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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 21. juli 2012 (ikke taget i brug).
Produktionstilladelse af 6. oktober 2006.
Tilsynsbrev

Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, har den 25. september udført
miljøtilsyn på Vesterlindvej 34, 7400 Herning.

Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste
miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at der skal føres logbog
- Påmindelse / orientering om at der skal laves en
anmeldelse/godkendelse af de reelle vægtklasser.

Mangelfuld registrering i logbog for flydelagets tæthed
Du kunne på tilsynet ikke forevises en månedlig logbog over flydelaget.
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen1 skal beholdere for flydende
husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast
overdækning eller tæt overdækning, medmindre der anvendes en teknologi,
der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan
erstatte fast overdækning eller tæt overdækning (logbog).
1

§ 20 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage
m.v.

-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

Du skal via logbogen dokumentere, at der er tilstrækkelig tæt flydelag. Logbogen skal føres i
overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. Kopi af logbogen skal på opfordring
tilsendes Herning Kommune.
Registrering af flydelagets tilstand i logbog skal påbegyndes omgående.
Aftale om anmeldelse eller godkendelse af dyrehold i forhold til vægtklasser
Det blev på tilsynet aftalt at du i løbet af vinteren ville indsende en anmeldelse eller
ansøgning om godkendelse af de reelle vægtklasser dine slagtesvin har.
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 Christina
Thorslev Petersen, e-mail: mikcp@herning.dk eller tlf. 9628 8097.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelsen/rne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven3. 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

Christina Thorslev Petersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
4 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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