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Oversigt over landbrugets godkendelser
§ 12 miljøgodkendelse af 16. januar 2008
Tilsynsbrev

Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, har den 8. september 2015
udført uanmeldt prioriteret miljøtilsyn på Mejrupvej 5 7451 Sunds.
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets tidligere
indskærpelser vedrørende gyllekøling og flydelag/logbog blev gennemgået.
Konklusion
Påmindelse: Gyllekølingsanlægget skal jf. nedenstående beregning køre
7987 timer om året, hvis stalden ikke er helt tom på noget tidspunkt.
Bemærkninger om egenkontrol
Gyllekølingsanlægget har siden 3. april 2014 kørt 9162 timer. Det vil sige et
årligt timeantal på 6468 time.
Vilkår 16 i godkendelsen fastsætter at gyllekølingsanlægget skal være i drift
8760 timer. Køleydelsen i gyllekølingsanlægget er 17kW og der er 960 m2
kumme der køles bliver køleeffekten pr kvadratmeter 17,71W/m2. Den
faktiske reduktionsprocent i drifttiden er 16,45%. Reduktion fastlagt i
ansøgningen er 15 %. Dermed er det drifttimer der sikrer en NH3-reduktion
på 15 %= 7987 timer. Kurt fortæller på tilsynet at stalden har været tom fra
og med august 2014 til og med september 2014 fratrækkes 1464 timer fra
dette krav. Dermed skal gylleanlægget kører i 6523 timer hvert år for at
overholde vilkår 16. Anlægget mangler at køre 55 timer for at overholde
vilkåret. Dette vurderes som en overskridelse af underordnet betydning.
Der var på tilsynstidspunktet mangelfuldt flydelag i den ene gyllebeholder i
marken. Den anden gyllebeholder i marken havde flydelag, men dette var
ikke tørt. Kurt fortalte at det fugtige flydelag skyldtes regn og at der ikke var
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tilført nok halm. Det manglende flydelag skyldtes at der indholdet i
gyllebeholderen stort set kun var vaskevand. Logbogen var ført. Kurt ville
tilføre mere halm således der dannes et tæt og tørt flydelag på begge
beholdere i marken. Beholderen ved ejendommen havde tæt, tørt flydelag.
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.

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. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.

Med venlig hilsen

Christina Thorslev Petersen
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Tilsynsrapport
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