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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 10 tilladelse meddelt den 17. december 2008
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 23. september 2015, udført
miljøtilsyn på Videbækvej 10, 7490 Aulum.
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste
miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om kvittering for bortskaffelse af affald.
Påmindelse / orientering fremsendelse af kortoversigt for
markstakke.

Kvittering for bortskaffelse af farligt affald
Farligt affald skal i henhold til Herning Kommunes erhvervsregulativ1
bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal
ske af godkendte transportører.
Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
https://www.affaldsregister.mst.dk/
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§§12,13 og 14 i Regulativ for erhvervsaffald udstedt 1. januar 2012
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I henhold til bekendtgørelse om affald2, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på
Genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør. Dog må
der ikke bortskaffes mere en 10 kg eller 10 l farligt affald af gangen.
Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien ”farligt affald” skal jf.
Herning Kommunes erhvervsregulativ3, skal kunne forevises, når kommunen beder om det.
Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan
aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere
landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke
har.
Det indskærpes, at der i fremtiden kan forevises dokumentation for korrekt bortskaffelse.
Landbrugsplast
Der gøres opmærksom på, at der fremover skal kunne forevises dokumentation
for korrekt bortskaffelse af landbrugsplast.
Se vedlagte bilag omkring ”Generelt affaldshåndtering”
Kortbilag over placering af kompost i markstak.
Der kunne ved tilsynet ikke fremvises et kortoversigt eller lignede optegnelse over hvor og
hvor længe kompoststakken, har ligget.
Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen4 må kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct.
oplagres i marken, Komposten, skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter
udlægning5.
2§
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40 stk. 5 og 6 i Bekendtgørelse nr. 1309 af 18-12-2012 om affald
§§ 12,13 og 14 i Regulativ for erhvervsaffald udstedt 1. januar 2012
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For at betegnelsen, kompost kan bruges skal nedenstående være opfyldt:
Kompost:
Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4
måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning.
Oplaget skal endvidere opfylde følgende afstandskrav:
25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg.
50 m til almene vandforsyningsanlæg
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer.
15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
15 m til beboelse på samme ejendom.
30 m til naboskel.
Oplaget må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.
Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke
placeres samme sted igen før efter 5 år.
Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over
markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering
f.eks. ved angivelser på et kort.
Du anmodes om at lave optegnelser for ovenstående, samt at tilsende, denne til
undertegnede, senest den 1. november 2015.
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 Pernille
Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen6. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

Lovgrundlag
Indskærpelsen er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven7. 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.
ensilage m.v.
5 § 14 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning,
ensilage m.v.
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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. brugerbetalingsbekendtgørelsen8.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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Generelt om affaldshåndtering
Regler for virksomheder
På genbrugspladserne i Herning Kommune gælder der særlige regler for virksomheder.
Nye regler fra 2012
Fra 2012 skal alle virksomheder tilmelde sig for at bruge genbrugspladsen.
Adgang til genbrugspladsen
1. Virksomheder, der vil benytte genbrugspladsen, skal tilmelde sig på
www.erhvervsaffald.dk

- og angive de mobilnumre, som man ønsker at benytte til at sende sms'er.
2. Der skal betales 150 kr. pr. besøg på genbrugspladsen. (excl. moms).
Betalingen foregår på den måde, at virksomheden sender en SMS, hvorefter man får
en kvittering, som kan fremvises på genbrugspladsen.
Din virksomhed skal forinden tilmelde de mobilnumre, der skal give adgang til
genbrugspladsen.
3. Det vil senere blive muligt at tilmelde sit kreditkort, så beløbet kan trækkes direkte
derfra. For andre, vil der sendes en regning ud årligt.
4. Virksomheden kan i øvrigt selv logge ind i systemet og følge de besøg, man har haft
på genbrugspladsen. Det er også her muligt at modtage en e-mail ved hvert besøg.
SMS-beskeder
Send en SMS med teksten ”GP <genbrugspladsnummer>” til nr. 1919. Der skal bruges
følgende numre til genbrugspladserne:










6570 Nederkærgård, Herning genbrugsplads
6571 Vildbjerg genbrugsplads
6572 Aulum genbrugsplads
6573 Sørvad genbrugsplads
6574 Ørnhøj genbrugsplads
6575 Kibæk genbrugsplads
6576 Sdr. Felding genbrugsplads
6577 Fasterholt genbrugsplads
6578 Sunds haveaffaldsplads

De genbrugspladser er der skrevet med FED, er de pladser der foretages vejning af det
farlige affald. Derfor er det også kun på de pladser, der vil kunne gives en kvittering.
Send fx. teksten GP 6570 til nr. 1919, for at benytte Nederkærgård
Tips
-

Husk at der skal være mellemrum imellem GP og nummeret til genbrugspladsen i
SMS beskeden.
Send først beskeden lige inden du skal på genbrugspladsen.
Tilknyt flere mobilnumre inde på din side.
Husk at notere dit password.
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Køretøjet
Totalvægten af køretøjet må maks. være 3.500 kg + trailer.
Affald og sortering
Du kan højst aflevere 200 kg farligt affald om året, og du får en kvittering ved aflevering. Det
farlige affald skal afleveres i mindre beholdere, op til 10 l, max. veje 10 kg.
Varmepærer og lysstofrør er dog uden mængdebegrænsning, da det er en del af DPAordningen.
Virksomheder kan ikke aflevere affaldstyper, som almindelige husstande ikke har. Det
betyder, at der for eksempel ikke kan afleveres:
 Medicinrester og kanyler (klinisk risikoaffald) fra landbrug - afleveres til godkendt
modtager af farligt affald
 Landbrugsplast - afleveres til godkendt modtager, fx. Østdeponi.
 Udtjente erhvervsmaskiner og udstyr, afleveres til skrothandler.
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