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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Anmeldelse af 30-03-2012 om afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i
dyretyper på Vildbjergvej 18, 7550 Sørvad
Tilsynsbrev
Thomas Sneftrup, Herning Kommune, har den 27. oktober 2015 udført et
uanmeldt miljøtilsyn på Vildbjergvej 18 7550 Sørvad.
Ved tilsynet var ejer repræsenteret af medarbejder Roelof Benes.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse / orientering om, at der skal etableres plads til
opbevaring af foderrester med afløb til beholder.
- Dyrehold er ikke i overensstemmelse med tilladelse fra 2012, men
der er søgt om skift i dyretype.
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 Thomas H. Sneftrup, e-mail: mikts@herning.dk eller tlf. 9628
8063.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav
i tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag
offentliggøres ikke.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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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
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. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen

Thomas H. Sneftrup

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