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

Til ejer af gyllebeholderen på
Hammelsvangvej 1
6920 Videbæk
Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
anne.marie.susgaard@r
ksk.dk
Dato
24. januar 2020
Sagsnummer
19-022850

Tilsynsbrev og rapport
Opfølgning på kontrol af gyllebeholder på adressen Hammelsvangvej 1, 6920 Videbæk
Jeg har den 18. oktober 2019 fået tilsendt en beholderkontrol for gyllebeholderen på 450 m3 på
adressen Hammelsvangvej 1, 6920 Videbæk. Beholderkontrollen er udført den 15. oktober 2019
Der er ved kontrollen konstateret følgende:


At de 2 øverste skifte skal repareres for revner / afskalling. Ellers skal de fjernes.

Ovenstående har givet anledning til følgende indskærpelse:


Det indskærpes at ovenstående beholderskader repareres. Arbejdet skal være udført senest
den 31. maj 2020.
Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om
opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.
Som dokumentation for at arbejdet er udført, skal der indsendes kopi af faktura og evt.
fotodokumentation.
Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud
mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

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

Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af
ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende
afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder
reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres
til ejer af ejendom.
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e

Bemærkning

Beholder kontrolleret
med bemærkning:
De 2 øverste skifte skal
repareres for revner /
afskalling eller fjernes

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Beholderkontrol

Beholderen er kontrolleret den 15. oktober 2019 med
bemærkninger: De 2 øverste skifte skal repareres for revner /
afskalling. Eller fjernes.
Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag
for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de
til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse
om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af
gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Det indskærpes derfor, at beholderen bliver repareret som angivet i
rapporten.

Venlig hilsen

Anne Marie Susgaard
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
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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.

Orientering om indsamling af personoplysninger.
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra
dig.
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Retten til at trække samtykke tilbage.
9. Dine rettigheder
10. Klagemulighed til Datatilsynet
Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler
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