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Dato: 3. februar 2016 

 

Miljøtilsyn på ejendommen Bavnbjergvej 27 

Hedensted Kommune foretog tilsyn med ejendommens miljøforhold den 21. oktober 

2015. Tilstede ved tilsynet var undertegnede og Aino Hvam fra Hedensted Kommu-

ne, samt Søren Chr. Jensen, som viste rundt på ejendommen. 

 

Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn, hvor der er lagt særlig vægt på do-

kumentation i forhold til vilkår i miljøgodkendelsen for produktionen.  

 

Miljøenhed 

Ge id   627-L02-000237 

Navn   Søren Chr. Jensen 

Adresse  Bavnbjergvej 27 

Postnr. By  7100 Vejle 

 

Mobil:  22699331 

E-mail:   Der er ikke registreret en e-mail adresse 

 

CVR-nr.:       30062868 

P-nr.:   1012882455 

CHR-nr.:       23351 (Svin, produktionsbesætning)  

 

Miljøgebyret1 i 2015 fastsat til 308,70 kr. pr. time.  

 

Opsummering - miljømæssige bemærkninger som følge af dette tilsyn 

Nedenstående punkter angiver hvilke tiltag, der skal udføres som følge af miljøtil-

synet i 2015. Nogle af punkterne kan være fulgt af en tidsfrist. 

 

1. Indskærpelse vedr. 5 års beholderkontrol for den store gyllebeholder. 

2. Henstilling om registrering af foderforbrug (kg) til dokumentation af foder-

vilkår. Se afsnittet Kontrol af vilkår i miljøgodkendelsen.  

3. Indskærpelse vedr. dokumentation for luftrenserens drift. Se afsnittet Kon-

trol af vilkår i miljøgodkendelsen. 

4. Henstilling om anmeldelse af ændrede udbringningsarealer. 

5. Vær opmærksom på indsendelse af ny drikkevandsprøve. 

 

                                           

1 jf. bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om 
miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Brugerbetalingsbekendtgørelsen). 
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Vær opmærksom på, at du partshøres om offentliggørelse af tilsynsrapporten. Se 

afsnittet ”Partshøring i forbindelse med offentliggørelse”.  

 

Ved tilsynet blev udleveret følgende materiale: 

 Folder ”Tjek din olietank” fra Miljøministeriet. 

 Folder om Beholderkontrol samt skema til anmodning om beholderkontrol og 

en kontrollantliste 

 Informationsark fra Hedensted Kommune: 

 ”Information om affaldssortering og bortskaffelse af affald, herunder 

brug af kommunens genbrugspladser 2014”. 

 

 

Generelle miljømæssige bemærkninger 

På landbruget er der senest udført samlet miljøtilsyn den 27. november 2013, hvil-

ket gav anledning til bemærkninger om udskiftning af olietank, dokumentation for 

drift af luftrensningsanlægget, dokumentation for overholdelse af fodervilkår samt 

bemærkninger omkring affaldshåndtering. Hedensted Kommune har siden seneste 

miljøtilsyn ikke modtaget klager over landbruget. 

 

Til orientering ved jeg at DC udarbejder E-kontrol for slagtesvineproduktioner gra-

tis. Kontakt evt DC’s ejerservice for mere information. 

 

 

Erhvervsmæssigt dyrehold 

Ejendommen har i miljøgodkendelse dateret 23. april 2013 fået tilladelse til et dy-

rehold på: 

9890 producerede slagtesvin (30-106 kg) svarende til i alt 253,03dyreenheder (DE) 

efter den nuværende dyreenhedsberegning2.  

