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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 11 miljøgodkendelse af 18. august 2010
Tillæg fra 3. december 2010 til ændring af staldtype i kostald i forhold til det
godkendte
Justering af tilladt dyrehold i forhold til udbringningsareal
Tilsynsbrev
Kirsten Marie Brødbæk, Herning Kommune, har den 13. oktober 2015 udført
miljøtilsyn på Sønderkærvej 1, 6933 Kibæk.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om lovliggørelse af dyrehold
- Indskærpelse om lovliggørelse af arealer
Overproduktion
Ifølge gødningsregnskabet har der været for mange malkekøer på
ejendommen. Dette forhold skal lovliggøres.
Af gældende lovgivning fremgår følgende:
 Inden udvidelse eller ændring af husdyrhold, skal dette anmeldes til
kommunen, i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen1.
 Jvf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug2, må husdyrbrug ikke
udvides eller ændres, før der er meddelt tilladelse/godkendelse hertil.
Det skal understreges, som også angivet i godkendelsen, at der er givet
tilladelse til et antal dyr, og ikke alene til et antal DE.
Det indskærpes3 således, at produktionen nedbringes til det tilladte niveau.
Du kan også vælge at få dyreholdet lovliggjort med et tillæg eller eventuelt
en anmeldelse om skift i dyretype. Dyreholdet skal være lovliggjort senest
den 1. februar 2016.
1 § 36 i Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
2 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12 2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
3 Kap. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12 2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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Ændring i arealerne i forhold til godkendelsen
Der afsættes husdyrgødning til Jens Thomas Rasmussen, Klinten 46, 6933
Kibæk (11,60 DE) og Frits Vestergaard Andersen, Skjernvej 47, 7280
Kibæk (15,71). I forhold til vilkår 48, må der ikke afsættes husdyrgødning til
Jens Thomas Rasmussen.
Du skal derfor anmelde et skift i arealer eller søge om tilladelse til
afsætning af husdyrgødning til Jens Thomas Rasmussen. Forholdet skal
være lovliggjort senest den 1. februar 2016.
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 Kirsten
Marie 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.
Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug5. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen6.
Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk
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