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Tilsynsbrev
Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 1. september 2015 udført miljøtilsyn på Sikjærvej 18 7400 Herning.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til tre påmindelser:
Påmindelse om dokumentation for overdækning af mødding
Der skal indsendes billede, der viser, at møddingen er overdækket. Dette
skal ske senest 15. oktober 2015, per mail til mikpr@herning.dk.
Påmindelse om krav til åbning af teltdugen
Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Åbning af teltdugen skal derfor som udgangspunkt være
lukket.
Udledning af tagvand fra tilbygning til kostald
Manglende tilladelse til udledning af tagvand fra tilbygning til stald. Ifølge
vilkår 59 skal der søges særskilt tilladelse til afledning af tagvand, hvis
tagvandet ikke nedsives.
Jeg har tjekket dokumenterne, og ifølge byggetilladelsen, 21. september
2012, punkt 12), skal tag- og overfladevand føres til nedsivning. Alternativt
fremsendes ansøgning om anden løsning.
Jeg har ikke fundet ansøgning om dette nedsivning af tagvand eller
dispensation til afledning til vandløb.
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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

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte Lucia Aagard, 9628 8047,
email: bjgla@herning.dk.
Separationsanlæg
Jeg har kontaktet Miljøstyrelsen vedrørende krav til etablering af separationsanlæg, hvor fiberfraktionen ønskes anvendt som strøelse.
Dette er som udgangspunkt godkendelsespligtigt ændring, da brug af fiberfraktionen vil medføre en forøgelse af ammoniakemission fra anlægget.
Jeg afventer svar fra Miljøstyrelsen på ovenstående, og melder tilbage, når
der er nyt.
Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til undertegnede, e-mail: peter.refsgaard@herning.dk eller tlf. 9628 8058.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven2 eller § 46 i Lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug3. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen4.
Med venlig hilsen
Peter Refsgaard
Vedlagt: Tilsynsrapport
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