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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse 4. februar 2015

Tilsynsbrev

Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, har den 5. november 2015
udført miljøtilsyn på Odinsgaardsvej 5, 7270 Stakroge.

Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at der skal skrabes hver 2. time i kostalden og
hver 4 time i goldko/kviestalden.
- Orientering om at tilføre mere halm til flydelaget hvis det forsat
bobler.
Ifølge vilkår 8 i godkendelse af 4. februar 2015 skal der skrabes hver 4.
time døgnet rundt i goldko/kviestalden. På nuværende tidspunkt skrabes
der manuelt med bobcat, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Det indskærpes at
der senest 1. februar 2016 er indsendt en handlingsplan for hvordan det
sikres at ammoniakemissionen fra den pågældende stald ikke overstiger
det godkendte niveau.
Ifølge vilkår 9 i godkendelse af 4. februar 2015 skal der skrabes hver 2.
time i kostalden. På nuværende tidspunkt skrabes der manuelt med bobcat,
hvilket ikke er tilstrækkeligt. Det indskærpes at der senest 1. februar 2016
er indsendt en handlingsplan for hvordan det sikres at
ammoniakemissionen fra den pågældende stald ikke overstiger det
godkendte niveau.
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På tilsynstidspunktet var der en del bobler i flydelaget på gyllebeholderen.
Vi lavede en aftale om at der skulle tilføres mere halm, så en tæt og tør
overflade på flydelaget blev sikret, hvis ikke boblerne forsvandt indenfor
kort tid (1-2 uger)
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
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelsen/rne er givet i medfør § 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

Christina Thorslev Petersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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