Margit Døssing
Bøstrupvej 86
7840 Højslev

Den 6. april 2016
Miljøtilsyn på Bøstrupvej 86, 7840 Højslev
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 18314045 på
Bøstrupvej 86, 7840 Højslev den 13. november 2015. 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 henstillinger og indskærpelser:
Henstilling – Vilkår 15
I forbindelse med tilsynet blev det oplyst at, der ikke er installeret
spalteskraber jf. vilkår 15 i miljøgodkendelsen meddelt i 2011. Der vil i
starten af 2016 blive installeret robotskraber for at efterkomme vilkår 15.
Skive Kommune har d. 4. marts 2016 modtaget en ansøgning om en § 12
godkendelse for ejendommen, hvor ovenstående er inkluderet. En § 12
godkendelse vil betyder en efterkommelse af henstillingen.
Henstilling – Vilkår 18 og 20
Jf. vilkår 18: Gyllens pH, skal registreres før og efter behandling ved hjælp af
datalogning. I gennemsnit skal gyllens pH-værdi inden hver behandling ligge
på maksimalt pH 6,0 målt over månedsbasis. Dataudskrifter fra dataloggeren
skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
Jf. vilkår 20: Der skal udføres daglig kontrol af forsuringsanlægget
(aflæsning af pH-værdier og syreforbrug, kontrol af restmængde af syre i
syretanken, check af skueglas, aflæsning af bløde alarmer og afhjælpning af
disse m.v.). Alle driftsfejl og alarmer noteres i driftsjournalen for
husdyrbruget.
På tilsynet kunne dataudskrifter fra dataloggeren og driftsjournalen ikke
fremvises. Det henstilles, at der fremover skal kunne fremvises dataudskrift
og driftsjournal.
Vilkåret vil blive kontrolleret igen ved næste tilsyn.
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Indskærpelse - Manglende anmeldelse af ændring i
udbringningsarealer
Der gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens
harmoniareal, både for ejede og forpagtede arealer, samt overførselsaftaler
(tredjemandsarealer).
I forbindelse med tilsynet kunne følgende konstateres:
- Der afgives ikke gylle til biogas jf. vilkår 49.
- § 16 godkendelsen af aftalearealer på Viborgvej 315, er ikke taget i brug jf.
vilkår 4.
- Der er ifølge gødningsregnskabet sket en ændring i harmoniarealerne.
Jf. Husdyrgodkendelseslovens(Bek. Nr. 44 af 11. januar 2016) § 12, stk. 3
må husdyrbrug ikke udvides eller ændres på en måde, som kan indebære
forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, uden
kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af udvidelsen eller
ændringen.
Det indskærpes, at der skal indsendes en beregning, der viser, om
ændringerne indebærer en forøget forurening eller andre virkninger på
miljøet.
Skive Kommune har d. 4. marts 2016 modtaget en ansøgning om en § 12
godkendelse for ejendommen, hvor ovenstående er inkluderet. En § 12
godkendelse vil betyder en efterkommelse af indskærpelsen.
Indskærpelsen meddeles efter § 25 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v.
af husdyrbrug (Bek. nr. 44 af 11. januar 2016) og kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed.
Indskærpelse – Vilkår 22
I forbindelse med tilsynet kunne det konstateres, at syretanken er placeret
på støbt bund, men at der ikke er mulighed for opsamling af minimum den
mængde syre, som syretanken kan indeholde, som beskrevet i vilkår 22
Det indskærpes, at vilkår 16 i miljøgodkendelsen skal overholdes, så
eventuelt spild eller lækage ikke kan løbe ud på bar bund.
Indskærpelsen meddeles efter § 25 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v.
af husdyrbrug (Bek. nr. 44 af 11. januar 2016) og kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed.
Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 1. maj 2016.

Side 2

Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 4,7. 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.
miljøforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail:
JKIC@skivekommune.dk eller tlf. 99156856.
Med venlig hilsen

Jesper Kirk Christensen
Jordbrugsteknolog
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