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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse fra 2010
Tillæg fra 2011
Tilsynsbrev
Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav ikke anledning til yderligere kommentar.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
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 Sirid Marie Kaatmann, e-mail: miksm@herning.dk eller tlf. 9628 8032.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
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.
1

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.

-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

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen

Sirid Marie Kaatmann
Miljømedarbejder
Vedlagt:
Tilsynsrapport

2

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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Tilsynsrapport
Landbrugstilsyn den 11-09-2014
Resenborgvej 5, 7400 Herning
Til stede ved tilsyn

Per Rosenlund og Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune

Ejer

Per Rosenlund

Adresse

Resenborgvej 5, 7400 Herning

Telefon

97147514
koelkaergaard5@hotmail.com

E-mail
Fax

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

30-09-2010

Sidste tilladelse

30-09-2010

Mobil

24617464

CVR nr.

14324399

P. nr.

1000721997

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast
Løbe-/drægt.st., delvis spalte
Fare st., kassesti,
delvis sp.
Delvis spaltegulv, 2549% fast

600

30-09-2010

1.400

30-09-2010

1.400

30-09-2010

800

30-09-2010

Årssøer HUSK 2 linier
Årssøer HUSK 2 linier
Slagtesvin (egen polteprod.)

Udløbsdato

Seneste 6 års håndhævelser
Dato

Type

Kommentar

08-08-2012

Indskærpelse

08-08-2012

Henstilling

Overholdelse af vilkår 60 om renholdelse af arealer herunder
korn/foderrester mm.
To tanke fra 1970 og 2008 sløjfes, og tank fra 2011 anmeldes.
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Dato

Type

Kommentar

08-08-2012

Indskærpelse

08-08-2012
08-08-2012

Indskærpelse
Indskærpelse

08-08-2012

Indskærpelse

22-10-2013

Indskærpelse

22-10-2013

Indskærpelse

22-10-2013

Indskærpelse

22-10-2013

Indskærpelse

Klinisk risikoaffald/farligt affald og spildolie bortskaffes ikke
efter reglerne, og at der fremover skal kunne forevises dokumentation for korrekt bortskaffelse.
Der mangler opkant eller lignende omkring olie.
Der er ikke beregnet på den nuværende gyllekølingseffekt,
og det kan derfor ikke dokumenteres at vilkårene vedrørende
det nuværende gyllekølingsanlæg virker i henhold til vilkårene fra 22 til 31.
Der er ikke jævnfør vilkår 47 i mgk af 30. september 2012
ikke trykprøvet rørforbindelsen til gyllebeholderne til Resenborgvej 3 en gang årligt af en autoriseret kloakmester.
Oplysning omkring hvorvidt der er linespil eller træk og slip
som gyllesystem.
Vægtintervaller (indgangs og afgangsvægt) vedr. slagtesvin
og polte
foderforbrug
gennemsnitlig indhold af råprotein pr FE
Skal indsendes til Herning Kommune
Der må kun udbringes 127,7 DE separeret husdyrgødning på
arealerne.
Vilkår vedr. udbringningsarealer skal overholdes og der skal
laves tillæg og § 17 anmeldelser af ændrede arealer

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på
at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.
I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op
på forureningstyper.

Animalsk produktion
Kontrolpunkt
Dyrehold

Tilsynskommentar
Dyrene er i CVR nr. 29826056
Godkendelse af 30 september 2010
1400 årssøer
800 polte (32-100 kg)
600 slagtesvin (32-108 kg
Dyreholdet jf. gødningsregnskab for planperiode:
GHI 2012-2013
795 årssøer
330 slagtesvin 30-107kg
325 plote 30-96,6kg
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
GHI 2011-12
780 årssøer
330 slagtesvin fuldspaltegulv 30,1-107 kg
417 slagtesvin, fuldspaltegulv 30,1-108,2 kg
Gødnings- og husdyrindberetning (kun benævnt i GHI som Gødningsindberetning) 1. august 2010- 31. juli 2011
761 årssøer med 27,2 smågrise og afgangsvægt på 7,4 kg i løbe- og
drægtighedsstald, Individuel opstaldning på fuldspaltegulv, og i farestald,
kassestier på fuldspaltegulv
330 slagtesvin (32-107 kg) indgangsvægt 30,2 - udgangsvægt 107 kg på
fuldspaltegulv
193,9 slagtesvin (32-107 kg) indgangsvægt 30,2 kg - udgangsvægt
105,2 kg på fuldspaltegulv
Gødnings- og husdyrindberetning 1. august 2009 - 31. juli 2010
760 årssøer med 26,7 smågrise og afgangsvægt på 7,3 kg i løbe- og
drægtighedsstald, Individuel opstaldning på fuldspaltegulv, og i farestald,
kassestier på fuldspaltegulv
330 slagtesvin (33-107 kg) indgangsvægt 30,2 - udgangsvægt 107 kg på
fuldspaltegulv
155 slagtesvin (33-107 kg) indgangsvægt 30,2 - udgangsvægt 114,8 kg
på fuldspaltegulv
Gødnings- og husdyrindberetning 1. august 2008 - 31. juli 2009
Besætningsstamdata
755 årssøer med 26 smågrise og afgangsvægt på 7,3 kg i løbe- og
drægtighedsstald, individuel opstaldning på fuldspaltegulv, og i farestald,
kassestier på fuldspaltegulv
330 slagtesvin (32-107 kg) indgangsvægt 30,8 - udgangsvægt 107 kg på
fuldspaltegulv
205 slagtesvin (32-107 kg) indgangsvægt 30,8 - udgangsvægt 114 kg på
fuldspaltegulv

