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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 8. september 2015 udført et
varslet basis miljøtilsyn på Ø. Sneptrupvej 22, 7451 Sunds.
Ved tilsynet var ejer repræsenteret af Mircea Hetea fra H & S Westergaard
A/S.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse om at kap. 5 miljøgodkendelse skal revurderes snarest
- Påmindelse om at olietankene i BBR skal bringes i orden
Påmindelse om at kap. 5 miljøgodkendelsen skal revurderes snarest
På nuværende tidspunkt har du en § 12 miljøgodkendelse til bedriften. Men da
denne ikke er taget i brug, er det den tidligere kapitel 51 miljøgodkendelse af 3.
november 2006, som er gældende for din bedrift. Derfor skal der laves en
revurdering af din kapitel 5 miljøgodkendelse.
Hovedformålet med en revurdering er, at sikre, at
husdyrbrugets/ejendommens indretning og drift fortsat er baseret på
anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Miljøgodkendelser omfattet af § 11, § 12 og § 16 i husdyrloven og miljøgodkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og
mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling jævnfør § 17 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31.
marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, jf. husdyrlovens § 41, stk. 2.
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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
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På baggrund af revurderingen træffer kommunen afgørelse om, enten at vilkårene skal
ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets miljøgodkendelse.
Hvis der i forbindelse med revurderingen skal laves ændringer til gældende
miljøgodkendelse, så skal disse ændringer vurderes først. Afhængig af hvilke ændringer som
skal laves, kan det være at der skal træffes andre afgørelser efter husdyrbrugsloven såsom
en anmeldelse eller et tillæg, inden selve revurderingen kan udarbejdes. Derfor skal der
påregnes længere sagsbehandlingstid, inden der kan træffes endelig afgørelse om
revurdering.
Selve revurderingen
I forbindelse med revurderingen skal du indsende:
1. En redegørelse for bygningernes alder og levetid
2. En opdateret beredskabsplan
3. En BAT-redegørelse omhandlende ammoniak og fosfor, vand- og energiforbrug, samt
opbevaring af husdyrgødning.
4. Brug af management. Her tænkes på en oversigt over årsager til støv, støj, lys, antal
transport og om der er nogle væsentlige ændringer siden miljøgodkendelsen blev givet
5. En BAT-beregning til overholdelse af ammoniakemission på baggrund af den gældende
produktion, samt overholdelse af ammoniakdeposition til nærmeste beskyttet kategori 1 og 2
natur.
Dokumentationen skal være Herning Kommune i hænde senest 10. oktober 2015.

Påmindelse om at olietankene i BBR skal bringes i orden
Der er stadig registreret en nedgravet olietank < 6.000 ltr. fra 1975. Hvis
tanken er sløjfet/opgravet skal dette meddeles Herning Kommunen. Er der
tilkommet andre tanke, skal disse ligeledes meddeles kommunen.
Du bedes derfor snarest rette henvendelse til Herning Kommune, således
at din BBR er opdateret korrekt.

Bemærkninger om egenkontrol
Intet at bemærke.

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 Peter
Lindhard Birch, e-mail: mikpb@herning.dk eller tlf. 9628 8078.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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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

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Kopi af brev + tilsynsrapport til:
H & S Westergaard A/S, Gl. Sundsvej 3, 7451 Sunds og SvineRådgivningen, Miljøkonsulent
Heidi B. Wentzlau, hbw@sraad.dk

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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