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Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 11. maj 2016 udført miljøtilsyn
på Krøjgårdvej 3, 7400 Herning.
Ved tilsynet var ejer af dyreholdet Anders Obling repræsenteret.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om 10 års beholderkontrol på gylletank fra 1979

Manglende beholderkontrol
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at der ikke tidligere udført 10
års beholderkontrol for gyllebeholderen fra 1979.
En beholder der er større end 100 m3, er den omfattet af kravet om 10-års
beholderkontrol, og skal derfor reguleres under bekendtgørelse om kontrol af
beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft. 1
I henhold til bekendtgørelse om beholderkontrol fremgår det, at brugeren af
åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft, med
en kapacitet på 100 m³ eller derover, mindst hvert 10. år for egen regning skal
lade beholderen kontrollere for styrke og tæthed.

1§

9 i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14, december 2012, om kontrol af beholdere for flydende
husdyrgødning og ensilagesaft
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Anmodning om undersøgelse af beholderen skal af brugeren indgives til en autoriseret
kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den sidste kontrol.
Jævnfør bekendtgørelsen2 indskærpes det, at der straks indgives en tilmelding til
beholderkontrol. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at kontrollen skal udføres af
en af de kontrollanter, der er opstillet på vedlagte skema over autoriserede kontrollanter.
Herning Kommune skal senest den 1. juli 2016 have modtaget dokumentation fra
kontrollanterne om, at der er fremsendt en anmodning om beholderkontrol.
Alternativt kan beholderen tages ud af drift. Dette gøres ved, at beholderen afmeldes, gøres
uanvendelig og vedlagte skema indsendes til Herning Kommune.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer 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
tilsynsbekendtgørelsen3. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelsen er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven4. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen5.
Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen
Vedlagt:
Tilsynsrapport. Kontrollantliste. Skema til anmodning om beholderkontrol og skema til at
tage den ud af drift.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
5 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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