TEKNIK OG MILJØ

JOZEPHUS A.A. OPPERS
Lyngholmsvej 10
7280 Sønder Felding

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8053

mikpk@herning.dk
www.herning.dk
Sagsnummer:
09.17.60-K08-15-15
Kontaktperson:
Pernille Kjeldsen
Dato: 18-09-2015

CVR-nr.: 21196673
P-nr.: 1004756882
CHR-nr.: 58080
Midlertidig accept til oplag af ensilage på gummimåtter
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 9. september 2015, udført
miljøtilsyn på Lyngholmsvej 10, 7280 Sønder Felding.
I tilsynsbrevet fra den 16. september 2015, indskærpes det, at ensilagen på
gummimåtterne på jorden mellem ensilagepladsen og stalden, skal bruges
hurtigst muligt og, at stedet ikke må bruges igen før 2020.
Denne indskærpelse retter du efterfølgende henvendelse om, da du ikke
ønsker/ser dig i stand til at etablere en ny plads på nuværende tidspunkt.
Efter at have forelagt sagen til landbrugsgruppen, samt Lene Kimø
(afdelingsleder for Miljø & Klima) er der givet accept til en midlertidig løsning.
Løsningen er midlertidig, da gummimåtterne ikke kan betragtes som en fast
plads.
Kravene til en ensilageplads er som følger.
-

-

-

Ensilagepladser skal indrettes således, at overfladevand fra
omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen,
herunder ensilagesiloen.
Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb.
Ensilagepladsens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1
meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. De 2 meter
randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.
Ensilagepladsens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
Ensilagepladsens, bund og sidebegrænsning skal være udført af
bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal
udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og
redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.
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kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Gummimåtterne er ikke udført med hældning og afløb og bl.a. derfor, kan de ikke godkendes
til en fast ensilageoplagsplads.
Herning Kommune vurderer dog, at såfremt nedenstående vilkår overholdes, kan du få en
midlertidig accept til oplag af ensilage på gummimåtterne.
-

Perioden går fra nu af og til den stak der nu ligger på måtterne er omsat, samt til
endnu en stak og indtil den er opsat (ca. 2 år).

-

Endvidere skal der, når den nye stak ligges op, laves en randzone på mellem 0,3-0,5
meter langs gummimåttens side (den side ind mod stalden).

-

Der må kun ligge majs eller græsslet fra den 1 eller 2 slet på måtten.

-

Du må påregne skærpet tilsyn fra Herning Kommune, for at se om stakken holdes tør
og at der ikke løber noget fra den.

-

Gummimåtten skal placeres op over kanten på den eksisterende cement/betonplads.

Baggrunden for at der gives accept er, at det oplyses at pladsen forventes etableret inden for
en perioden på et par år, og der er ikke dræn, der løber til vandløb/sø, og derfor vurderes
risikoen for forurening som mindre.
Efter ca. 2 år vil sagen blive taget op igen, med henblik på at pladsen skal etableres,
alternativ må stedet ikke benyttes igen før efter 5 år.
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
tilsynsbekendtgørelsen1. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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