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Tilsynskampagne 2017
Miljøtilsyn med beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning
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1. Baggrunden for tilsynskampagnen
Kommunens Miljøteam udfører hvert år kampagne-miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn
(nr. 519 af den 7. december 2016). I 2015 kollapsede en gyllebeholder af mærket Muleby i Kolding
Kommune. Det medførte øget fokus fra Miljøstyrelsen og Beholderkontrolordningen på miljørisici relateret
til beholdere af nævnte type til opbevaring af flydende husdyrgødning.

2. Tilsynskampagnens formål
Tilsynskampagnens formål er at sikre, at Muleby beholdere i Odsherred Kommune, får udført lovpligtig
beholderkontrol, at der er dækkende flydelag og at pumpesystemer og øvrige tekniske installationer
overholder gældende lovkrav for beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning.

3. Målgruppe
Målgruppen består af
-

Ejere af gyllebeholdere af mærket Muleby.

-

Ejere af gyllebeholdere, hvor kommunen ikke kender mærket af beholderen.

-

Ejere af beholdere hvor kommunen ikke ved hvorvidt der er udført rettidig beholderkontrol.

4. Tilsynskampagnens eksekvering
På baggrund af en gennemgang, udført i januar 2017, af Miljøteamets registreringer af gyllebeholdere i
kommunen findes ejere i målgruppen. Øvelsen medfører at kommunens registreringerne samtidig bliver
opdateret og gennemgået for eventuelle fejlregistreringer mv.
Målgruppen inviteres efterfølgende til et informations- og dialogmøde i januar 2017. På mødet drøftes
problematikken omkring beholderne og formålet med kommunens tilsynskampagne præsenteres. Ved at
invitere til et informationsmøde i starten af året inden selve tilsynene bliver udført, har ejerne skærpet
fokus på de driftsforhold, der gør sig gældende for ejendommens gyllebeholdere lige så snart dialogmødet
er afholdt. Samtidig har ejerne af beholderne mulighed for at forberede sig og fremskaffe eventuelle
manglende dokumenter mv. inden tilsynet. Ud over de involverede landmænd, inviteres repræsentanter
fra to landboforeninger, der er repræsenteret i kommunen, til informations- og dialogmødet.
Kommunens Miljøteam udarbejder desuden et skema, der anvendes som standard-tilsynsskema i
kampagnen.

5. Kampagnens særegenhed
Tidligere er de landmænd som har været involveret i tilsynskampagner blevet informeret ved at modtage
et brev fra kommunens sagsbehandlere med et varsel om at kommunen medarbejdere ønskede at udføre
et miljøtilsyn på ejernes ejendommen indenfor 14 dage. Metoden har de ulemper, at dialogen mellem
landmand og kommunens medarbejdere begrænses til den periode hvor kampagnetilsynet fysisk bliver
udført. Der kan være en kortere opfølgende dialog mellem parterne i forbindelse med den efterfølgende
sagsbehandling.
Når kommunens medarbejdere inviterer repræsentanter fra lokale landboforeninger og de nævnte
landmænd til et møde i starten af tilsynsåret, er det muligt for alle involverede parter, at drøfte konkrete
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faglige problemstillinger i tilsynskampagnen, i et samlet forum og på et tidligt tidspunkt. Samtidig får
landmændene fokus på de drifts- og miljøforhold, der relaterer sig til tilsynskampagnen på et tidligt
tidspunkt i kampagnen, hvormed risikoen for driftsuheld nedsættes.
At dialogen mellem landmænd, konsulenter og tilsynsførende både bygger på et årligt informationsmøde,
det fysiske tilsyn og den opfølgende sagsbehandling er det også muligt løbende at drøfte forbedringer ift.
planlægning og udførelse af miljøtilsynene.

6. Forventet effekt
Når tilsynskampagnen er udført, har Kommunens Miljøteam gennemgået og rettet eventuelle fejl i egne
registreringer over beholdere i kommunen til opbevaring af flydende husdyrgødning. Alle ejendomme i
målgruppen får gennemgået pumpesystemer og øvrige tekniske installationer, hvormed det sikres, at
gældende lovkrav til gyllebeholderne overholdes og herigennem bliver der sat fokus på korrekt opbevaring
og håndtering af flydende husdyrgødning på ejendommen.
På den baggrund er det kampagnens målsætning af at opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning
på de 20 ejendomme i målgruppen ikke udgør en miljørisiko efter miljøtilsynet.

7. Kampagne- og driftsøkonomi
Tilsynskampagnen medfører ikke et øget ressourceforbrug i Miljøteamet sammenlignet med tidligere
tilsynsår. Kampagnen gennemføres samtidig med kommunens øvrige miljøtilsyn og indenfor det af Center
for Natur, Miljø og trafik vedtagne budget ift. Miljøteamet.

