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Beskrivelse af tilsynskampagne 2016 landbrug
Formål
Herning Kommune har i 2016 valgt at føre tilsynskampagne med fokus på reglerne omkring
krav om gyllealarmer på beholdere, der er beliggende tæt på åbne vandløb og søer.
Gyllebeholdere, der benyttes til gylle, afgasset biomasse, spildevandsslam mm., og som ligger 100 meter eller mindre fra en sø over 100 m2, omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, eller et åbent vandløb1, skulle senest per. 1. oktober 2013, være udstyret med et alarmsystem2. Herudover er det et krav, at beholderkontrolintervallet ændres fra hvert 10. år til hvert
5. år3.
Tilsynskampagnens gennemførelse
Med baggrund i data om gyllebeholderes afstand til sø og vandløb og registrerede gyllealarmer, er der i alt 77 beholdere, som er omfattet af reglerne om gyllealarm, hvor der, ifølge
Herning Kommunes oplysninger, ikke er registeret gyllealarm på disse.
Kontrol gennemføres i perioden 1. marts til 1. december 2016
Der udsendes brev til ejere af disse tanke med ønske om tilbagemelding.
Hvis gyllebeholderen allerede er udstyret med alarmsystem, bedes dokumentation for monteret alarmsystem sendes til Herning Kommune snarest muligt, hvorefter Herning Kommunes
registreringssystem opdateres. Svarfrist senest 15. maj 2016.
Hvis beholderen ikke længere er i brug, er det muligt at blive fritaget for krav om beholderkontrol og alarmsystem.
Opfølgning på tilsyn
De ejere, der ikke har reageret på henvendelsen efter svarfrist, vil blive kontaktet. Herudover
vil Herning Kommune i løbe af 2016 udføre en række uvarslede tilsyn med fokus på
gyllealarmer.
Opfølgning på tilsynskampagnen
Ved opfølgning på tilsynskampagnen opgøres:
 Antal landbrug, der er kontaktet via brev
 Antal besøgte landbrug
 Antal håndhævelser
 Tilsynskampagnens miljømæssige effekt - vurderes på baggrund af forhold der har
udløst håndhævelser
Tilsynskampagne udføres af Miljø og Klima, Landbrugsteamet.
Kontaktpersoner:
Peter Refsgaard, direkte tlf. 9628 8058, mail: mikpr@herning.dk
Christina Pedersen, direkte tlf. 9628 8086, mail: miklh@herning.dk

Kravet om alarmsystem gælder ikke, hvis vandløbets eller den § 3 beskyttede sø’s øverste kant er beliggende i samme eller
lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.
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§ 19, Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (318 af 26. november 2015).
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§ 9, stk. 2, Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (Nr. 1322 af 14.
december 2012),
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