 

I forbindelse med tilsynet er gødningsregnskab for de seneste 3 planår hentet fra 

Gødnings- og Husdyrindberetning, hvoraf det fremgår, at der er produceret følgen-

de antal svin/DE på ejendommen: 

 

Planår Antal 

dyr 

dyregruppe Antal DE 

indberettet 

Antal 

dyr/DE 

Antal DE 

2015 
2013/2014 9467 Slagtesvin (32-107,8 kg) 266,76 35,49 246,10 

2012/2013 10133 Slagtesvin (32-105,5 kg) 273,87 37,00 253,08 

2011/2012 10376 Slagtesvin (32-103,4 kg) 269,55 38,49 249,48 

Derudover har der indtil 27. november 2014 været en lille ammekobesætning 

med kalve samt tyre fra 6 mdr. til slagtning. 

 

Dyreenhederne i gødningsregnskaberne er beregnet efter den version af Husdyr-

gødningsbekendtgørelsen, som var gældende på indberetningstidspunktet.  

 

Ved tilsynet blev slagteriafregning for seneste levering fremvist. På denne fremgår 

den samlede levering i perioden 1. oktober 2014 til 21. september 2015 er der le-

veret  

 

                 8794 stk. med en gennemsnitlig slagtevægt på 86,1 kg  

 

                                           

2 Bekendtgørelse nr. 1318594 af 26. november 5. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgød-
ning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 
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Omregnet3 fra slagteriafregningen inklusiv 1 % dødelighed, og med en faktor 1,31 

fra slagtevægt i forhold til leveret vægt, og til en periode på 365 dage er der pro-

duceret følgende på ejendommen: 

 

9106 slagtesvin, gennemsnitlig levende vægt 112,8 kg => 256,93 DE 

 

Den beregnede/fremskrevne produktion viser at produktionsniveauet svarer 

overens med miljøgodkendelsen i forhold til DE.  

 

Miljøgodkendelsen er meddelt i april 2013 hvilket betyder at første planår med mu-

lighed for fuldproduktion er planåret 2014/15. Evt. fodertilpasninger for planåret 

2014/15, for at overholde fodervilkår, kan anvendes i Gødningsregnskabet for plan-

året 2015/16 som N og P korrektion.  

 

Bemærk, at den registrerede produktionstilladelse (9890 producerede slagtesvin 

(30-106 kg)) kan omsættes til ejendommens aktuelle ind- og afgangsvægte og an-

tal producerede dyr. Det er dit ansvar at sikre, at produktionen samlet set ikke 

overstiger det niveau, beregnet i antal DE, som Hedensted Kommune har registre-

ret som tilladt produktion jf. Miljøgodkendelsen.  

 

Miljøgodkendelsen giver mulighed for en variation i ind- og afgangsvægt indenfor 

intervallet 28-108 kg. Ændring af vægtintervallet og tilpasning i forhold til antal kan 

anmeldes via husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning om skift af dy-

retype såfremt afgangsvægt over længere tid er over 108 kg. 

 

Hvis du ønsker at ændre din produktion, i forhold til den produktionstilladelse, som 

du har i dag, eller du i øvrigt har spørgsmål til produktionstilladelse, bedes du kon-

takte afdelingen Natur & Miljø i Hedensted Kommune på miljo@hedensted.dk eller 

på tlf. 7975 5678. Dette gælder ikke mindre naturlige udsving i din produktion. 

 

Der er ikke dyrehold på andre ejendomme. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at produktionen er i overensstemmelse med det til-

ladte. 

 

Flydende husdyrgødning 

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen: 

 

Gyllebeholder på 2500 m3 fra 1994 (kontrolleret den 27. april 2004) 

Gyllebeholder på 700 m3 fra 1985 (kontrolleret den 21. august 2008) 

 

I forbindelse med miljøgodkendelsen er der redegjort for tilstrækkelig opbevarings-

kapacitet i form af lejet opbevaringskapacitet på 900 m3. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til rå-

dighed for produktionen på ejendommen. 

 

Der var ved tilsynet etableret effektivt flydelag på ejendommens beholdere.  

Logbog over beholderens flydelag blev fremvist og gav ikke anledning til bemærk-

ninger. 

