
 

 

 1  

 

 
 

 

 

 

Jørgen G Jensen 

Skovvej 20 

8723 Løsning 

 

 

 

 

Natur & Miljø 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Tlf.: 7975 5000 

www.hedensted.dk 

 

Sagsbeh.: Mette Højby 

Direkte nr.: 7975 5678 
 

mette.hoejby@hedensted.dk 
 
Lok.id.: 613-I01-000006 
Sagsnr.: 09.02.00-K08-001446    
 

Dato: 06-03-2014 

 

Høring af offentligørelse af tilsynsrapport for IED virksomheder 

 

Hedensted Kommune førte miljøtilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven1 og Husdyr-

brugsloven2 den 20. januar 2014. 

 

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen3 skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres på kom-

munens hjemmeside. Dette krav er gældende for alle miljøgodkendte husdyrbrug, 

som er godkendt efter § 12 i Husdyrbrugsloven (IED produktioner) og § 33 i Miljø-

beskyttelsesloven (dog undtagen kvægbrug) fra den 7. januar 2014. For alle øvrige 

husdyrbrug, herunder også miljøgodkendte kvægbrug, gælder kravet fra 7. juli 

2015. 

 

Ifølge lovgivningen skal der offentliggøres følgende: 

Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 

1) Baggrunden for tilsynet. 
2) Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v. 
3) En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget m.v. 
4) Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse. 
5) Hvad der er ført tilsyn med. 
6) Om der er konstateret jordforurening. 
7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget 
m.v. 
8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egen-
kontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede på-

bud, forbud eller indskærpelser. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse mv.  

2 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009  om miljøgodkendelse af husdyrbrug 

3 Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn 
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Hedensted Kommune skal orientere dig om, at følgende vil blive offentliggjort: 

1. Tilsynet er sket på baggrund af Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrbrugsloven. 

2. Jørgen Jensen, Skovvej 20, 8723 Løsning. CVR nr. 59934317. 

3. Slagtekyllingeproduktion, miljøgodkendt produktion på 274,6 dyreenheder 

4. 20. januar 2014. 

5. Der er ført tilsyn med Husdyrgødningsbekendtgørelsen,  Husdyrbrugsloven og øvrige re-

levante forhold, jf. Miljøbeskyttelsesloven samt vilkår i miljøgodkendelsen. 

6. Der er ikke konstateret jordforurening. 

7. Der er ikke meddelt indskærpelser, påbud eller forbud i forbindelse med miljøtilsynet. 

8. Husdyrbruget er omfattet af de generelle regler i forhold til indberetning til offentlige 

myndigheder. Der er ikke krav om specifik indberetning af egenkontroldata til kom-

munen. 

Du har 2 uger fra dags dato til at komme med bemærkninger til ovenstående. Så-

fremt Kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra dig indenfor tidsfristen, kan 

du forvente, at der vil ske offentliggørelse af ovenstående oplysninger senest 4 må-

neder efter tilsynet er foretaget. 

 

Da kravet er nyt, er det indtil videre ikke klarlagt, hvor på kommunens hjemmeside 

denne offentliggørelse vil ske samt i hvilket format. Uanset dette forhold vil der ikke 

fremkomme flere oplysninger end der er angivet ovenfor. 

 

Med venlig Hilsen 

 

 

Mette Højby 

Ikke underskrevet, sendt pr. mail 

 

 

 

 


