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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 miljøgodkendelse af 16. januar 2008
Tilsynsbrev
Kirsten Marie Brødbæk, Herning Kommune, har den 7. november udført miljøtilsyn på Mejrupvej 5, 7451 Sunds.
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor gyllebeholderne flydelag og logbøger blev gennemgået. Ligeledes blev gyllekølingens driftstid registreret.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om flydelag og logbog
- Indskærpelse om driftstiden på gyllekølingen
Flydelag på gyllebeholder
Gyllebeholderen fra 1992, med en kapacitet på 1.980 m³ havde på besigtigelsestidspunktet ikke et flydelag, hvilket blev påpeget ved tilsynet. Det fremgik
ikke af logbogen på tilsynstidspunktet, at der var en årsag til manglende flydelag.
Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen1 at:
Beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, medmindre der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning.
Kurt Østergaard Jensen har efterfølgende tilført halm og indsendt dokumentation for dette.
Det indskærpes, at der gyllebeholderne fremover altid har tæt flydelag
og logbog føres straks efter omrøring, pumpning eller udkørsel.
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§ 20 Bekendtgørelse nr. 853, af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
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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

Hvis Herning Kommune ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning eller
anvendelsen af en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning er mangelfuld, kan du forvente et
påbud om at etablere fast overdækning.
Gyllekøling
I henhold til vilkår 16 i Miljøgodkendelsen af 16. januar 2008, så skal gyllekølingen være i drift året rundt med køleeffekt på 9,6 kW og derved 84.096
kWh. Gyllekølingen på Mejrupvej 5 har en køleeffekt 20,7 kW og har i de
seneste 1,5 år været i drift i 1.850 timer. Der har dog ikke været fuld produktion i 6 måneder og derfor fraregnes 26 uger. Det betyder, at anlægget
har været i drift i gennemsnit 2.750 timer på et år, og med en køleeffekt på
20,7 kW giver det 56.925 kWh.
Det indskærpes derfor, at gyllekølingen fremover leverer 84.096 kWh
svarende til 4.060 timer pr år.
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 Kirsten
Marie Brødbæk, e-mail: mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
Tilsynsbrevet vil herefter blive offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven3 og / eller § 46 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug4. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen5.
Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk
Vedlagt: Tilsynsrapport
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