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Miljøtilsyn på Dalagervej 14, 7884 Fur
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 15421037 på Dalagervej 14, 7884 Fur den 4. marts 2016. Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået. Til orientering er tilsynsrapporten vedlagt.
Baggrunden for tilsynet er Skive Kommunes forpligtigelse til at føre miljøtilsyn jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 1441 af 2. december 2015).
Tilsynet har givet anledning til følgende henstilling og indskærpelser:
Henstilling – Olietank
Du oplyste på tilsynet, at du lige havde fået en ny olietank, som også blev
beset ved tilsynet. Der er tale om en 1200 L tank til dieselolie.
Du fik udleveret et anmeldelsesskema for olietanke på tilsynet, der skal udfyldes og indsendes til Skive Kommune sammen med en kopi af tankattesten.
Du bedes indsende anmeldelsesskema og kopi af tankattest snarest muligt.

Indskærpelse – Møddingsplads – Manglende overdækning
Ved tilsynet kunne det konstateres, at møddingen ikke var overdækket, og
det blev oplyst, at der ikke er daglig tilførsel til møddingspladsen.
Jævnfør § 14 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1318 af 26. november 2015) skal møddinger overdækkes med et tætsluttende og vandtæt
materiale, medmindre der er daglig tilførsel.
Det indskærpes, at møddingspladsen skal bringes til at overholde kravet om
overdækning eller tømmes.
Indskærpelsen er meddelt efter § 69 i Miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1317
af 19. november 2015) på baggrund af § 14 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 23. marts 2016.

Indskærpelse – Møddingsplads – Manglende randzone/mur

TEKNISK FORVALTNING
Byg og Miljø
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 99155500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
EAN-nr.
www.skive.dk

Ved tilsynet kunne det konstateres, at møddingspladsen ikke er afgrænset af
randzone eller mur omkring møddingspladsen.
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Jævnfør § 12 stk. 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1318 af 26.
november 2015) skal møddingens sidebegrænsning som minimum bestå af
en 1 m høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. Se eventuelt vedlagte
byggeblade.
Det indskærpes, at møddingspladsen skal bringes til at overholde reglerne
om randbelægning eller 1 m høj mur. Hvis møddingspladsen tømmes vil kravet om 2 m randzone være opfyldt.
Indskærpelsen er meddelt efter § 69 i Miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1317
af 19. november 2015) på baggrund af § 12 stk. 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 23. marts 2016.

Indskærpelse – Møddingsplads – Spild ved møddingsplads
Ved tilsynet kunne det konstateres, at der lå mødding ved siden af møddingspladsen på flere sider. På tilsynet blev det oplyst, at der normalt ikke
ligger så meget på møddingspladsen, og at den snart vil blive tømt.
Jævnfør § 25 stk. 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal opbevaringsanlæg
for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand
tømmes så ofte, at de ikke løber over.
Det indskærpes, at møddingen skal benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder udenfor møddingen eller, at der er risiko herfor.
Indskærpelsen er meddelt i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr.
1317 af 19. november 2015) på baggrund af Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 1 og stk. 2, og kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 23. marts 2016.

Indskærpelse – Oplagring af mødding udenfor møddingsplads
På tilsynet kunne det konstateres, at der lå fast gødning langs den sydlige
side af staldbygningen. På den modsatte side havde der også ligget fast gødning langs stalden, men det var blevet fjernet og puttet i containere, som
endnu ikke var kørt væk.
Jævnfør § 11 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen må oplagring af fast gødning
kun ske på møddinger, i en lukket container placeret på et befæstet areal eller i en gyllebeholder. Hvis der er tale om kompost, dvs. f.eks. dybstrøelse
der har ligget i en stald i 3-4 måneder, må det også opbevares i markstak jf.
§ 13 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Det indskærpes, at den faste gødning skal fjernes og opbevares i overensstemmelse med ovenstående.
Indskærpelsen er meddelt i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr.
1317 af 19. november 2015) på baggrund af Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 23. marts 2016.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 3,3. Risikoscoren ligger mellem 1 og 5, og ifølge bekendtgørelsen skal kommunen prioritere at føre tilsyn oftere med de husdyrbrug, der har de højeste risikoscorer.
Skive Kommune har ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
Resultatet af egenkontrol er gennemgået på tilsynet og fremgår af den vedlagte tilsynsrapport. Egenkontrollen har ikke givet anledning til håndhævelse.
Har vi ikke hørt fra dig inden 14 dage, betragtes brevet og rapporten som
godkendt. Tilsynsbrevet bliver herefter offentliggjort på Skive Kommunens
hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapport og evt. andre
vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Er der spørgsmål eller kommentarer til brev, tilsynsrapport eller landbrugets
miljøforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail:
mehd@skivekommune.dk eller tlf. 99 15 63 05.

Med venlig hilsen

Merete H. Davidsen
Skov- og Landskabsingeniør

