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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Produktionstilladelse meddelt via tilsyn den 23. maj 2005.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 9. september 2015 udført
miljøtilsyn på Sdr Feldingvej 28, 7280 Sønder Felding.
Ved tilsynet var ejer hustru Lilly Simmelsgaard.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Dyrehold:
Der kunne ved tilsynet konstateres, at der ikke længere er dyr på ejendommen.
Der er dog i planperioden 2013-2014 produceret 854 stk. slagtesvin i vægtklassen
32-117,8 kg.
Til orientering skal oplyses, at såfremt i 3 år i træk ikke er dyrehold på
ejendommen, så vil produktionstilladelsen bortfalde.
Det vil sige, at der skal indsættes dyr (over 3 DE) på ejendommen inden den 20.
november 2017, såfremt produktionstilladelsen ønskes opretholdt.
Såfremt produktionstilladelsen bortfalder, skal du, såfremt du ønsker at indsætte
dyr igen (over 3 DE) ansøge Herning Kommune om tilladelse til dette.
Der skal således foreligge en godkendelse/tilladelse fra Herning Kommune, inden
der igen sættes dyr ind på ejendommen.

Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og 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 Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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