8. Milepæle
Januar 2017: Gennemgang af registrer og udpegning af ejendomme til deltagelse i tilsynskampagnen.
Februar 2017: Informations- og dialogmøde.
Februar 2017: Start miljøtilsyn.
Oktober 2017: Alle tilsyn er udført.
Februar 2018: Tilsynskampagnen afsluttes med evaluering.

9. Alternativer
Såfremt tilsynskampagnen ikke gennemføres, er Odsherred Kommune forpligtiget til at gennemføre en
anden tilsynskampagne, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen 1.
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Bekendtgørelse nr. 1519 af 07/12/2016 om miljøtilsyn.
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10. SWOT
Styrker (internt)

Svagheder (intern)
Eventuelle nuværende fejlregistreringer, kan medfører
fejl i udpegning af målgruppen.

Projektet kan tilpasses Miljøteamets øvrige drift.
Målgruppen kan identificeres administrativt.
Miljøteamet arbejder kontinuerligt med dialogen med
erhvervet.
Tilsynskampagnen kan gennemføres relativt
omkostningsfrit.
Kampagnen afsluttes tidligt i tilsynsåret.
Nye medarbejdere anvender tilsynskampagnen til
kompetenceudvikling.
Tættere kontakt mellem Kommunens Erhvervsservice og
landbrugsvirksomhederne i kommunen.
Muligheder (ekstern)
Lokale landboforeninger deltager i informationsmøde til
formidling.
Formidlingsaktiviteterne dækker alle husdyrbrug i
Odsherred Kommune.
Kommunen har egne ressourcer til rådighed til hjælp til
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.
Lokale landboforeninger hjælper til formidling af
tilsynskampagnen til deres medlemmer.

Trusler (ekstern)

11. Evaluering
Uheld med udslip af flydende husdyrgødning kan forsage miljøforurening af jord, grund- og overfladevand
og de miljørisici, der er for miljøuheld i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende
husdyrgødning på landbrugsejendomme, er forhold som landmænd skal forholde sig til i
driftsplanlægningen og blandt de forhold som bliver gennemgået ved et kommunalt miljøtilsyn.
På baggrund af uheld med gyllebeholdere af mærket Muleby og deraf Miljøstyrelsens og
Beholderkontrolordningens øget fokus på denne type beholdere, er tilsynskampagnen aktuel i tid og
relevant i forhold til at imødegå de risici, der er for miljøuheld i forbindelse med opbevaring og
håndtering af flydende husdyrgødning på ejendomme, der anvender beholdere af det nævnte mærke.
Tilsynskampagnens formål var at sikre, at de Muleby beholdere, der er i Odsherred Kommune, har udført
lovpligtig beholderkontrol, at der er dækkende flydelag og at pumpesystemer og øvrige tekniske
installationer overholder gældende lovkrav for beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning.
I kampagnen blev der er udført tilsyn på 20 ejendomme. På baggrund af tilsynene er der meddelt
indskærpelser for ti forhold fordelt på otte beholdere på otte forskellige ejendomme. Forholdene fordeler
sig som:

4

-

3 indskærpelser for manglede beholderkontrol.

-

3 indskærpelser for manglede dækkende flydelag.

-

1 indskærpelse for manglede gyllealarm på beholderen.

-

1 indskærpelser for ulovligt installeret pumperør.

-

1 indskærpelse for overfyldt beholder.

-

1 indskærpelse for manglede logbog over beholderens drift.

Kommunens formål med at indlede kampagnen med et informationsmøde for de deltagende landmænd
var, at landmændene ville have fokus på problemstillingerne omkring driften af deres gyllebeholdere fra
starten af 2017. Dermed var det muligt for landmændene, at få korrigeret eventuelle nødvendige forhold
for at nedsætte risikoen for driftsuheld så hurtigt som muligt. Ud af de otte ejendomme, hvortil der
blevet meddelt indskærpelser, deltog de tre ejendommen i Kommunens informationsmøde, fra to
ejendommen blev der meldt afbud, men ejerne var samtidig i dialog med kommunens medarbejdere om
kampagnens formål. Tre ejendommen var ikke repræsenteret ved informationsmødet og var ikke i dialog
med Kommunens medarbejdere inden kampagnetilsynet.
Indskærpelserne for manglende beholderkontrol, manglende gyllealarm, manglende logbog og et tilfælde
af manglende flydelag relaterede sig til de ejendomme, hvorfra der ikke var en repræsentant, der deltog i
informationsmødet. De 2 øvrige indskærpelser for manglende flydelag, et ulovligt pumperør og en
overfyldt beholder relaterede sig til ejendomme, der var repræsenteret ved informationsmødet.
Odsherred Kommune mener at tilsynskampagnens primære formål om, at
-

