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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 miljøgodkendelse dateret den 21. september 2010.
Tillæg nr. 1 fra den 14. juni 2012 (etablering af gylletank, samt beplantning
herom).
Anmeldelse af velfærdsudvidelse fra den 25. januar 2012.
§ 17 godkendelse til udvidelse af udbringningsarealer dateret den 10.
december 2013.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 31. august 2015 udført
miljøtilsyn på Fjederholtvej 12, 7400 Herning.
Ved tilsynet var ejer repræsenteret af Claus Pedersen.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om sløjfning af den gamle fortank.
- Indskærpelse om lovliggørelse af eksisterende ensilageplads
- Henstilling om overholdelse af produktionstilladelse (kun tilladelse til
jersey køer)
- Henstilling om fremsendelse af ny kapacitetserklæring
- Henstilling om altid overholdelse af minimum 40 % græs i foderet.
- Påmindelse om at ejendommen skal tilmeldes sms – ordning på
genbrugspladsen.
- Påmindelse om fremsendelse af energirapport
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Manglende beholderkontrol og fjernelse af spjæld.
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at der ikke tidligere udført 10 års
beholderkontrol for fortanken /gyllebeholderen fra 1976.
Da beholderen er større end 100 m3, er den omfattet af kravet om 10-års beholderkontrol,
den reguleres derfor under bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende
husdyrgødning og ensilagesaft. 1
I henhold til bekendtgørelse om beholderkontrol fremgår det, at brugeren af åbne og lukkede
beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft, med en kapacitet på 100 m³ eller
derover, mindst hvert 10. år for egen regning skal lade beholderen kontrollere for styrke og
tæthed. Anmodning om undersøgelse af beholderen skal af brugeren indgives til en
autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den sidste kontrol.
Jævnfør bekendtgørelsen2 indskærpes det, at der straks indgives en tilmelding til
beholderkontrol.
Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at kontrollen skal udføres af en af de
kontrollanter, der er opstillet på vedlagte skema over autoriserede kontrollanter.
Alternativt kan beholderen tages ud af drift. Dette gøres ved, at beholderen afmeldes, gøres
uanvendelig og vedlagte skema indsendes til Herning Kommune.
Lovliggørelse af eksisterende ensilageplads
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at der ikke foreligger en tilladelse via
anmeldeordningen / byggetilladelse / byggeansøgning for den ensilageplads, der er etableret
på ejendommen
I henhold til byggeloven, skal der ansøges om byggetilladelse, inden man påbegynder
etablering af byggeri eller andre faste konstruktioner. Forholdet skal lovliggøres.
Det indskærpes, jf. byggeloven3, at nedenstående oplysninger indsendes til Byggesag i
Herning Kommune
- En beliggenhedsplan
- En grundplan indeholdende længde og brede af pladsen, samt en snitfladetegning
med indtegnede hældninger på pladsen.
- En kvittering fra kloakmester for udarbejdelsen af rørledningerne i jorden.
I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal der såfremt det er muligt enten
ske en anmeldelse via anmeldeordningen4. Såfremt pladsen ikke kan overholde kravene i
anmeldeordningen, så skal der ansøges om et tillæg til godkendelsen, jf.
husdyrbrugsloven5.

1 § 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og
ensilagesaft
2 § 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og
ensilagesaft
3 § 16 i Lov nr. 452 af 24. juni 1998. Byggelov (Byggeloven)
4 § 28 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2015 om tilladelse og godkendelse mv, af husdyrbrug.
5 §12 stk. 2 i Lov bekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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En ansøgning til både byggesag og godkendelse ved enten anmeldeordningen eller som
et tillæg skal være Herning Kommune i hænde snarest muligt og inden den 10. november
2015.
Henstilling om fremsend3else af ny kapacitetserklæring
I forbindelse med tilsynet har du oplyst, at du vælger at sløjfe fortanken på 250 m³.
Endvidere kunne det konstateres, at der er ensilageplads på ejendommen, som der endnu
ikke er etableret afløb fra. Såfremt denne plads skal benyttes i fremtiden, så skal der
etableres et afløb til opsamling af ensilagesaft eller evt. udsprinkling.
Kapacitetserklæringen skal således, udarbejdes således at der også tages højde for
ensilagesaften. Kapaciteten skal for den flydende gødning være på mindst 9 mdr. jf. vilkår 34
i godkendelsen6,
Kapacitetserklæringen for den flydende gødning, skal jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen7,
være undertegnede i hænde senest den 10. november 2015.
Henstilling om overholdelse af produktionstilladelsen.
Endvidere gøres opmærksom på at du i godkendelse ikke har tilladelse til opdræt af andet en
mink og jersey køer, og ikke af typen tung race. Der gøres opmærksom på
at tilladelsen skal overholdes.
Henstilling om overholdelse minimum 40 % græs i foder
Af den forelagte foderplan på tilsynet kan det konstateres, at 19,5 kg af foderet der består af
majs og 12 kg der består af græs.
Dette udgør en procentvis mængde på 38 og ikke som anført i godkendelsen, minimum 40
%.
Der gøres opmærksom på at vilkåret skal overholdes til enhver tid
Påmindelse om tilmeldelse af sms ordning på genbrugspladsen
Såfremt man er erhvervsdrivende i Herning Kommune, og man benytter sig af
genbrugspladsen til bortskaffelse af visse typer affald herfra, så skal ejendommen tilmeldes
genbrugspladsens SMS - ordning. Se vedlagte bilag.
Anmodning om fremsendelse af energirapport
Der foreligger ingen energirapport hos kommunen, og jf. såfremt du har en sådan liggende,
vil Herning Kommune gerne anmode om en kopi.
Ved tilsynet i 2012, blev det oplyst, at der var indgået en aftale med EnergiMidt om et
energitjek.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
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 Pernille
Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.
6
7

§12 godkendelse fra den 21. september 2010
§ 9 stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v
-3-

Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen8. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelsen/rne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven9 og § 46 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug10. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen11.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Orientering om tilmeldelse af sms-ordning
Skema til sløjfning af fortank/gylletank.
Skema til anmodning om beholderkontrol
Skema med godkendte kontrollanter
Skema til ansøgning vis anmeldeordning til ensilageplads

8

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
10 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009
11 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
9
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Tilmelding til SMS-ordning på genbrugspladserne.
Gå ind på følgende link:
http://affald.herning.dk/saerligt-for-erhverv
Klik så ind på adgang til genbrugspladsen for erhverv, (yderst til højre) – Her kan tilmelding
ske.
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