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Tilsynsbrev
Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 29. september 2015 udført
miljøtilsyn på V Sneptrupvej 15, 7451 Sunds.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- 2 indskærpelse
- 2 henstillinger
Afsætning af husdyrgødning til ikke-godkendt modtager
Jf. vilkår 8 i tillæg 1, må der kun ske afsætning af husdyrgødning til
udbringning på de i ansøgning angivne aftalearealer og i henhold til gældende
regler.
Der ikke er overensstemmelse mellem de arealer og modtagere, der indgår i
miljøgodkendelsen og de arealer og modtagere, som fremgår af
gødningsregnskabet 2013-14.
Det indskærpes, at der ikke må udbringes husdyrgødning på ikke-godkendte
arealer. Hvis du fortsat ønsker at benytte denne modtager, skal arealerne
vurderes af Herning Kommune, enten via en § 17 anmeldelse eller et tillæg til
miljøgodkendelsen.
Manglende randzone på østlig side af ensilagesiloer
Der er i 2007 meddelt byggetilladelse til opførsel af ensilagesiloer. Siloerne er
opført, men er ikke etableret med 2 meter randzone, mod øst, i retning mod gyllebeholderen.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen, byggeblade og byggetilladelse, skal ensilagesiloerne
enten etableres med afgrænsningsmur på tre sider, og 2 m bred randbelægning ved åbning,
eller med afgrænsningsmur på 2 sider, samt 2 m bred randbelægning ved de to åbninger.
Randbelægning samt belægning ved indkørsel i siloen skal som minimum have 3 pct. fald
mod afløb (se vedhæftede byggetegning).

Det indskærpes, at reglerne omkring ensilagesiloer overholdes. Efter aftale med ejer, vil
dette blive gjort, når siloerne er tømt, senest juli 2016.
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Manglende skriftlig aftale om opbevaring af gylle hos tredje mand
Opbevaringskapacitet er beregnet til 7 måneder, ud fra det registrerede dyrehold. Ifølge ejer
er der indgået to lejeaftaler på opbevaring på andre ejendomme.
Jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, stk. 5, kan kravet om
opbevaringskapacitet opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering
af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom. Sådanne opbevaringsaftaler skal have
en varighed af mindst 5 år og indsendes til kommunalbestyrelsen.
Kontrakter på opbevaringsaftaler skal fremsendes snarest (kopi vedlagt), og senest den 15.
januar 2016.
Opdatering af beredskabsplan
I forbindelse med opførsel af nyt byggeri, skal der ske en opdatering af beredskabsplanen,
så dette svare til virkeligheden. Kopi af beredskabsplan fra 2009 er vedhæftet.
Kopi af den opdaterede beredskabsplan skal indsendes digitalt til Herning Kommune senest
den 15. januar 2016.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til
undertegnede på e-mail: peter.refsgaard@herning.dk eller tlf. 9628 8058.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven2 og / eller § 46 i
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug3. En indskærpelse er en påmindelse om
gældende lovgivning, og den kan ikke påklages. Ønsker du aktindsigt i sagens dokumenter,
kan du kontakte landbrugsteamet i Herning Kommune.
Brugerbetaling
Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, dvs.
forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Der opkræves ikke brugerbetaling for kørsel.
Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen4.
Med venlig hilsen
Peter Raben Refsgaard
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
3 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009
4 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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Vedlagt:
Tilsynsrapport
Byggeblad ensilagesiloer
Beredskabsplan
Kontrakt til opbevaring af gylle
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