 

                                           

3 Jf. den til enhver tid gældende ”Vejledning om gødskning- og harmoniregler” fra Plantedirektoratet. 

mailto:miljo@hedensted.dk
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Det er ved tidligere tilsyn oplyst at der ikke er spjæld i beholderne, og at beholder-

ne tømmes ved hjælp af sugekran. Beholderne har dykket indløb.  

 

Beholderkontrol 

Hedensted Kommune indskærper, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 

2012 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft, at behol-

deren fra 1994 underlægges 5 års beholderkontrol. Anmodet om beholderkontrol er 

modtaget i Hedensted Kommune efter tilsynet, indskærpelsen er derved imøde-

kommet.   

 

5 års beholderkontrol 

Følgende er gældende4:  

10 års beholderkontrol er nu hvert 5. år for gyllebeholdere mindre end 100 m fra 

vandløb og søer på mere end 100 m2. Beholdere i denne kategori, der ikke er kon-

trolleret efter den 1. juli 2008, skal indgive anmodning om kontrol inden den 1. juli 

2013. Udover beholderkontrol hvert 5. år skal disse beholdere også have installeret 

en gyllealarm (§ 19 i husdyrgødningsbekendtgørelsen). 

 

I forbindelse med tilsynet er udleveret Skema til anmodning om beholderkontrol 

samt en liste over kontrollanter. Beholderen skal kontrolleres inden udgangen af 

2015. disse kan endvidere findes på vores hjemmeside www.hedensted.dk søg: 

’Beholderkontrol’. 

 

Alarmsystem, gyllebarriere mv. 

Der er 92 m fra den store gyllebeholder til nærmeste vandløb, og beholderen er 

derfor omfattet af regler om gyllealarm og 5 års beholderkontrol. Det er i tidligere 

tilsynsrapport beskrevet, at gyllebeholderen 

ligger i kote 89 og vandløbet i kote 86,5. 

Hældningen beregnes derfor til 1,4 grader. 

Der er således ikke krav om etablering af en 

gyllebarriere. 

 

Der er etableret gyllealarm på beholderen. 

 

Du spurgte til hvor det ville løbe hen hvis der 

var læk på gyllebeholderen. Når jeg kigger 

på højdekurverne på kortet, er det sandsyn-

ligt, selv med det lille fald, at det vil løbe i 

vandløbet øst for ejendommen som markeret 

her med en rød pil: 

 

Møddingsplads, kompost, ensilage m.v. 

Der anvendes ikke markstak. Der opbevares ikke ensilage på ejendommen. 

 

                                           
4 Bekendtgørelse nr. 1322 af den 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende 
husdyrgødning og ensilagesaft. 

http://www.hedensted.dk/
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Kemikalier og olieprodukter 

 
Oversigt over olietanke på ejendommen 

Indhold Volumen (l) Alder Placering, bemærkninger 

Fyringsolie 1200 1993 Ikke set ved tilsynet  

Dieselolie 1800 1992 Maskinhus lige indenfor døren. Tanknr 15867 

Dieselolie 2500 1996 
Maskinhus lige indenfor døren. Roug Tanknr 
61340-01 

I tilsynsrapporten fra tilsynet i 2013 var der to ældre olietanke som er blevet skif-

tet. Det er ikke blevet indberettet til BBR. Ved tilsynet blev udleveret pjecen ”Tjek 

din olietank” og skema til anmeldelse. 

 

Ovenstående er blevet tilrettet i BBR. 

 

Der gøres opmærksom på at følgende gælder for olietanke der rummer under 6000 

liter: 

 Overjordiske ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret. 

 Nedgravede ståltanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 

 Overjordiske plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. 

(de nedgravede plasttanke må blive 45 år) 

 

 

Affald 

Dagrenovation afhændes via kommunal ordning.  

Industriaffald afhændes via industrirenovation, pt. Brdr. Larsen.  

 

Ejendommen er ikke tilmeldt Genbrugsstationsordningen i 2015. 

