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
29-11-2019
Sagsnummer
19-028977

Tilsynsbrev og rapport
for prioriteret landbrugstilsyn den 26-11-2019 på ejendommen:
Holstebrovej 101
6950 Ringkøbing

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

Ejer af ejendommen

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Gyllebeholder har fået foretaget beholderkontrol:
o

Udskiftning af kabler + reparation af kabler + elementskade: ikke udført.


Ejer vil tage kontakt til firma.



Efter udført arbejde skal dokumentation (evt. faktura) sendes til kommunen.

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.

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 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres
til ejer af ejendom.
Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Tilsynsrapport
Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

Overdæ
kn.

Bemærkning

(m2)
Fast mødding

01-011800

150

100

Afløbsforhold: ukendt.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Dybstrøelse fra heste opbevares kortvarigt på møddingsplads
hvorefter det kommer i gyllebeholderen.

Beholdere
Type

Gyllebeholder

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

01-011989

10-012019

550

2.215

10

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 2.215 m3.
-

Overdæk
ningstyp
e

Bemærkning

Beholder kontrolleret
10-01-2019 med
bemærkninger: nyt
kabel i hul nr 1-3 +
kabel skader på 5-7-8
+ element skade i top
skal støbes op igen.

Beholderkontrol sidst udført i januar 2019.
Udskiftning af kabler + reparation af kabler + elementskade:
ikke udført.
Skaderne skal repareres. Ejer vil tage kontakt til firma.
o Efter udført arbejde skal dokumentation (evt.
faktura) sendes til kommunen.
Flydelag: Gyllebeholder under omrøring i forbindelse med
flytning af gylle.
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Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

26-11-2019

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

2,60

Vægtet konsekvens

3,00

Vægtet score

2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx

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.
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