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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 10 tilladelse af 26. oktober 2012, til nedrivning af 5 åbnehaller, etablering af
en lukket hal, møddingsplads (100 m²) og fortank (20m²).
Byggetilladelse til etablering af lukket minkhal, meddelt den 6. august 2013.
Byggetilladelse til etablering af møddingsplads meddelt den 10. juni 2015.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen og Sarah Bourgeios, Herning Kommune, har den 9.
september 2015, udført miljøtilsyn på Sønderbyvej 6, 7270 Stakroge.
Ved tilsynet var ejer repræsenteret af René Pedersen
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om at holde et tæt flydelag i gylletanken, samt
anmodning om fremsendelse af logbog.
Påmindelse / orientering om at den faste gødning på
møddingspladsen skal holdes overdækket.

Mangelfuldt flydelag, samt anmodning om kopi af logbog
Gyllebeholderen fra 2006, med en kapacitet på 1.500 m³ havde på
besigtigelsestidspunktet ikke et helt tæt flydelag, hvilket blev påpeget ved
tilsynet.
Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen1 at:


1

Beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk
biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt

§ 20 Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.

-1–
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overdækning, medmindre der anvendes en teknologi, der er optaget på
Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning
eller tæt overdækning (såsom logbog).
Det indskærpes, at der omgående etableres et tæt flydelag i beholderen.
Der blev på tilsynet ikke forevist en månedlig logbog over flydelaget.
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen2 skal beholdere for flydende uden fast overdækning
fører logbog over flydelagets beskaffenhed.
Du skal via logbogen dokumentere, at der er tilstrækkelig tæt flydelag.
Logbogen skal føres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.
Kopi af logbogen skal på opfordring tilsendes Herning Kommune.
Du bedes fremsende en kopi af logbogen for i år. Logbogen skal være undertegnede i
hænde senest den 1. oktober 2015.
Oplag af fast gødning på møddingsplads
På tilsynet kunne det konstateres, at den faste gødning lå uden overdækning.
Den faste gødning som en bladning af halm og gødning, betragtes derfor som dybstrøelse.
Derfor skal du i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens3 § 14 stk. 1 overdække din
gødning med vandtæt materiale straks efter udlægning.
Du oplyste ved tilsynet at du lige skulle til at overdække den faste gødning, hvorfor du blot
gøres opmærksom på, at oplaget i fremtiden opbevares overdækket på møddingspladsen.
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 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
Indskærpelsen er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven5 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.
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§ 20 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
14 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
4 Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
3§
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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. brugerbetalingsbekendtgørelsen6.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport

6

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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