Affald afhændes via industrirenovation. Sortering af affald blev diskuteret ved tilsy-

net og en del affaldsfraktioner kan ikke afhændes via industrirenovation. Men med 

de fleste af affaldsfraktionerne, der kan sorteres fra til genbrugspladsen, er der ikke 

mængde nok til at det er nødvendigt hvert år at være tilmeldt Genbrugsstationen 

 

Genbrugsstationsordningen 2016:  

Hvis din virksomhed ønsker at benytte genbrugsstationerne i 2016, skal du selv 

tilmelde din virksomhed til genbrugsstationsordningen. 

I 2016 er genbrugsstationsordningen en SMS-ordning.  

Tilmeldingen koster 1500 kr. plus moms. Når virksomheden er tilmeldt, skal hvert 

besøg på genbrugsstationerne registreres ved, at virksomheden sender en SMS. 
Prisen udgør for hvert besøg 200 kr. plus moms. 

Alle virksomheder der tilmelder sig ”genbrugsstationsordningen” skal altid betale 

administrationsgebyr, uanset om virksomheden er registreret med en branchekode, 

en virksomhedsform, en momsomsætning eller en lønsum, som ville kunne fritages 

jf. affaldsbekendtgørelsen. Denne opkrævning udsendes separat. 

For at kunne bruge ordningen, skal du tilmelde din mobil sammen med dit P-

nummer til systemet. Der er ingen begrænsning for, hvor mange mobilnumre du 
kan have tilmeldt for din virksomhed. 

Du behøver ikke at bestemme dig nu, du skal blot tilmelde dig inden du første gang 

vil aflevere affald på genbrugspladsen. 
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Du kan løbende følge med i, hvor mange gange din virksomhed har besøgt gen-

brugsstationerne. Det gør du ved at logge ind på www.genbrugsplads.info. Det er 

også muligt at få en e-mail ved hvert besøg.  

Hvis du ikke tilmelder dig ordningen skal du kunne dokumentere at have anden af-

faldsordning samt dokumentere, at affaldsfraktioner er sorteret. 

 

Til orientering: 
 På Kommunens hjemmeside www.hedensted.dk kan du under Erhverv - Erhvervsaf-

fald læse, hvor og hvordan du kan komme af med forskellige typer affald. 
 Det er kun sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af natursten, f.eks. 

granit og flint; beton; uglaseret tegl (mur- og tagsten) og blandinger af materialer 
fra natursten, uglaseret tegl og beton, der efter nedknusning må genanvendes på 

egen grund. 
 Spildolie kan uden beregning afhændes til fx AVISTA OIL Danmark A/S - Horsens, 

Endelavevej 12, 8700 Horsens, tlf. 59 56 56 44, såfremt der er mindst 200 liter. Dog 

kan der dispenseres, hvis fx landbruget ophører og ikke kan fylde en tromle. 
 Man skal have kvittering, når man afleverer farligt affald.  
 Affald må ikke afbrændes. 

 
Generel orientering om genbrugsstationsordning 

 Man må kun komme med vogn+trailer på under 3500 kg, og traktor må også maki-

malt veje 3500 kg. Vi tillader dog større traktorer med frontlæsser eller bagtipskovl. 
 Pesticidrester, kemikalierester og andet farligt affald kan afhændes på genbrugsplad-

sen, hvis virksomheden er tilmeldt genbrugsstationsordningen. Der må maksimalt 
afhændes 200 kg farligt affald om året. 

 Landbrugsplast mm skal håndteres manuelt, dvs. man må ikke komme med et læs 
og så vippe det af. Det er erfaringsmæssigt for beskidt til genbrug på denne måde. 

 Der modtages kun landbrugsplast i Kalhave. Landbrugsplast er plast fra plansilo, ikke 
wrapballeplast. 

 Wrapballeplast kan afhændes som brændbart affald på alle genbrugsstationer. 
 Det er ikke længere muligt at komme af med haveaffald i store mængder. 

