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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 Miljøgodkendelse til Vesterlindvej 34 dateret den 21. juli 2010.
1. Tillæg til miljøgodkendelse på Vesterlindvej 34, dateret den 8. august 2011, vedr. ekstra fodervilkår.
2. Tillæg til miljøgodkendelse på Vesterlindvej 34, dateret den 13. februar 2013 vedr. fristforlængelse for udnyttelse af godkendelsen.
§ 17 tilladelse på Vesterlindvej 34 til etablering af maskinhus, dateret den
13. september 2013.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 12. maj 2014 på Vesterlindvej
34, udført miljøtilsyn
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om nedbringning af dyreholdet for ikke at godkendelsens træder i kraft, på Vesterlindvej 34.

Nedbringning af dyreholdet
-

Indskærpelse om overholdelse af produktionstilladelsen fra den 6. oktober 2006 på 8700 stk. slagtesvin i vægtklassen 30-102 kg. Idet du
på tilsynet oplyser at du ikke ønsker at tage din miljøgodkendelse fra
2010, i brug på nuværende tidspunkt.
Miljøgodkendelsen fra 2010 giver tilladelse til 9500 stk. slagtesvin i
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vægtklassen 24-102 kg.
Du oplyser at du i den igangværende planperiode vil bestræbe dig på at overholde på
din gamle produktionstilladelse fra 2006, hvilket medfører at indskærpelsen kommer
til at lyde på overholdelse af denne godkendelse.
Ifølge gødningsregnskabet har der været en produktion på 259,9 DE i slagtesvin på
ejendommen i planperioden 2012-13. Som et gennemsnit over de sidste 3 år har du
dog på ejendommen kun produceret slagtesvin svarende til 224,77 DE.
Produktionen skal bringes i overensstemmelse med tilladelsen fra 6. oktober 2006
(233,4 DE). Alternativt skal godkendelsens vilkår overholdes, herunder etablering af
fast overdækning på gylletank og gyllekøling mv. som er nærmere beskrevet i den
nye miljøgodkendelse fra 2010 (255,5DE).
Der har jf. gødningsregnskabet kun i planperioden 2012-13, været en produktion højere end det den gamle godkendelse fra 2006 foreskriver.
Antallet af producerede dyr er under tilladelsen fra 2006, men vægtklassen overskrides, hvorfor antallet af DE overskrider tilladelsen.
Det skal understreges, som også angivet i tilladelsen/godkendelsen, at der er givet
tilladelse til et antal dyr i en given vægtklasse/alder, og ikke alene til et antal DE.
Det indskærpes1 således, at produktionen nedbringes til det tilladte niveau (niveau fra 2006).
Der gøres opmærksom på, at holdes produktionen ikke inden for rammerne af den
gamle godkendelse, så træder §12 miljøgodkendelsens fra 2010 vilkår i kræft.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynene.
Rettelser og / eller offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Pernille
Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen
sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven3 og § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug4. En indskærpelse er en påmindelse om gældende lovgivning, og den kan ikke påklages. Ønsker du aktindsigt i sagens dokumenter, kan du kontakte
landbrugsteamet i Herning Kommune.
Brugerbetaling
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Kap. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12 2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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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. brugerbetalingsbekendtgørelsen5.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
.
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Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj 2007
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