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Miljøtilsyn på Fjordkærvej 3, 7860 Spøttrup
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 55908117 på
Fjordkærvej 3, 7860 Spøttrup den 29. januar 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 bemærkninger, henstillinger, indskærpelser
Indskærpelse - Møddingsplads
Ved tilsynet den 29. januar 2016, kunne det konstateres at møddingssaft, løb
ud over møddings nordlige randzone og ud på bar jord.
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
§ 12. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på mødding-arealet. Møddingsaft skal bortledes
gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.
Stk. 2. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter
høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. Randbelægning og belægning
ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.
Møddingbund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
Det indskærpes at møddingspladsen udformes, så møddingssaft ledes til opsamlingsbeholder.
Alternativ kan du vælge at tage møddingspladsen ud af drift
Indskærpelsen er meddelt i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr.
879 af 26/06 2010) på baggrund af § 12 stk. 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Kontrol vil ske efter den 20. maj 2016
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Henstilling - afbryder til pumpe skal kunne aflåses
Ved tilsynet den 29. januar 2016 kunne det konstateret, at afbryderen til
pumpen, ikke var aflåst eller opbevaret under aflåste forhold.
Vi aftalte på tilsynet at der ville blive kikket på mulighederne at få sikret afbryderne, så den overholder kravene til husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Jf. § 21, stk. 6 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Nr. 1318 af 26. november
2015) skal pumper være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen
ikke kan sættes i gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes
og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved hovedtavlen.
Kontrol vil ske efter den 20. maj 2016
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 3,7. 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:
JKIC@skivekommune.dk eller tlf. 99156856.
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