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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 11 miljøgodkendelse, dateret den 19. juni 2012
Det sidste samlede tilsyn er udført på ejendommen, den 13. november
2012.
Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 19. oktober 2015 udført
miljøtilsyn på Skovvejen 7, 6933 Kibæk.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Orientering om fastsættelse af ny produktionstilladelsen.
Orientering om at tilladelsen til gylletanken og de 2 fodersiloerne er
bortfaldet.
Indskærpelse om overholdelse af vilkår 25, olietank skal flyttes
Indskærpelse om overholdelse af vilkår 14, max da P ab dyr pr. årsso

-

Indskærpelse om overholdelse af vilkår 15, max da N ab dyr pr. årsso

er over 5,0
er over 23,8

Orientering om fastsættelse af ny produktionstilladelse
Ved tilsynet talte vi om at du den 19. juni 2015 skulle have produktionen
oppe på fuld/max produktion.
Idet der løbende er sket udvidelse på ejendommen, og idet du oplyser at du
max kan have 600 årssøer på ejendommen. (Da en del af stalden ikke er
bygget), så fastsættes der en ny produktionstilladelse. Tilladelsen
fastsættes med baggrund i kontinuitetsreglerne i husdyrloven1.
1

§ 33 stk. 1 og 3 i lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
-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

Den nye produktionstilladelse på ejendommen er fremadrettet fastsat til:
600 stk. årssøer
1840 stk. smågrise (9-32 kg)
322 stk. (polte) (32-107 kg)
Orientering om bortfald af tilladelse til etablering af gylletank og foderslio
I forbindelse med tilsynet kan det endvidere konstateres, at hverken fodersiloerne eller
gylletanken er etableret, eller på begyndt etablering.
Dette medfører ligeledes, som anført ovenfor, at der fastsættes kontinuitetsbrud2 på disse
to anlæg.
Det vil sige at de to anlægstyper ikke kan opføres lovligt uden en ny forudgående tilladelse.
Der skal ved etablering af fodersiloerne søges om ny byggetilladelse og en tilladelse via §
27 i anmeldeordningen3.
Det samme gør sig gældende, hvis der du ønsker at opføre gylletanken (4000 m³, så skal
der søges om ny byggetilladelse og en tilladelse via § 29 i anmeldeordningen.
Såfremt det ikke er muligt at få tilladelse via anmeldeordningen, kan det forsøges via et
tillæg til godkendelsen.
Indskærpelse for manglende overholdelse af vilkår 25
Ved tilsynet kan det konstateres, at olietanken står på betonplads som har afløb til
nedsivning. Dette er ikke overensstemmelse med vilkår 25, som beskriver af tankning skal
foregår på plads med tæt bund, så spild kan opsamlet og derved sikre mod afløb til jord,
kloak, overfaldevand og grundvand.
Det indskærpes at tanken stilles således at vilkår 25 overholdes, i fremtiden.
Indskærpelse for manglende overholdelse af vilkår 14
I forbindelse med tilsynet kan det konstateres via beregninger at vilkår 14 ikke overholdes.
I henhold til det udleverede oversigt fra markbogen 2015, fremgår det af tallene og via
beregninger at kravet på, at der max må være 5,0 kg P ad dyr ikke er overholdt. Af
beregningerne fremgår det at der er 5,7 kg P ad dyr.
Det indskærpes at vilkåret fremadrettet overholdes.
Indskærpelse for manglende overholdelse af vilkår 15
I forbindelse med tilsynet kan det konstateres via beregninger at vilkår 14 ikke overholdes.
I henhold til det udleverede oversigt fra markbogen 2015, fremgår det af tallene og via
beregninger at kravet på, at der max må være 23,8kg N ad dyr ikke er overholdt.
Af beregningerne fremgår det at der er 25,6 kg N ad dyr.
Det indskærpes at vilkåret fremadrettet overholdes.
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Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
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 Pernille
Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.
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 af § 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

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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