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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 25. november 2015 udført
miljøtilsyn på Mølstedvej 7, 7480 Vildbjerg.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at nedbringe dyreholdet
- Orientering om affald
Dyrehold
Af de seneste 3 års indberetninger fra Landbrugsindbetening.dk – Gødningsregnskab (se tilsynsrapport) fremgår det, at din produktion af slagtesvin og/eller smågrise er for høj i forhold til din produktionstilladelse af 16.
oktober 2012. Derfor indskærpes det, at du straks nedbringer dyreholdet til
den tilladte produktion.
Du har dog på tilsynet fortalt, at en del af dit staldanlæg er lejet ud, og at du
derfor ikke producerer det tilladte antal slagtesvin. Såfremt du fremadrettet
får en anden fordeling af dyr, vægtintervaller mv. – skal du rette henvendelse til dine svinerådgiver. Der er således mulighed for, at du kan indsende en ansøgning om skift i dyretype – så produktionen afspejler det faktiske niveau. Disse anmeldeordninger findes i Bekendtgørelse om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug. (Bek. Nr. 1283 af 8. december 2014)
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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

Affald generelt
Du har mulighed for at aflevere dine asbest tagplader til Østdeponi mod betaling. Kontakt evt. Østdeponi vedrørende priser. I den almindelige erhvervsordning for genbrugspladser kan der afleveres max. 10 plader pr. år.
Det vil være hensigtsmæssigt at du opbevarer dine asbestplader under tag
og emballeret i plastik. Da arbejde med asbest udgør en sundhedsrisiko,
tilrådes det at du tager de fornødne forholdsregler. Det er dog ikke et krav
at du opbevarer tagpladerne indendørs.
Mht til klinisk risikoaffald (medicinrester og kanyler) kan du tage kontakt til
aktører på markedet som er godkendt til dette. De vil normalt give dig en
beholder til formålet – og når beholderen er fyldt får du den afhentet.
Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger.
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 tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelsen er givet i medfør § 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
Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
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