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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 25. juni 2015 udført et
prioriteret miljøtilsyn på Taterbakkevej 4, 7540 Haderup.
Tilsynet blev udført som et prioriteret miljøtilsyn, hvor landbrugets
væsentligste miljøforhold blev gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse om etablering af tæt flydelag for begge gyllebeholdere
- Der er gjort opmærksom om betydningen af kontinuitetsbrud
- Orientering om udnyttelsesfrist for miljøgodkendelsen af 23.
december 2013.

Påmindelse om etablering af tæt flydelag for begge gyllebeholdere
Begge gyllebeholderen havde på besigtigelsestidspunktet ikke et tæt flydelag,
hvilket blev påpeget ved tilsynet.
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
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§ 20 Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 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

Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning
eller tæt overdækning.
Gyllebeholderne er blevet omrørt den 18-06-2015 af maskinstation. Vi aftalte på tilsynet, at
der hurtigst muligt etableres et tæt flydelag på begge beholdere, og senest en uge efter
modtagelsen af dette tilsynsbrev. Du bedes indsende dokumentation, evt. i form af mobilfoto,
når flydelaget er etableret.
Kontinuitetsbrud
Du har i planperioderne 2012/2013 og 2013/2014 produceret væsentligt
færre grise end din gældende produktionstilladelse. Derfor henledes
opmærksomheden på § 33, stk. 3 i Husdyrloven og § 78 b i
Miljøbeskyttelsesloven:
”Hvis en tilladelse eller godkendelse meddelt efter denne lov ikke har været helt eller delvis
udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været
udnyttet i de seneste 3 år, jf. dog stk. 2”.

Dette er blot et opmærksomhedspunkt som du bør tale med din konsulent
om.
Orientering om udnyttelsesfrist for Miljøgodkendelsen af 23/12 2013
Du har endnu ikke taget din nye miljøgodkendelse i brug og
udnyttelsesfristen udløber den 23. december 2018. Vi aftalte derfor på
tilsynet, at vi senest primo januar måned 2018 ser hvor langt du er nået
mht. den ansøgte udvidelse. Såfremt du ikke mener at projektet bliver
realiserbart, bedes du søge om et tillæg til denne godkendelse, så
produktionen bliver afstemt til det faktiske niveau.
Bemærkninger om egenkontrol
Ingen bemærkninger.
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 Peter
Lindhard Birch, e-mail: mikpb@herning.dk eller tlf. 9628 8078.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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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. brugerbetalingsbekendtgørelsen3.

Med venlig hilsen

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Vedlagt: Tilsynsrapport
Kopi til: Miljørådgiver Heidi B. Wentzlau, email: hbw@sraad.dk
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