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Påbud om tilføjelse af standardvilkår
Herning Kommune har den 2. november 2015 foretaget miljøtilsyn med oplaget af slam på Skjernvej 151, 7280 Sønder-Felding

Dato: 17-12-2015

I forbindelse med tilsynet kunne det konstateres, at Herning Kommune ikke,
da kap 5 godkendelsen på oplaget blev udarbejdet, har fået implementeret de
lovmæssige standardvilkår. (Egenkontrolvilkår)
Der blev via tilsynsbrevet fra den 11. november 2015, varslet et påbud om at
Herning Kommune, forventer at ændre vilkåret, således at standardvilkåret
implementeres. Dette sker i medfør af bekendtgørelse om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed1.
Påbud om indsættelse af standardvilkår
Herning Kommune påbyder, at vilkår 25 i godkendelsen fra den 10. juni 2014,
ophæves og erstattes med nedenstående vilkår i godkendelsen.


Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100
m³ eller derover skal mindst hvert 3. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for
flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.
Såfremt der etableres 3-4 inspektionsbrønde omkring gyllebeholderen, eller hvis der er etableret omfangsdræn rundt om tanken,
så skal kontrollen udføres mindst hvert 10. år.
Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst
indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Påbuddet implementeres omgående.
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Listepunkt K212 standardvilkår (21.4.2) nr.12 i Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014, om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed
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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

Lovgrundlag
Påbuddet bliver meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens og § 72 stk. 3
Aktindsigt og indsigelse
I henhold til Forvaltningsloven er der adgang til aktindsigt og til at udtale sig.
Virksomheden opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele
og ulemper ved beslutningen, jf. § 75 i Miljøbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse og klagevejledning
Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Kommunes hjemmeside den 17. december
2015. Påbuddet kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside
Følg dette link: http://erhverv.herning.dk/miljoe/miljoetilsyn
Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af påbud om Vilkårsændring.
Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.
Følgende kan klage: Påbudsadressaten, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen
Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Herning Kommune i Klageportalen.
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 14. december 2016.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har
truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.
Påbudsadressaten vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
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Søgsmål
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Liste over modtagere af kopi af påbuddet
Ejer af bygningerne: Benno Gosvig, Borrisvej 27, Borris, 6900 Skjern
Påbudsadressaten: Miljøservice as, Ådalen 13A, 6600 Vejen, thorkild@miljoeservice.dk
Sundhedsstyrelsen – embedslægeinstitutionen Midtjylland, sesyd@sst.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København fr@friluftsraadet.dk
Fødevareregion Herning, Veterinærafdelingen, Rosenholmvej 15, 7400 Herning, vfoedevare.herning@fvst.dk
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