  

Arealer 

I forbindelse med forberedelse af tilsyn er der ved opslag i indsendte data for plan-

året 2015 og kortmateriale konstateret at der har været udskiftning af enkelte 

arealer i forhold til indsendte ejede og forpagtede arealer i miljøgodkendelsen. Svi-

neproduktionen er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 11 og derfor 

skal skift af arealer til udbringning af husdyrgødning  anmeldes jf. husdyrgodken-

delsesbekendtgørelsens § 25.  

 

Hedensted Kommune henstiller til at ændringerne anmeldes med kort over udtagne 

arealer og nye arealer. Miljøafdelingen vil vurdere om ændringer kræver tillæg til 

miljøgodkendelsen efter Husdyrgodkendelsesloven. 

 

Digitale kort  

Hvis du vil vide mere om hvad der gælder for din ejendom, eller se hvilke naturare-

aler der ligger nær din ejendom, eller de arealer du dyrker, kan du se det på Kom-

munens hjemmeside: www.hedensted.dk  

- tryk på ’selvbetjening’ med grønt øverst til højre side på forsiden – derefter ’digi-

tale kort’.  

 

Du kan søge på din adresse, i menuen over kortet. Til venstre for kortet kan du 

vælge forskellige baggrundskort, f.eks. luftfoto. For at se f.eks. naturarealer skal du 

under ”Temaer” (til venstre) vælge ”Arealinformation”, derefter ”Naturbeskyttelse 

og Natura2000…”. Vælg ”Beskyttede naturtyper”. 

 

http://www.genbrugsplads.info/
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Er der spørgsmål til beskyttede vandløb, diger eller natur i øvrigt kan du kontakte 

Natur ved Lene Kofoed, tlf. 7975 5628. 

 

Miljøkategorisering 

Der er kategoriseringsregler5, der bestemmer, hvor ofte kommunen skal på tilsyn 

på din ejendom. Skema blev gennemgået på tilsynet. På hjemmesiden kan du se 

mere om reglerne.  

 

Der er 3 karakterer i scoringen (score 5 er dårligst, 3 er middel og 1 er bedst). Der 

scores i 5 kategorier, som er: Miljøledelse, Lovlydighed, Håndtering (antal typer 

opbevaringsanlæg), Størrelse af husdyrbrug og Sårbarhed (vandløb, grundvand, 

natur, naboer). 

 

Din scoring er: 
Miljøledelse: 

5, da der ikke er miljøledelse 
Lovlydighed: 

5, da der p.t. er indskærpet mere end ét forhold  
Håndtering (antal typer opbevaringsanlæg):  

3, da der er åben gyllebeholder. 
Størrelse af husdyrbrug: 

3, da dyreholdets størrelse er mellem 75-250 DE 
Sårbarhed (vandløb, grundvand, natur, naboer):  

5, Vejledende opmåling på digitalt kort viser, at der er<100 meter til åbent 

vandløb 
 

Kategoriseringen vil indgå i Natur & Miljøs fremtidige tilsynsplanlægning. 

 

Kontrol af vilkår i miljøgodkendelsen 

På tilsynet blev følgende vilkår i tilladelsen/miljøgodkendelsen kontrolleret: 

 
Nr Vilkårets ordlyd Kontrol /bemærkning 

1 Godkendelsen omfatter en årsproduktion af 9890 slagte-
svin (30-106 kg) på 2540 stipladser. Den tilladte produkti-
on svarer pt. til 273,8 dyreenheder (DE). Inden for dette 
produktionsinterval tillades afvigelser i den gennemsnitlige 
indgangsvægt på 28-32 kg og udgangsvægt indenfor 104-
108 kg, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. 

Kontrolleret ud fra en fremskrivning 
af leveringer år til dato for slagteri-
året 1.okt-30.sept.  
Se afsnittet ”Erhvervsmæssigt dyre-
hold” herover 

7 Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som Kg N ab 
dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin 
skal være mindre end 30.857 kg N pr. år. 
 
