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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
12 miljøgodkendelse fra 30. september 2010
1. Tillæg fra 25. marts 2011 til fodervilkår
2. tillæg fra 27. september 2012 til reduceret dyrehold og stalde
3. tillæg fra 18. juni 2014 til ændring i arealer og afsætning af husdyrgødning
Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk, Herning Kommune, har været på et miljøtilsyn på
Videbækvej 21, 7490 Aulum. Tilsynet var den 27. april 2016.
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Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om fosforindhold i foderet til søerne
- Indskærpelse om afsætning af husdyrgødning til ikke godkendte
arealer
- Påmindelse om antallet af årssøer
- Påmindelse om tømning af gyllebeholder inden overløb
- Henstilling om registrering af olietanke i BBR
Indskærpelse om fosforindhold i foderet til søerne
Du har et vilkår i 2. tillæg til miljøgodkendelsen om fosforindholdet i sofoderet.
Vilkår 10 angiver, at der maksimalt må være 4.315 kg P pr år ved 300 årssøer.
Ved beregning af P i henhold til oplysningerne, som fremgår af E-kontrol og
fodersedler, så har du 4.682 kg P pr år.
Vi indskærper derfor, at du reducerer P indholdet i so-foderet, så du fremover
overholder vilkår 10 i miljøgodkendelsen. Vi vil kontrollere forholdet på
fremtidige tilsyn.
Indskærpelse om afsætning af husdyrgødning til ikke godkendte arealer
Du må ikke afsætte husdyrgødning til andre arealer, end de arealer som
fremgår af din miljøgodkendelse. Jeg kan se, at du afsætter 19,53 DE
husdyrgødning til Anders Christensen, Spegbjergvej 10, 7490 Aulum. Du skal
derfor søge om tillæg til miljøgodkendelsen, så disse arealer kan blive vurderet
af Herning Kommune.
Vi indskærper, at du indsender en ansøgning om tillæg senest den 1. januar
2017 eller at du kun anvender de arealer, som Herning Kommune har vurderet
på i forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsen.
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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

Påmindelse om antallet af årssøer
I gødningsåret 2014-2015 havde du 308 årssøer. Du har godkendelse til 300 årssøer. Vi gør
dig opmærksom på, at du skal søge om tillæg til miljøgodkendelse eller anmelde et skift i
dyretype, hvis du fremover ønsker at have mere end 300 årssøer på ejendommen.
Påmindelse om tømning af gyllebeholder inden overløb
På tilsynet kunne jeg se, at den lille gyllebeholder var helt fyldt. Du skal være meget
opmærksom på, at den ikke løber over i forbindelse med omrøring, udbringning eller
yderligere regnvejr.
Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at gyllebeholdere skal tømmes så ofte, at
de ikke løber over.
Henstilling om registrering af olietanke i BBR
Du har 2 overjordiske olietanke på ejendommen. Disse er ikke registreret i BBR. I henhold til
olietankbekendtgørelsen skal alle olietanke registreres i BBR for at være lovlige.
Du skal derfor indsende skemaet om anmeldelse af olietanke på ejendommen. Vi skal have
skemaet senest den 15. maj 2016.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Hvis du har kommentarer eller rettelser, så skal du inden 14 dage kontakte til Kirsten
Brødbæk, e-mail: mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug2. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen3.
Med venlig hilsen
Kirsten Marie Brødbæk
Vedlagt: Tilsynsrapport
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