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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 12. november 2015 udført
et basis miljøtilsyn på Nørreholmvej 11 7490 Aulum.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse om at der skal udarbejdes erklæring om tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.
- Påmindelse om at der skal indsendes kopi af rapport for energigennemgang af ejendommen.
- Påmindelse om at der skal indsendes kopi af logbog for gyllebeholdere.
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet
Som det fremgår af vedlagte tilsynsrapport er opbevaringskapaciteten for
flydende husdyrgødning beregnet til 5,99 mdr. Dette kan skyldes at vores
nuværende oplysninger ikke er korrekte. Du bedes derfor indsende en opdateret erklæring gældende for nudriften på ejendommen. Erklæringen bedes indsendt til Herning Kommune senest 1. december 2015.
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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

Bemærkninger om egenkontrol
Der er i tilsynsbrev af 10-12-2012 indskærpet, at kopi af rapport for energigennemgang af ejendommen skal sendes til Herning Kommune senest 0103-2013. Jeg kan ikke se, at kopi af rapporten er indsendt. Du bedes derfor
indsende en kopi af rapporten til Herning Kommune snarest muligt.
Logbog for gyllebeholdere
Der kunne på tilsynet ikke fremvises logbog for ejendommens gyllebeholdere. Du bedes indsende kopi af logbog til Herning Kommune snarest muligt.
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.
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. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Vedlagt: Tilsynsrapport.
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