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Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport ifm. 

miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup 
 
Ejeren af husdyrbruget på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup har søgt om miljøgodkendelse 
af ændring af produktionsanlægget. Ændringen udløser krav om miljøgodkendelse efter § 
16a i husdyrbrugloven.  
 
Husdyrbruget er omfattet af bilag 1 pkt. 6.6. punkt 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed og er dermed omfattet af bekendtgørelsens kapitel 7 om basistilstands-

rapport. 
 
Ejeren af virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport, hvis der kan ske forurening 
af jordbund eller grundvand på anlægsområdet som følge af, at virksomheden bruger, 
fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer. 
 
Hvis det på grundlag af de foreliggende oplysninger kan konkluderes, at der ikke foreligger 
en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand, skal der ikke udarbejdes en 

basistilstandsrapport. 
 
Afgørelse 
På baggrund af ansøgers oplysning om typer, mængder og opbevaring af potentielt farlige 
stoffer træffer Silkeborg Kommune hermed afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en 
basistilstandsrapport efter miljøbeskyttelseslovens1 § 35c. 

 

Afgørelsen er truffet efter § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen2. 
 
Kommunens vurdering og begrundelse 
Der er ikke kendskab til aktiviteter, som tidligere kunne have medført forurening af jord og 
grundvand på området. 
 
Det er oplyst at der på husdyrbruget anvendes og opbevares følgende stoffer, der potentielt 
kan medføre en forening af jord og grundvand ved ukorrekt håndtering og opbevaring: 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019, miljøbeskyttelsesloven 
2 Bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018, godkendelsesbekendtgørelsen 
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Side 2 

a) Dieselolie 

b) Kølemiddel (frostsikringsvæske til gyllekølingsanlæg) 
c) Rengøringsmiddel (Virkon S) 

 
Silkeborg Kommune vurderer at ansøger har givet fyldestgørende oplysning om håndtering 
og opbevaring af de pågældende stoffer. Det er endvidere kommunens vurdering, at den 
beskrevne håndtering og opbevaring er miljømæssigt forsvarlig, og at der ikke er nogen 
risiko for jord- og grundvandsforurening som følge at brugen og opbevaring af de omtalte 
stoffer.  

 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres 29. november 2019 ved annoncering på kommunens hjemmeside 
www.silkeborgkommune.dk under annoncering. 
 

Partshøring 

Der er ikke foretaget partshøring, idet afgørelsen ikke er bebyrdende for ansøger.  

 

Klagevejledning 

Der er ikke klageadgang til afgørelse truffet efter § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen (jf. 

§ 56 stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen).  

 
Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, skal det ske senest 
6 måneder efter, at kommunen har meddelt afgørelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.  
 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at tage kontakt til undertegnede 

på mail landbrug@silkeborg.dk eller 21 16 38 02. 

 

Venlig hilsen 

 

Malene Ultang 

Biolog 

 

 

 

 

 
 
Kopi sendt til: 
Ejer af ejendom:  
Jakob Kristoffersen 
 
 

 
Konsulent:  
Trine Riis Jeppesen, Sagro 
 

 


