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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse fra 12. oktober 2012 er bortfaldet
Produktionstilladelse fra 1997 til 7364 slagtesvin på fuldspaltegulv
Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk, Herning Kommune, har været på miljøtilsyn på Hjortdalvej 2
7400 Herning. Tilsynet er udført den 7. marts 2016.
Carsten Bøndergaard deltog i tilsynet
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om lovliggørelse af løbegårde
- Indskærpelse om lovliggørelse af møddingsplads
- Indskærpelse om etablering af tagrender på stald ved
møddingsplads
- Indskærpelse om kapacitetserklæring
Indskærpelse om lovliggørelse af løbegårde
Du har omlagt slagtesvineproduktionen til økologi på ejendommen. I den
forbindelse har du bygget løbegårde til grisene. Etablering af løbegårde er
omfattet af husdyrloven.
Det indskærpes derfor, at du søger om godkendelse/anmeldelse af
løbegårdene ved Herning Kommune efter
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. Du skal indsende
ansøgningen/anmeldelsen til Herning Kommune senest 1. maj 2016.
Løbegårdene skal ligeledes have en byggetilladelse efter byggeloven.
Indskærpelse om lovliggørelse af møddingsplads
Du har bygget en møddingsplads på ejendommen. Etablering af
møddingspladser omfattet af husdyrloven.
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Det indskærpes derfor, at du søger om godkendelse/anmeldelse af
møddingspladsen ved Herning Kommune efter
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. Du skal indsende
ansøgningen/anmeldelsen til Herning Kommune senest 1. maj 2016.
Møddingspladsen skal ligeledes have en byggetilladelse efter byggeloven.
Indskærpelse om etablering af tagrender på møddingsplads
Stalden ved møddingspladsen har ingen tagrender. Det betyder, at alt tagvand herfra
opsamles sammen med møddingssaften. Derved opstår der risiko for, at beholderne fyldes
og løber over. Der er ligeledes risiko for, at afløbet ikke kan bortledes vandet fra
møddingspladsen hurtigt nok.
Det indskærpes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens3 § 12 stk. 1 overholdes. Det betyder,
at du skal etablere tagrender på stalden ved møddingspladsen.
Herning Kommune vil kontrollere, om tagrenden er etableret. Tilsynet vil blive udført efter
den 1. august 2016.
Indskærpelse om ny kapacitetserklæring
Du har ændret på produktionen på ejendommen og etableret løbegårde og møddingsplads.
Det betyder, at kapaciteten af flydende husdyrgødning er ændret.
Når du foretager ændringer, som har betydning for kapaciteten, så skal du indsende en
kapacitetsopgørelse til Herning Kommune jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 103.
Når du foretager kapacitetsopgørelsen, så skal du medregne den del af tagvandet, som
opsamles i gyllebeholderne, da du ikke har tagrender ved løbegårdene.
Det indskærpes, at du indsender kapacitetsopgørelsen til Herning Kommune senest 1. maj
2016.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer eller rettelser, skal du inden 14 dage kontakte Kirsten Brødbæk, e-mail:
mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen4. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016, og tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning,
ensilage m.v.
4 Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
2

3 Bekendtgørelse

-2-

Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven5 og § 46 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug6. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen7.
Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk
Vedlagt: Tilsynsrapport
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Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
7 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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