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Miljøtilsynsrapport for virksomheder til digital offentliggørelse
Virksomhedens navn
LANDBRUGER HENRIK GRØNNE
Virksomhedens adresse

Svendshedevej 13, 7830 Vinderup

Virksomhedens CVR nummer.

68091055

Dato for tilsyn

07-09-2017

Baggrunden for tilsynet
(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.)

Landbrug, prioriteret tilsyn

Karakteren af virksomheden
(kort beskrivelse af virksomheden,
evt. med angivelse af listepunkt)

Kvægbruget er kategoriseret som

Hvad der er ført tilsyn med?

Opfølgning på indskærpelser

Er der konstateret jordforurening?

Nej

Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol

Ingen bemærkninger



Kategori 1b – miljøgodkendt husdyrbrug ikke omfattet af IED

Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?
Dato

Type

Kommentar

12-12-2016 Indskærpelse

Der skal etableres en 1 meter høj jordvold
ved udløbet af rørføringen af Nautrup Bæk.
Jordvolden skal være etableret senest den
20-01-2017.
Indskærpelsen er efterkommet.

12-12-2016 Indskærpelse

Der skal etableres skærmende beplantning
syd for ungdyrstald og ny plansilo. Beplantningen skal etableres senest 15-04-2017.
Alternativt skal ejer indhente skriftlig erklæring fra naboer om at der ikke ønskes beplantning mellem nabobeboelse og ungdyrstald/ny plansilo.
Der er indsendt skriftlig erklæring fra naboer.
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12-12-2016 Indskærpelse

Dybstrøelsen skal køres direkte fra stald til
udspredning på udbringningsarealerne eller
dybstrøelsen skal afsættes til opbevaring og
udspredning på et andet husdyrbrug.
Der er lavet et tillæg til godkendelsen, således at dybstrøelsen kan håndteres på husdyrbruget.

12-12-2016 Indskærpelse

Inden den 20-01-2017 have en energirådgiver til at lave en energigennemgang af husdyrbruget og en rapport herom. Alternativt
skal du fremsende kvittering fra energirådgiskal indsendes afsætningsaftale med tredjever om, at der ikke vurderes at være en
mand for perioden fra 2017 og frem. Aftalen
energimæssig gevinst ved en gennemgang
skal være kommunen i hænde senest den
af ejendommen.
20-01-2017. Der bliver fulgt op på forholdet.
Indskærpelsen er efterkommet.

Oplysningerne offentliggøres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december
2016 om miljøtilsyn. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses digitalt, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger,
som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

