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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 Miljøgodkendelse dateret den 20. januar 2009.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 27. marts 2015 udført miljøtilsyn på Agersigvej 5 6933 Kibæk.
Ved tilsynet var ejer af ejendommen Jens Rasmussen til stede, samt tilsynsførende Pernille Kjeldsen fra Herning Kommune.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om manglende overholdelse af vilkår 14 til 17 vedr.
gyllekøling
Indskærpelse om ansøgning af tillæg til godkendelse, da alle de udspredning arealer, der er beskrevet i godkendelsen ikke længere
hører under denne bedrift.

Gyllekøling (vilkår 14-17)
Der er i § 12 godkendendelsen fra 2009, stillet vilkår til at gyllekølingsanlægget.
Af vilkårene 14-17 fremgår det, at effekten af varmepumpen skal være på
mindst 24 kW, svarende til 27 W/m2 gylleoverflade.
Anlægget skal være i drift i mindst 5000 timer pr. år. Der skal være tæller til registrering af timeforbrug til dokumentation af driftstiden og den månedlige driftstid og kW forbrug skal indføres i driftsjournalen.
Ovenforstående vilkår er stillet for at kravet til en ammoniakreduktion på
mindst 20 % kan overholdes.
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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

Det kunne ved tilsynet konstateres at den opsatte varmepumpe kun er 18 KW, og at antallet
af timer anlægget kører ikke er registreret på månedsbasis.
Selvom anlægget var stort nok (varmepumpen mindst 24 kW, svarende til 27 W/m2 gylleoverflade) har anlægget ikke kørt mere end 7.308 timer fra juni 2012 til november 2014 (ca.
2,5 år).
Det oplyses ved tilsynet, at der er indkøbt endnu en varmepumpe på 18 KW.
Det indskærpes at ovenstående vilkår fremadrettet overholdes, og at der indsendes en redegørelse/beregning for hvordan kravet om en reduktion på minimum 20% ammoniak overholdes fremadrettet.
Redegørelsen/beregningen skal sendes til undertegnede snarest muligt og inden den 8. maj
2015.
Vilkårsændring i form af tillæg til godkendelsens vilkår 55-58
Der er i § 12 godkendendelsen fra 2009, givet tilladelse til fraførsel af gylle fra Agersigvej 5 til
nogle nærmere beskrevet arealer på Rævehøjvej 3. Derudover skal udspredningen af gylle
fra ejendommen udspredes på egne arealer.
Det kan i forbindelse med tilsynet konstateres, at alle arealerne, egne som aftalearealer nu
drives af Brdr. Rasmussen a/s.
Da det ikke længere er ejer af arealerne der driver disse, og da det er heller ikke er ejer af
aftalearealerne der driver disse, skal der søges et tillæg til godkendelsen for at få ændret vilkårene.
Der skal endvidere redgøres for hvortil gødningen så leveres, og der vil derefter blive taget
stilling til hvilke godkendelse dette måtte kræve.
Af bekendtgørelsen fremgår følgende:
Anmeldelse om udskiftning af bedriftens udspredningsarealer, udskiftning af markarealer hos
tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning, skal fremsendes kommunen før planårets begyndelse, altså senest den 1. august.
Efterfølgende skal kommunen senest den 1. oktober tilkendegive om de anmelde arealer kan
betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der skal udskiftes.
Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmelder trække sin anmeldelse tilbage og anmelde nye arealer. Dette skal senest ske den 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser
imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december
Det indskærpes, at indsendes en ansøgning om ændring af vilkårene med en redegørelse
om hvortil gødningen udbringes. Ansøgningen skal fremsendes hurtigst mulig og inden den
13. juli 2015.
Bemærkninger om egenkontrol
Ikke overholdes, da kravene omkring gyllekøling lever op til kravet om min
20 % reduktion af ammoniak. Se indskærpelse ovenfor.
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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 tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug2. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen3.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009
3 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
2

-3-

