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Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk, Herning Kommune, har den 7. april 2015 udført miljøtilsyn
på Vorgodvej 5 6933 Kibæk.
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste
miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om foderkorrektion
- Henstilling om registrering af olietanke i BBR
Indskærpelse om foderkorrektion – vilkår 13
Der er i revurderingen fra den 16. august 2009 stillet vilkår til
fosforemissionen fra svinebruget på Vorgodvej 5, Kibæk. Korrektionen for
fosfor fra slagtesvinene må højest være 0,8662 og jeg har beregnet den til
1,0918.
Det indskærpes derfor, at fosforkorrektionen fremover overholder 0,8662.
Henstilling om korrekt registrering af olietanke i BBR
Herning Kommune har registreret følgende olietanke i BBR på Vorgodvej 5,
Kibæk.
- Nedgravet olietank under 6.000 l fra 1992
- Nedgravet olietank under 6.000 l fra 1994
- Nedgravet olietank på 1.500 l med ukendt alder
- Overjordisk olietank af stål på 1.800 l fra 2012
Du skal derfor afmelde de olietanke, som ikke findes på ejendommen eller som er tømt
og afblændet (tilførselsstuds fjernet).

Såfremt olietanken på 1.500 l ikke er sløjfet, så skal du sløjfe den straks.
Olietanke, hvor alderen er ukendt er ulovlige.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
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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

Rettelser og / eller offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Kirsten
Marie Brødbæk, e-mail: mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
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

Kirsten Marie Brødbæk
Vedlagt:
Tilsynsrapport

1
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