. Men Herning Kommune
vil gerne orientere om, at ved ændring/udvidelse af udbringningsarealet, skal ændringerne
anmeldes til og vurderes af kommunen inden der må udbringes husdyrgødning på arealerne.
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
Indskærpelsen 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
Agronom

Vedlagt: Tilsynsrapport
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