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Oversigt over landbrugets godkendelser på
Sognstrupvej 17 b
Miljøgodkendelse af 28.september 2010 Natur og Miljøklagenævnet har
stadfæstet godkendelsen 10. september 2012.
Tillæg af 28. april 2014
Tilsynsbrev
Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, har den 11. juni 2016 udført
miljøtilsyn på Sognstrupvej 17B og prioriteret tilsyn på Hestbjergvej 14 7500
Holstebro.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold på Sognstrupvej 17b gennemgået
og flydelag samt etablering af gyllealarm blev kontrolleret på Hestbjergvej 14.
Konklusion Sognstrupvej 17 b
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om maksimal tilførsel af husdyrgødning til
udbringningsarealerne er 76.414, 88 kg N
Indskærpelse om maksimal tilførsel af husdyrgødning til
udbringningsarealerne er 76.414, 88 kg N
Vilkår 5 i tillæg af 28. april 2014: Udbringningsarealet (336,72 ha) må
tilføres husdyrgødning svarende til 713,06 DE i kvæggylle og 61,26 DE i
dybstrøelse. Der må maksimalt tilføres 76.414,88 kg N og 11.465,32 kg P.
Ifølge gødningsregnskabet 14/15 er der udbragt 77.413 kg N hvilket
overstiger vilkår 5 i tillægget. Det indskærpes at der ikke udbringes mere
end maksimalt 76.414,88 kg N i alt, alternativt kan der inddrages flere
udbringningsarealer, disse skal godkendes af Herning Kommune inden
ibrugtagning.
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Konklusion Hestbjergvej 14
Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Bemærkninger om kontinuitet
Ifølge afgørelse fra Natur-og Miljøklagenævnet den 12. september 2012 bortfalder den del af
godkendelsen der ikke er udnyttet senest 2 år efter nævnets afgørelse, jf. §
husdyrbruglovens § 33, stk. 1. Dette har betydning for dig, da dit dyrehold endnu ikke er på
fuld produktion, du ikke har bygget den nye stald, hele ensilageanlægget samt gylletanken.
Jeg vil drøfte en eventuel nedskrivning/ delvist bortfald af godkendelsen med mine kollegaer
inden der træffes endelig beslutning om nedkrivning/delvist bortfald af din miljøgodkendelse.
Hvis det besluttes at uudnyttede dele af din godkendelse bortfalder, vil du blive hørt og have
mulighed for at komme med indsigelser. Jeg informerer dig om hvilken beslutning
landbrugsgruppen i Herning Kommune bliver enige om. Vi holder møde den 15. august og
jeg informerer dig så hurtigt som muligt herefter.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer 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.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug2. 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
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. brugerbetalingsbekendtgørelsen3.

Med venlig hilsen

Christina Thorslev Petersen
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
3 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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Vedlagt:
Tilsynsrapporter for henholdsvis Sognstrupvej 17b og Hestbjergvej 14
Vilkårsgennemgang Sognstrupvej 17b
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