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Fast mødding

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

01-01-1800

250

375
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Overdækn.
(m2)
0

Bemærkning

Her står seperationsanlægget og pladsen bruges som vaskeplads.

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Gyllebeholder

01-011991

14-052010

175

700

Gyllekanaler

01-011994

0

Overdækningstype

130

Bemærkning
kontrolleret 14. december 2000, OK
Kontrol 2010 - godkendt
Pumpe og pumperør er
ikke fjernet, men ejer siger det ikke fungerer.
Der er timer og niveauføler på gyllebeholderen. Gyllebeholderen ligger indenfor 100 m fra
nærmeste vandløb mod
øst, der er ca. 30-40 m
dertil, og der er ikke sat
gyllealarm på gyllebeholderen.
planlagt

Opbevaringskapacitet, flydende gødning
(mdr.):
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):
Kontrolpunkt
Gyllebeholder

Tilsynskommentar
Der er en gyllebeholder på ejendommen, som er fra 1991 på 700 m2 og
en fortank på 20 m2.
Der er fast teltoverdækning på
den er kontrolleret den 14. maj 2010.
Pumpe og pumperør er ikke fjernet, men ejer siger det ikke fungerer.
Der er timer og niveauføler på gyllebeholderen.
Gyllebeholderen ligger indenfor 100 m fra nærmeste vandløb mod øst,
der er ca. 30-40 m dertil, og der er ikke sat gyllealarm på gyllebeholderen.

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Adresse

Afgive til udspredning
Afgive til opbevaring
Afgive til opbevaring og
udspredning
Afgive til opbevaring og
udspredning
Afgive til opbevaring og
udspredning

SVEND MADSEN
PER ROSENLUND
VERNER SKOV
THEM
Jakob Grøndal
Bjerre
Bech Vendelbo
Jensen
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Resenborgvej 10
Resenborgvej 3
Resenborgvej 14
Hedegårdvej 8
Hedegårdvej 11

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd.
gødn.
(m3 pr. år)
7.623,00

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Sprøjtemidler
Sprøjtning:
Kontrolpunkt
Håndtering af sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Sprøjte fyldes med vand på ejendommen og sprøjtemiddel påfyldes i
marken eller på møddings- og vaskeplads.

Opbevaring af kemikalier

Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb i lager ved maskinhus.

Kontrolpunkt
Olietanke - Land

Tilsynskommentar
Der er ifølge BBR en afblændet fyringsgasolietank fra 1970 på 1.200 l,
og to ikke afblændet og indendørs dieselolietanke fra henholdsvis 2008
på 2.500 l og 1970 på 1.500 l.

Opbevaring af olie

Der opbevares olie for både Resenborgvej 3 og 5 i maskinhus, der har
fast gulv uden afløb. Olien er i tromler og på spildbakke. I maskinhuset
opbevares også spildolie, akkumulator og oliefiltre, som bortskaffes via
genbrugsplads.

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Erhvervsaffald - Oplag

Tilsynskommentar
Der opbevares erhvervsaffald i container, som tømmes 1 gang hver anden uge af Marius Pedersen. Kvittering set.
Medicinaffald og kanyler aftale med Marius Pedersen.
Lysstofrør og varmepærer opbevares i rum med medicin, og afleveres
som farligt affald. Spraydåser opbevares det samme sted og afskaffes
via genbrugsplads.

Animalsk affald

Der opbevares animalsk affald i kølecontainer, som tømmes af Daka.
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Bortskaffelse og genanvendelse af affald
Kontrolpunkt
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend

Tilsynskommentar
Via Marius P. eller til genbrug.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Til stede ved tilsynet

Tilsynskommentar
Ejer Per Rosenlund og Sirid M. Kaatmann fra Herning Kommune.

BAT - Energieftersyn

Landbruget deltager i Carbon20-projekt, som er et EU finansieret projekt, der går ud på at spare 20 % af landbrugets CO2-udledningen i perioden 2011-2013. Der er sat følgende indsatser i gang: isolering af varmerør på Resenborgvej 5, reduktion af belysning på Resenborgvej 3,
LED-belysning i løbestald på Resenborgvej 5, optimering af ventilationsanlæg, pneumatisk korntransport ændres til mekanisk transport og timer
på foderblander. Herning Kommune følger løbende op på hvordan det
går med at få gennemført indsatserne.

Udført af:

Sirid Marie Kaatmann
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