Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
26-06-2019
Sagsnummer
19-017689

Tilsynsrapport i forbindelse med klage
den 26-06-2019 på ejendommen:
Sønder Klitvej 214
6960 Hvide Sande

Tilsynsbrev
Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Fra virksomheden deltog

Ingen repræsentant fra ejendommen.
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Erik Haahr

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Der blev ikke observeret forhold på ejendommen, som unødigt giver anledning til lugt eller
fluer.
o Svinebesætningen er ifølge CHR-register ophørt 17-06-2019. Der blev ikke set
dyrehold på ejendommen.
o I gyllebeholderen var der et flydelag af leca. Flydelaget vurderes til at dække hele
overfladen.
o I en del af ejendommen kørte ventilationsanlægget og der var tændt lys.

Offentliggørelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre
tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige
offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Tilsynsrapport
Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold

Ifølge CHR-register er svinebesætningen ophørt 17-06-2019.

Beholdere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 2.040 m3.
Flydelag: Der er ved tilsynet et flydelag af leca, som umiddelbart blev
vurderet til at dække hele overfladen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ventilationsafkast

Ved tilsynet var en del af ventilationsanlægget i drift.
Eftersom dyreholdet er solgt, er der formentlig ikke længere brug
for ventilation af staldanlægget, så længe der ikke er svin på
ejendommen.

Venlig hilsen
Erik Lauridsen Haahr
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

2

