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Påbud om vilkårsændringer i miljøgodkendelsen for Ø. Grønningvej 12, 7870 Roslev
Skive Kommune varslede den 25. februar 2015 et påbud om vilkårsændringer til din miljøgodkendelse på Ø. Grønningvej 12, 7870 Roslev i forbindelse med en regelmæssig revurdering. Frist for indsendelse af bemærkninger blev sat til den 11. marts 2015. Da der ikke er
modtaget bemærkninger fra dig, påbyder Skive Kommune med
hjemmel i § 39 jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, følgende nye vilkår:

9. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i
2025, med mindre tidpunktet fremskyndes med
baggrund i EU-retligt krav.
7. Der skal installeres varmeveksler på mindst én af
staldene, som omfatter mindst 122.000 kyllinger
om året, således at ammoniakemissionen fra ejendommen nedsættes med mindst 228 kg NH3-N/år.
8. Varmeveksleren skal installeres senest 5 måneder
efter revurderingens meddelelse.
9. Der skal senest 1 år efter revurderingens meddelelse indsendes dokumentation for kontinuert drift
af varmeveksleren og for ammoniakreduktion på
mindst 228 kg NH3-N/år.
10.Dersom den forventede effekt ikke er opnået, skal
der senest 1 år efter revurderingens meddelelse
anvendes andet virkemiddel til at opnå den samme
effekt.
16.Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal være opdateret
og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres
ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det
eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og
synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med
de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let
tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold
skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte
mfl. og udleveres til evt. indsatsle-
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der/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.
17.Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:


Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortkaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.



Alle olietanke skal tømmes.



Olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes
i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer.

Enkelte vilkår udgår af godkendelsen, da de er indarbejdet i gældende lovgivning eller fordi de ikke længere er relevante.
Vilkårsændringerne træder i kraft med umiddelbar virkning.
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest den 15. april
2015.
Digital klage
En eventuel klage skal enten indgives via Natur- og miljøklagenævnets ”klageportal”, der findes link til klageportalen på www.virk.dk og
www.borger.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Civilt søgsmål
Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Nina Sohn Hansen
Biolog

