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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse fra 1998 og revurdering i 2009
Tilsynsbrev
Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 02-09-2014 udført miljøtilsyn på Snejbjergvej 33 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.
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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

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

Med venlig hilsen

Sirid Marie Kaatmann
Jordbrugsteknolog, kvæg
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 02-09-2014
Snejbjergvej 33, 7400 Herning
Til stede ved tilsyn

Holger Rønnow og Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune

Ejer

Holger Rønnow

Adresse

Snejbjergvej 33, 7400 Herning

Telefon
E-mail

holgerr@fibermail.dk

Fax
Godkendelsestype

Godkendelse §33

Godkendelsesdato

01-01-1800

Sidste tilladelse

14-12-2009

Tilladte dyreenheder

235,62

Mobil

24234010

CVR nr.

13358346

P. nr.

1000549219

Dyreenheder registreret ved dette tilsyn, i
alt

233,85

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 5075% fast

8.700

235,62

14-12-200

Udløbsdato

Seneste 6 års håndhævelser
Dato

Type

Kommentar

11-10-2011

Indskærpelse

11-10-2011

Indskærpelse

Manglende dokumentation for 10-års beholderkontrol for
beholder fra 1975 og 1982
Beredskabsplan skal indsendes til kommunen
senest d. 1. april 2010.
Er ikke modtaget hos Herning Kommune.
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Dato

Type

Kommentar

11-10-2011
11-10-2013

Henstilling
Indskærpelse

11-10-2013

Henstilling

11-10-2013

Henstilling

11-10-2013

Indskærpelse

11-10-2013

Indskærpelse

11-10-2013
11-10-2013

Påmindelse
Henstilling

Anmeldelse af sløjfede og nye tanke er ikke foretaget.
- Gyllebeholderkontrollerne fra 2011 meddeler at tankene fra
1975 og 1982 ikke er blevet godkendt
- Der skal udarbejdes og sendes en beredskabsplan, jf. vilkår
25.
- Der skal udarbejdes og sendes dokumentation for energieftersyn, jf. vilkår 4.
- Der gøres opmærksom på at vilkår 7 vedr. dyreholdet skal
overholdes.
- Fortank der er registreret til 99 m3, skal kontrolleres af uvildig instans.
- Spildolien skal sikres ud udsivning til jorden.
- Der skal fremsendes foderplaner således vilkår 10,11 og 12
kan kontrolleres.

11-10-2013

Indskærpelse

- BBR skal opdateres mht. olietanke

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
Tilladt dyrehold jf. miljøgodkendelse (revurdering) af 14-12-2009:
8700 stk. slagtesvin 30-104,8 kg svarende til 232,1 DE d.d.
Aktuelt dyrehold jf. slagteriafregninger udleveret ved tilsynet:
I GHI er angivet en indgangsvægt på 32 kg.
2012/13
8183 stk. slagtesvin a` gnsn. 108,6 kg, svarende pt. til 233,9 DE
2011/2012
8725 stk. slagtesvin a` gnsn. 109 kg, svarende pt. til 251,1 DE
2010/2011
8333 stk. slagtesvin a` gnsn. 105,2 kg, svarende pt. til 224,0 DE
Vilkår 7 er dermed ikke helt overhold, da den gennemsnitlige antal DE
over de sidste 3 år er 236. 3 DE.
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Opbevaringsanlæg
Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
2
(m )

Vol.
3
(m )

Overdækningstype

Gyllebeholder

01-011975

22-112011

0

700

Flydelag

Gyllebeholder

01-011982

22-112011

0

764

Flydelag

Gyllebeholder

01-011996

06-052004

625

3.000

Flydelag

Gyllekanaler

01-011800
01-011975

0

600

Fast låg

0

99

Fast låg

Fortank t. gyllebeh.

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

Bemærkning
kontrolleret 12. juli 1999,
er lavet 15/9-99
Kontrolleret 2011 - ikke
godkendt
kontrolleret 12. juli 1999,
er lavet 15/9-99
Kontrolleret 2011 - ikke
godkendt, er udarbejdet
kontrolleret den 6. maj
2004, Godkendt – anmodning sendt.

12,26

Tilsynskommentar
1 stk. gyllebeholder på 700 m3 fra 1975.
Dykket indløb, intet spjæld.
Ingen stationær pumpesystem.
100 % tæt naturligt flydelag. Logbog ok.
10 års beholderkontrol udført 2011- men blev ikke godkendt, og mangler
jf. rapporten at forstærke beholderen med 3 bånd og ved tømning skulle
afskallet pudslag repareres.
1 stk. gyllebeholder på 3000 m3 fra 1996.
Dykket indløb, intet spjæld.
Ingen stationær pumpesystem, men der er mulighed for overpumpning til
de andre gyllebeholdere.
100 % tæt flydelag, tilført halm. Logbog ok.
10 års beholderkontrol udført 06-05-2004 - Anmodning indsendt.
1 stk. gyllebeholder på 764 m3 fra 1982.
Dykket indløb, intet spjæld.
Ingen stationær pumpesystem.
100 % tæt naturligt flydelag. Logbog ok.
10 års beholderkontrol udført 2011 - men blev ikke godkendt, og mangler jf rapporten at sløjfe spjældet.
Der er føres logbog efter de anvisninger der foreligger fra Skov og Naturstyrelsen.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Nedenstående målinger er lavet ud fra de kort der foreligger hos Herning
Kommune, men de faktiske forhold kan i visse tilfælde, vise sig at være
anderledes.
Beholderene er placeret i en afstand på ca. 250 meter til nærmeste
vandløb. Hældning fra tanken ned til vandløbet er under 6 grader.

Møddingsplads

Ingen.

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Modtage til udspredning

Holger Rønnow

Adresse

Fast gødn.
3
(m pr. år)

Flyd.
gødn.
3
(m pr. år)

Snejbjergvej 31B

Olie- og kemikalietanke
BBR tankoplysninger
Tanktype
A
Nedgravet olietank

Kontrolpunkt
Opbevaring af olie

01

Tankvolumen
Under 6.000 l

År
1980

Tilsynskommentar
Olie og spildolie i spildbakke i maskinhus hvor der er fast gulv uden afløb.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Til stede ved tilsynet

Udført af:

Tilsynskommentar
Ejer Holger Rønnov og tilsynsførende Sirid M. Kaatmann fra Herning
Kommune.

Sirid Marie Kaatmann
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