Vejrup Andels Grovvareforening
Roustvej 241
6818 Årre
Att.: Kaj Verner Nielsen
Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
7994 6800

Tilsynsrapport

20-11-2017

Virksomhed

Vejrup Andels Grovvareforening

Adresse

Roustvej 241, 6818 Årre

CVR nr.

PEnhed: 45231712 1017247286

Dato for tilsyn

17. november 2017

Fra virksomheden
deltog

Kaj Verner Nielsen

Tilsynet udført af

Henrik Oxenvad, Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet

Der er ikke meddelt henstillinger, påbud, forbud
eller indskærpelser til virksomheden.

Baggrund for tilsynet

Godkendelsesbekendtgørelsen, pkt. E207

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er
følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af
stamkort.

Henrik Oxenvad
Direkte tlf.: 7994 7461

Journalnr.: 182281/17
Sagsnr.: 16/14429

Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,
spildevand, luft, olietanke.
Ved tilsynet nævnede jeg, at virksomhedens
miljøgodkendelser nu er temmelig gamle, og at det
må forventes, at de inden længe skal revideres. Vi
aftalte, at jeg sammen med tilsynsrapporten sender
standardvilkårene for foderstofvirksomheder.
Efter tilsynet er jeg blevet opmærksom på, at Varde
Kommune endnu ikke har meddelt
nedsivningstilladelse til regnvandet fra de nye
kornsiloer. Jeg vil sørge for at det sker. I den
forbindelse er det sandsynligt, at jeg for brug for
nogle oplysninger fra jer. I hører nærmere
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

20-11-2017

desangående.
Resultaterne af
egenkontrollen

Virksomheden har ikke krav om egenkontrol.

Konstateret
jordforurening

Nej, der er ikke konstateret jordforurening.

Risikoscore

3,1

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal
Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den
tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre
tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af
tilsynsrapport, herunder også den eventuelle
opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning
af brugerbetaling vil ske senest i november 2018.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af
Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og
afrapportering indtil dags dato: 3 timer.

Lovhenvisning


Bekendtgørelse, nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for
godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



Bekendtgørelse, nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af
listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Henrik Oxenvad
E heox@varde.dk

Bilag:

Standardvilkår for foderstofvirksomheder.
Stamkort for Vejrup Andel
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