der er udført lovpligtig beholderkontrol på Muleby beholdere i Odsherred Kommune

-

der er dækkende flydelag på beholderne

-

pumpesystemer og øvrige tekniske installationer overholder gældende lovkrav og specifikationer

er blevet opfyldt, da alle ejendomme med beholdere i målgruppen, har fået udført kampagnetilsyn og da
der er udført opfølgende tilsyn på de ejendomme, hvor det har været nødvendigt.
Sekundært har tilsynskampagnen medført, at kommunens registreringer over beholdere til opbevaring af
flydende husdyrgødning er blevet opdateret og at problematikker omkring driften af gyllebeholdere er
blevet formidlet til alle landmænd, der deltog i kommunens informationsmøde og repræsentanter fra
lokale landboforeninger.
Endeligt udarbejdede Kommunens Miljøteam et skema til brug ved kampagnetilsynene. Dette skema
bruges fremadrettet af Miljøteamet ved tilsyn med beholdere med flydende husdyrgødning. I 2017
begyndte de sjællandske kommuner, der deltager i Kommunernes Landsforenings Landbrugsnetværk, at
udarbejde fælles skemaer og pjecer, der kan anvendes af de kommunale medarbejdere ved miljøtilsyn. På
den baggrund bliver Odsherred Kommunes tilsynsskema for tilsynskampagnen præsenteret i det nævnte
netværk på førstkommende netværks-møde.
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Bilag 1. Tilsynsskema til kampagnetilsyn (beholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning)
Sag: 306-2016-xxxxx
Dok.: 306-2017-yyyyy
Oprettet: zz. måned 2017

Kampagnetilsyn: Tilsynsnotat – gyllebeholdere

ADRESSE:

MAIL:

EJER/BRUGER:

TLF-NR:

KONTAKTPERSON:

TLF-NR:

Beholderfabrikat: Muleby

LISTETYPE:

Odsherred Kommune v/ Tilsynsførende udførte den DATO et anmeldt kampagnetilsyn med ejendommens
gyllebeholdere. Ved tilsynet deltog ejer: ____________________
Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:
Gyllebeholdere:
Nr. 1
 Byggeår
 Volumen
 Sidste 10 års beholderkontrol
o Bemærkninger fra beholderkontrol:
 Næste 10 års beholderkontrol
 Spjæld:
 Afstand til nærmeste sø eller vandløb:
 Fast overdækning:
 Fastmonteret rør og pumper:
Bemærkninger
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m3

Drift af beholder
1. Er flydelaget skorpet og fri for sprækker med blank gylleoverflade?

Ja:

Nej:

Pct:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Ja:

Nej:

2. Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevejr?
3. Har overdækningen en tør overfalde (i tørvejr)?
4. Noter prc. overflade med tilfredsstillende overdækning
5. Max 3m3 uden tæt flydelag ved indløb
Er flydelaget i orden?
Logbog ført?
Fremvist logbog?
Modtaget kopi af logbog?
Seneste tømning af beholder?
Seneste omrøring af beholder?
Propel eller pumpe?
Tank tømt helt?
Tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning:
Foto af gyllebeholder og flydelag:

Øvrige bemærkninger:

Noteret den DATO
AS tilsynsførende

7

Offentliggørelse fra miljøtilsynet
Odsherred Kommune skal offentliggøre nedenstående oplysninger fra miljøtilsynet på portalen Digital
MiljøAdministration (http://dma.mst.dk), inden for 4 måneder jf. Bekendtgørelse nr. xxx af YY/ZZ/20XX
om miljøtilsyn.
Har du kommentarer til nedenstående tilsynsrapport bedes du indsende dem inden 14 dage fra dags dato.
Ejer

Adresse

Postnr.

By

CVR nr.

Tilsynstype: Basis /
prioriteret / kampagne

Kampagne
Tilsynsdato

Tilsynets art.
Virk./Landbrug

Håndhævelser

Konstateret jordforurening

Landbrug
Hvad er der ført tilsyn med








Logbog for flydelag gyllebeholder
Flydelagets tilstand
Fast overdækning
Afstand til vandløb eller sø
10- eller 5 års beholderkontrol
Spjæld
Fasmonteret rør og pumper
Bemærkninger til virksomhedens indberetninger

Ingen

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte kampagnemiljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i
de øvrige oplysninger, som Odsherred Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af
offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
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