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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 Miljøgodkendelse til Bliddalvej 4, dateret den 5. maj 2010
1. Tillæg til Miljøgodkendelse på Bliddalvej 4, dateret den 30. september 2010 – vedr. ændring i vilkår til udbringning.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 12. maj 2014 på Bliddalvej 4,
udført miljøtilsyn
Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste miljøforhold blev gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om levering af biogylle til godkendte modtagere.
- Indskærpelse om tillægsgodkendelse for de 2,24 ha ekstra jord.
- Indskærepelse om anmodning om beholderkontrol på beholder fra
1988.
- Indskærpelse om ansøgning om skift i dyretype.
Gennemgang af forholdene:
Indskærpelse om overholdelse af vilkår 71 i tillægget til godkendelsen.
Det afgassede gylle må kun leveres til de arealer, der fremgår i
tillægget.
Af vilkår 7 fremgår det hvilke arealer, der skal udspredes afgasset gylle fra din bedrift. Der må således ikke uden forudgående
godkendelse herom leveres afgasset gylle fra din bedrift til andre arealer.
Det indskærpes, at forholdes overholdes fremadrettet.
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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

Indskærpelse om overholdelse af vilkår 42 i tillægget til godkendelsen.
Der kunne konstateres en mindre afvigelse af arealerne, idet der er arealer
(2,24 ha) mere i GHI end der er i godkendelsen. Det indskærpes at, at der ved
udskiftning af arealer skal søges en § 25 tilladelse3 og ved indkøb/leje af mere
jord, skal der søges et tillæg til godkendelsen.
Det indskærpes, at de tilkøbte arealer godkendes jf. § 12 i Husdyrloven34.
Indskærpelse for manglende beholderkontrol
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at den sidste beholderkontrol
foretaget på tanken på Bilddalvej 4 fra 1988 sidst har haft beholderkontrol i
2009.
Hvis beholderen er større end 100 m3, er den omfattet af kravet om 5-10-års
beholderkontrol, den reguleres derfor under bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft. 5
Beholdere, som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer
over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning6.
Anmodning om undersøgelse af beholderen skal af brugeren indgives til en
autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den sidste kontrol.
Jævnfør bekendtgørelsen7 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.
Info om skift i dyretype (§ 31)
Der er mulighed for, i henhold til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug8, at foretage et skift i dyretype.
Af bekendtgørelsens § 31, foreligger der mulighed for at kunne få tilladelse til en konvertering
mellem forskellige dyretyper.
En anmeldelse omhandler alene skift indenfor, men ikke mellem, følgende dyregrupper, dog
således at det er muligt at skifte til gruppe 2 fra de øvrige grupper:
1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og
andre drøvtyggere.
3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
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Tillæg nr. 1, fra den 30-09-2010 til § 12 miljøgodkendelse af svinebrug, Enggården Mørup A/S, Bliddalvej 4, Herning
§ 25 i Bekendtgørelse nr. 1280 af 13. november 2012 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
4
Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
5
§ 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december 2012, om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft
6
§ 9 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14-12-2012, om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft
7
§ 9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012, om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft
8
§ 31 Bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013, og tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
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4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr
Et skift mellem dyretyper accepteres kun, hvis det foregår i eksisterende stalde, uden samtidig udvidelse af antal dyreenheder og uden andre godkendelsespligtige ændringer af staldanlæg.
Indskærpelse om ansøgning om skift i dyretype § 31 Skift i dyretype
Det tilladte dyrehold er ifølge § 12 godkendelsen fra 5. maj 2010 til følgende
dyrehold:
Årssøer 600 stk.
Smågrise 18.000 stk. (7,2-24 kg)
Slagtesvin 4.400 stk. (24-102 kg)
Antallet af producerede smågrise er øget fra den tilladte produktion på 18.000
stk. til en produktion på 18. 891 stk., som et gennemsnit de sidste 3 år.
Antallet af producerede slagtesvin er reduceret fra den tilladte produktion på
4.400 stk. til en produktion på 3.865 stk., som et gennemsnit de sidste 3 år –
dog er vægten steget fra det tilladte 102 kg til gennemsnitlig at veje 105,9 kg
ved levering til slagteriet.
Antallet af søer er dog aldrig kommet op på de 600 stk. som tilladelsen er givet til. Max antal søer de sidste 3 år har været på 580 stk.
Ifølge husdyrbrugsloven9 må dyreholdet ikke udvides eller ændres, før der er
meddelt tilladelse/godkendelse. Det indskærpes10 således, at produktionen
omgående ændres så den tilpasses det tilladte niveau.

Hvis du ønsker at få tilladelse til din nuværende produktion, kan du som alternativ anmelde en ændring i sammensætningen af dyreholdet på ejendommen.
Anmeldelsen skal ske efter § 31 i anmeldeordningen11. Herning Kommune vil
efter modtagelse vurderer, om der kan meddeles tilladelse til den ønskede
ændring.
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 tilsynsbekendtgørelsen12. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen
sker på www.herning.dk/offentlighoering.
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Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12 2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med efterfølgende ændringer
10
Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12 2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med efterfølgende ændringer
11
Bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013, og tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
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Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven13 og § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug14. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen15.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Kontrollantliste
Skema til ansøgning om skift i dyretype.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
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Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009
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Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj 2007
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