Kg N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende lig-
ning: 
Kg N ab dyr pr. slagtesvin = ((( afgangsvægt – indgangs-
vægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. 
FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg 
N pr. kg tilvækst)) 
Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i neden-
stående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke binden-
de, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. 

 

Vilkåret kan ikke kontrolleres endnu: 
Godkendelsen er givet i 2013 og fuld 
drift er tidligst forventet i 2014. Drif-
ten i 2014 danner grundlag for N- og 
P-korrektion for planåret 2015/16 
som med gødningsregnskabet så 
kontrolleres i 2017. Til dokumentati-
on for at vilkåret er overhold skal 
der enten oplyses en N og P korrek-
tion i gødningsregnskabet fra plan-
året 2015/16 eller det tilhørende da-
tasæt. I den forbindelse mangler op-
gørelse over hvor mange kg foder 
der udfodres pr år.  
 
 

25 Der skal føres en produktionskontrol, hvoraf følgende skal Der føres ikke produktionskontrol. 

                                           

5 Jf. bekendtgørelse nr. 497 af den 15. maj 2013 om miljøtilsyn. 
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Nr Vilkårets ordlyd Kontrol /bemærkning 

fremgå: 
a) antal producerede dyr 
b) gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangs-
vægt/slagtevægt) 
c) foderforbrug pr. kg tilvækst 
d) det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i de 
anvendte blandinger 
e) det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foder-
blandingerne. 
N og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produk-
tionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhæn-
gende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. 
september til 15. februar, svarende til den periode, der 
gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gød-
ningsregnskabet. 
 
Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst 
hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet 
foder. 
Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver 
tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbe-
vares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på til-
synsmyndighedens forlangende. 

Der henstilles til at foretages en årlig 
opgørelse. 
 
Foderforbrug er ikke opgjort 
 
Det henstilles at der snarest foreta-
ges en status opgørelse, hvor der på 
blanderiet aflæses en ”km stand” i 
form af kg foder produceret frem til 
nu og om et år foretages en tilsva-
rende aflæsning. Ud fra disse to tal 
kan der beregnes et forbrug i kg. 
Tilsvarende henstilles til at antal 
dyr på stald optælles på samme 
tidspunkt. 
 
Til orientering ved jeg at DC udar-
bejder E-kontrol for slagtesvinepro-
duktioner gratis. Kontakt evt DC’s 
ejerservice for mere information. 
 
Foder recepter blev fremvist ved til-
synet.  
 
 

28 BAT niveauet for slagtesvin er 20,5 kg P ab lager pr. DE. I 
forhold til nærværende miljøgodkendelse er BAT kravet 
5.612,9 kg P ab lager, se afsnit 4.5.3 

På foderrecepten ses at der i foderet 
er tilsat fytase. Der er ikke opgjort 
foderforbrug eller produktionskontrol 
og der kan derfor ikke beregnes kg P 
ab lager. Se henstillingen ovenfor. 

11, 
 
 
13 

Luftrensningsanlægget skal være forsynet med trykmåler, 
vandmåler og en alarm, som registrerer utilsigtet tryktab. 
 
Der skal føres logbog for luftrensningsanlægget, hvori føl-
gende registreres: 
- Driftstid 
- Ledningsevne (timebasis) 
- Vandforbrug (månedlig) 
- Tryktab (månedlig) 
- Tidspunkt for rengøring, udskiftning af filtre (dato) samt 
opgørelse af enhver form for driftsstop med angivelse af 
årsag og varighed. 

Det indskærpes at der ved tilsyn 
skal fremvises logbog for luft-
rensningsanlæg indeholdende føl-
gende parametre: 
Driftstid 
Ledningsevne (timebasis) 
Vandforbrug (månedlig) 
Tryktab (månedlig) 
Tidspunkt for rengøring og skift af 
filtre (dato) 
Driftsstop med dato, varighed og år-
sag 

 

 

Partshøring i forbindelse med offentliggørelse 

Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres på 

kommunens hjemmeside. Dette krav er gældende for alle husdyrbrug med et dyre-

hold over 3 dyreenheder.  

