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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 miljøgodkendelse, dateret den 17. august 2009
§ 19 anmeldelse til etablering af ensilagesilo, dateret den 28. maj 2013.
Der meddeles byggetilladelse til ensilagesiloen den 28. maj 2013.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 12. august 2015 udført
miljøtilsyn på Herningvej 44 7480 Vildbjerg.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om fremsendelse af dokumentation for
gyllekølingsanlægges størrelse, opsætning mv.
Indskærpelse om sikring af råolien
Påmindelse / orientering nedskæring af produktionstilladelse,
grundet kontinuitetsbrud.

Gyllekøling
I forbindelse med tilsynet kunne det konstateres, at der ikke foreligger
nogen dokumentation for anlægges størrelse og virkning.
For at det er muligt at beregnet om vilkårene 25-28 i godkendelsen
overholdes kræves det, at følgende oplysninger på anlægget foreligger:
-

Varmepumpens effekt
Varmepumpens køleeffekt.
Forbrugt antal KW (her gælder kun det der er forbrugt til gyllekøling
og ikke til nedkøling af mælk)
Antallet af timer den kører (og det er naturligvis mål kun i stalden og
ikke til mælkekøling) – Der er dog nedskrevet timer, men det skal
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-

sikres, at det kun er de timer hvor anlægget benyttes til gyllekøling, som er
nedskrevet.
Beskrivelse af anlægges opsætning/funktion.
Antallet at m² gyllekumme, som der foretages køling på.

Det indskærpes derfor til kontrol at vilkår 25-281. at ovenstående oplysninger fremsendes
snarest muligt og inden den 21. september 2015.
Oplysningerne er gentagende gange forsøgt frembragt hos Varde Køleservice uden held.
Opbevaring af råolie/ny olie
Ved tilsynet kunne det konstateres, at råolien er placeret ved siden af det farlige affald. Det
farlige affald er imidlertid placeret på en spildbakken, men råolien er placeret på gulvet ved
siden af. Såfremt der er brud på tønden med råolie vurderes, det at der vil kunne forekomme
udslip at olie til jorden uden for maskinhuset, hvori tønderne står på fast gulv.
Jf. Herning Kommunes forskrift2 for opbevaring af olie og kemikalier, skal råolie
placeres/sikres på lige vilkår med farligt affald.
Det vil sige at tønderne skal placeres, på tæt bund uden afløb, og uden risiko for forurening
af luft, jord, grundvand, søer, vandløb.
Pladsen skal endvidere være overdækket, og det skal sikres at spild ved uheld eller
aftapning opsamles.
Det indskærpes jf. forskriften2 at tøndernes sikres således, at ovenstående overholdes.
Forholdet vil blive kontrolleret efter den 1. oktober 2015.
Billede- dokumentation for at tønderne er sikret, accepteres, og disse kan sendes pr. mail til
undertegnede. Alternativt vil der blive foretaget opfølgende tilsyn på ejendommen.
Orientering om nedskrivning af produktionstilladelse grundet kontinuitetsbrud
Det kunne ved tilsynet konstateres, at dyreholdet ikke har været oppe på tilladt produktion de
sidste 3 år.
Du oplyser på tilsynet at du er oppe på 205 årskøer, men da du har plads til 215 årskøer vil
du så hurtigt som muligt for produktionen op på dette niveau.
Produktionstilladelsen nedskrives således fra:
226 malkekøer
57 småkalve (0-6 mdr.)
184 kvier (6-25 mdr.)
113 tyrekalve (40-63 kg), alle tung race
Til:
215 malkekøer
48 opdræt (0-6 mdr.)
167 kvier (6-kælv)
113 tyrekalve (40-63 kg), alle tung race
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Såfremt dyreholdet ikke har været oppe på de 215 årskøer inden for de næste 3 år, må der
påregnes en yderligere reduktion i produktionstilladelsen.
Nedskrivningen af produktionstilladelsen foretages i henhold til vilkår 2 i miljøgodkendelsen3
fra 2009, hvoraf produktionstilladelsen skal være udnyttet inden 5 år fra godkendelsen er
meddelt.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet
Rettelser og / eller offentliggørelse
Har du kommentarer og / 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
tilsynsbekendtgørelsen4. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven5 og § 46 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug6. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen7.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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