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Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 25. maj 2016, udført miljøtilsyn
på Engebækvej 38, 7270 Stakroge.
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste
miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Orientering om krav til opbevaring af kompost i markstakke.
Kompost må opbevares i marken, såfremt tørstofprocenten er mindst 30 % for
ethvert delparti. Herudover skal markstakken overdækkes med vandtæt
materiale straks efter udlægning1.
I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen2 skal kompoststakke opfylde
gældende afstandskrav, og må ikke medføre risiko for forurening af grundeller overfladevand.
Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og
markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige
optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om
oplagringsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.
1 § 13 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage
m.v.
2 § 8 i Lov nr. 1572 af 20/12 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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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

Betegnelsen for Kompost:
Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4
måneder i gennemsnit.
Oplaget skal endvidere opfylde følgende afstandskrav:
25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg.
50 m til almene vandforsyningsanlæg
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer.
15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
15 m til beboelse på samme ejendom.
30 m til naboskel.
Oplaget må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Pernille
Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen3. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
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

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
GHI oversigt

3

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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GHI Engebækvej 38, Stakroge
CVR 16957399
Tilladt dyrehold ud fra anmeldeordningen fra den 30. juni 2014:
183 stk. Malkeko (sengestald m spalter bagskyl eller ringkanal)
10 stk. malkeko på dybstrøelse
33 stk. opdræt 0-4 mdr. på dybstrøelse
13 stk. Kvier (23-25 mdr.) (sengestald m spalter bagskyl eller ringkanal)
92 stk. tyrekalve 40-220 kg på dybstrøelse
2 stk. ungtyre (220-500 kg) (sengestald m spalter bagskyl eller ringkanal)
Planperiode 2014-2015
170,7 stk. malkeko på sengestald m fast gulv
10 stk. malkeko på sengestald med fast drænet gulv med skraber
10 stk. malkeko på dybstrøelse
40,7 stk. opdræt (0,7-4,5 mdr.) på dybstrøelse
6,4 stk. kvier (22,8-23,7 mdr.) på sengestald med fast drænet gulv med skraber
79 stk. tyrekalve (43-59,8 kg) på dybstrøelse
1 stk. ungtyr (226-783 kg) på sengestald med fast drænet gulv med skraber
Staldanlæggene bør tilrettes i GHI således de stemmer overens med de faktiske
forhold på ejendommen, Engebækvej 38, Stakroge
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