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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 miljøgodkendelse fra den 7. januar 2008.
1. Byggetilladelse til gylletank, meddelt den 2. april 2008.
2. Byggetilladelse til stald meddelt den 3. april 2008.
3. Byggetilladelse til overdækning af fodersilo og halvtag til
dybstrøelse meddelt den 3. april 2008.
4. Byggetilladelse udledningstilladelse af tagvand fra kvægstald,
meddelt den 11. juni 2008
5. Byggetilladelse til opførelse af plansiloer, møddingsplads, befæstet
areal og vaskeplads meddelt den 7. juli 2008.
6. Byggetilladelse til maskinhus den 3. januar 2011.
§ 31 anmeldelse om skift i dyretype er meddelt den 28. november 2014.
Dato for sidste basistilsyn er udført den 30-03-2012
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 23.november 2015, udført
miljøtilsyn på Toftvej 6, 7500 Holstebro.
Ved tilsynet var ejendommen repræsenteret af Mogens Larsen.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at spildolien skal opbevares jf. vilkår 62, og at
råolie skal opbevares jf. vilkår 59.
- Indskærpelse for manglende ansøgning om udskiftning af arealer
eller alternativ skal der søges om tillæg til godkendelse.
- Indskærpelse om fremsendelse af kvittering for bortskaffelse af
farligt affald, samt brug af sms ordning på genbrugspladsen.
- Henstilling om fremsendelse af følgende dokumenter
o Logbøger
o Markstakkes placeringer
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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

Indskærpelse for utilstrækkeligt sikring af spildolien og råolie
Af §12 godkendelsen fra 2008, fremgår det af vilkår 62 og 59, at oplaget af spildolie og råolie
ske på en plads som er afskærmet mod nedbør og indrettes eventuelt med fald, fordybning
eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder,
tilbageholdes ved spild eller lækage.
Da oplaget af spildolien er i en palletank, så skal oplagspladsen kunne tilbageholde den
mængde der kan være i palletanken.
Dertil kommer, at råolien som er placeret i 200 tromler, ligeledes ikke er sikret således at
spild opsamles ved evt. lækage på tromlerne.
Det indskærpes at ovenstående overholdes fremadrettet, og forholdet vil blive kontrolleret
efter den 1. maj 2016.
Indskærpelse om lovliggørelse af udskiftning af arealer
Der er ikke overensstemmelse mellem de arealer der indgår i miljøgodkendelsen og de
arealer der faktisk dyrkes.
Det indskærpes at der ikke må udbringes husdyrgødning på andre arealer end de
godkendte, inden Herning Kommune har vurderet disse gennem en § 17 anmeldelse1 eller et
tillæg2.
Der skal senest den 1. maj 2016, foreligge en ansøgning om godkendelse af de nye arealer.
Indskærpelse om brug af sms ordning ved genbrugspladserne.
Det oplyses på tilsynet, at dele af det farlige affald bortskaffes på de lokale genbrugspladser.
Der kan i den forbindelse konstateres, at cvr nummeret er tilmeldt til sms-ordningen i maj
2014. Det kan dog også konstateres at ordningen ikke har været brugt endnu.
Det indskærpes at sms ordningen bruges, såfremt du ønsker at benytte genbrugspladsen til
bortskaffelse af farligt affald.
Der skal ved næste tilsyn kunne forevises kvittering for bortskaffelse af det farlige affald. (Ud
over spildolien, som der jo ligger kvittering på).
Henstilling om fremsendelse af logbøger og kortoversigt med markstakke.
Ved tilsynet blev det aftalt, at du fremsender kortoversigt over placeringen af markstakkene,
siden 2012, og at du fremsender en kopi af logbøgerne for de tre gylletanke.
Det forventes at dokumentationen er undertegnede i hus senest den 1. januar 2016.
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.
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Jf. lovbek. nr. 868 af 3. juli 2015, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
§12 i lovbek. nr. 868 af 3. juli 2015, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen3. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven4 og eller § 46 i
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug5. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen6.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

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