 

Hedensted Kommune skal orientere dig om, at følgende vil blive offentliggjort: 

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

2. Søren Chr. Jensen, Bavnbjergvej 27, 7100 Vejle, CVR nr, 30062868 

3. Svineproduktion. Miljøgodkendt produktion på 9890 Slagtesvin (30-106 kg) 

4. Tilsyn er udført den 21. oktober 2015. 

5. Der er ført tilsyn med Husdyrgødningsbekendtgørelsen,  Husdyrbrugsloven 

og øvrige relevante forhold, jf. Miljøbeskyttelsesloven samt vilkår i miljøgod-

kendelsen. 

6. Der er ikke konstateret jordforurening. 
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7. Der er meddelt indskærpelser i forbindelse med miljøtilsynet. Der er meddelt 

indskærpelser om følgende forhold: 5 års beholderkontrol for den store gyl-

lebeholder. Indskærpelse vedr. dokumentation for luftrenserens drift.  

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

offentlige myndigheder. Der er ikke krav om specifik indberetning af egen-

kontroldata til kommunen. 

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

hold. Oplysninger vil offentliggøres indenfor 4 måneder fra tilsynsdatoen. Du kan 

finde offentliggørelsen på www.hedensted.dk – Erhverv – Natur, miljø og energi – 

Miljøtilsyn. 

 

Øvrige forhold for din ejendom 

 

Vandforsyning 

Drikkevandsprøve fra 2014. 

I februar 2014 Har Sune Mikkelsen sendt vedlagte brev til dig. Af brevet fremgår 

det at fundet af 87 mg nitrat pr. liter er en overskridelse af kvalitetskravet 

for drikkevand, som siger, at drikkevand maksimalt må indeholde 50 mg 

nitrat pr. liter. Det fremgår også at: 
På grund af det høje nitratindhold frarådes det, at vandet benyttes 
til børn under 1 år, gravide og ammende kvinder, da det kan 
være sundhedsskadeligt for dem. Nitrat kan ikke fjernes ved at 
koge vandet. 
 

På grund af det forhøjede nitratindhold skal der udtages en ny drikkevandsprøve 

til analyse inden for 2 år. Prøven skal udtages og analyseres 

af et akkrediteret laboratorium og udgifter afholdes af dig. Prøven 

skal som minimum analyseres for nitrat.  

 

Jeg vil bede dig kontakte min kollega Sune Mikkelsen herom på tlf: 7975 5659. 

 

Ejendommen har egen boring placeret i i gårdspladsen. Den er forhøjet, da der var 

mulighed for tilførsel af overfladevand til brønden. 

 

Byggesag 

Jeg kan se at der er en åben byggesag fra 2013 vedr. ændringer i en bygning. Må-

ske er det i forbindelse med miljøgodkendelsen at der er søgt ændret anvendelse af 

en bygning. Jeg kan ikke se at byggeriet er blevet færdigmeldt. Såfremt ændringen 

er udført vil jeg bede dig sende en færdigmelding på byggeriet. Kontakt min kollega 

Michael Bo Rasmussen, Byggeservice, på tlf: 7975 5662. 

 

Spildevand 

Fra tilsynet i 2013 er det noteret at spildevand fra beboelse ledes via bundfæld-

ningstank til minirensningsanlæg (Biokube 10 PE, SOP) installeret i 2007. Spilde-

vandet afledes via dræn til tilløb til Sole Bæk. Tilladelse givet i januar 2008.  

 

http://www.hedensted.dk/
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Andet 

Hvis der er kommentarer eller rettelser til tilsynsrapporten, kan jeg kontaktes via 

kontaktoplysningerne i brevhovedet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Annette Pihl Pedersen 

Miljømedarbejder 
(elektronisk fremsendt – ikke underskrevet) 
 

Vedlagt dette brev: 

 Brev fra 2014 vedr. kontrol af drikkevand. 


