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Tilsynsbrev

Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, er den 8. oktober 2015
blevet orienteret om at der på møddingsplads tilhørende adressen
Lundagervej 5 opbevares uoverdækket gødning og at randbelægningen på 2
meter, der skal friholdes for gødning, benyttes til gødningsopbevaring.
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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

Billede taget den 8. oktober 2015, der viser at gødning på møddingspladsen ikke er overdækket og kravet om 2
meter randbelægning uden gødning ikke er overholdt.

Vi har i telefonen aftalt at gødningen straks overdækkes med vandtæt materiale og
gødningen der pt. ligger på randbelægningen skubbes ind, således at møddingspladsen
overholder kravet om 2 meter randbelægning. Der indsendes et billede af at indskærpelsen
er efterkommet. Billedet sendes til undertegnede på mikcp@herning.dk senest den 16.
oktober 2015.

Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at gødning på møddingsplads skal overdækkes
og randbelægningen skal friholdes for gødning.
Opbevaring af fast gødning (2 meter randzone)
På tilsynet blev det konstateret, at der lå fast gødning langs kanten af pladsen.
I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen1, skal møddingspladsens sidebegrænsning
som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Oplaget af fast
gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks
efter udlægning.
Det indskærpes, jf. husdyrbekendtgørelsen2, at den faste gødning opstables således, at der
som minimum er en randzonen på 2 meter fra pladsen kant.
Opbevaring af fast gødning (manglende overdækning)
På tilsynet blev det konstateret, at den faste gødning lå uden overdækning.
Du har i dit gødningsregnskab registreret, at du overvejende har gødning i form af
dybstrøelse.
1 §§

11,12, i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold
husdyrgødning, ensilage m.v.
2

§ 12 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning,
ensilage m.v.
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Derfor skal du i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens3 § 14 stk. 1 overdække din
gødning med vandtæt materiale straks efter udlægning.
Hvis det forholder sig sådan at du har et traditionelt staldsystem baseret på staldgødning og
ajle og du dagligt transporterer gødning fra stalden til møddingspladsen bedes du kontakte
Herning Kommune herom.
Det indskærpes, at gødning i fremtiden opbevares overdækket på møddingspladsen

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 Christina
Thorslev Petersen, e-mail: mikcp@herning.dk eller tlf. 9628 8097.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen4.
Lovgrundlag
Indskærpelserne 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.
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

Christina Thorslev Petersen

3 § 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.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
6 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
5
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