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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§11 miljøgodkendelse af 8. februar 2013
§11 Tillæg nr. 1 af 3. april 2013
§11 Tillæg nr. 2 af 14. oktober 2013
Tilsynsbrev
Til Gerrit Boeve
Louise Lindegaard Weinreich, Herning Kommune, har den 30. maj 2016 udført
miljøtilsyn på Teglværksvej 24 7540 Haderup.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om manglende overholdelse af vilkår 13. Der skal
etableres en pumpeledning mellem fortank til udsprinklingsanlæg og
gyllebeholder. Dette skal gøres inden 1. december 2016.
- Orientering om at i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, er der
kommet ny lovgivning om allerede etablerede ensilagepladser. Det
betyder, at ensilagepladsen skal indrettes enten A) med 2 meters
randzone og afløb i begge ender af ensilagepladsen eller B) en
minimum 1 meter høj mur i den ene ende af ensilagepladsen og så
2 meters randzone med afløb i den anden ende. Den ny lovgivning
træder i kraft fra 1. januar 2017.
Bemærkninger om kontinuitet
Du skal være opmærksom på reglen om kontinuitetsbrud1. Kontinuitetsbrud
betyder, at du kan miste retten til at producere så mange dyr, som du har
godkendelse til nu. Det sker, hvis du gennem 3 år producerer væsentlig
færre dyr, end du er godkendt til at producere.
1 Husdyrlovens § 33: I tilladelser efter § 10 og godkendelser efter § 11 eller § 12 skal der fastsættes en frist for udnyttelse af
disse. Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke
fastsættes til senere end 2 år fra meddelelsens dato. Tilladelsen eller godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af
bygge- og anlægsarbejder.
Stk. 2. Hvis en godkendelse omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. § 14, bør fristen til at udnytte denne del af
godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse.
Stk. 3. Hvis en tilladelse eller godkendelse meddelt efter denne lov ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden
følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jf. dog stk. 2.
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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

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 Louise
Lindegaard Weinreich, e-mail: mikll@herning.dk eller tlf. 9628 8079.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen2. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug3. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen4.

Med venlig hilsen
Louise Lindegaard Weinreich
Agronom
Miljømedarbejder, Landbrugsteam
Miljø og Klima, Herning Kommune
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
4 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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