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Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 27. marts 2016, udført
miljøtilsyn på Mindelundvej 4, 7400 Herning.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Påmindelse om at, den nedgravende olietanken fra 1976 skal
sløjfes
- Påmindelse / orientering om at produktionstilladelsen være oppe på
det tilladte niveau i planperioden 2015-2016 for at godkendelsen
kan betragtes som fuldt udnyttet.
- Henstilling om at staldsystemerne i GHI og det staldsystem
godkendelsen er udarbejdet ud fra stemmer ikke overens.
Redegørelse skal fremsendes
Sløjfning af olietank
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at der er registreret en
nedgravet olietank fra 1976 på 5.900 l på ejendommen.
I henhold til olietankbekendtgørelsen1 skal tanken sløjfes.
Nedgravede tanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
-

Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse,
men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal
sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
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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

Du påmindes om, at tanken sløjfes i år. Meddelelse om sløjfning af olietanken / oplysninger
om de trufne foranstaltninger, skal indgives af ejeren til Herning Kommune senest 4 uger
efter sløjfningen2.
Ved sløjfning af en tank, skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, hvorefter olietanken
skal fjernes. Alternativt kan påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken
afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
Der gøres opmærksom på, at såfremt der opsættes en ny olietank, skal dette anmeldes til
Herning Kommune senest 2 uger før arbejdet påbegyndes. Af anmeldelsen skal det fremgå,
hvornår anlægget skal etableres, en beskrivelse samt en skitse over anlæggets placering på
ejendommen. Derudover skal kommunen have tilsendt en tankattest for den ny tank.
Skema til anmeldelse om sløjfning af olietanken, er vedlagt dette brev.
Vilkår 7-12 vedr. produktionstilladelse, samt fristforlængelse frem til december 2014
I forbindelse med tilsynet, kan det konstateres, at produktionstilladelsen endnu ikke er fuldt
udnyttet. Der er i 2011 givet en fristforlængelse til udnyttelsen af tilladelsen frem til
december 2014.
Der gøres derfor opmærksom på, at udnyttelsen af produktionstilladelsens, skal kunne
dokumenteres i planperioden 2015-2016.
Såfremt dette ikke er tilfældet må I forvente at produktionsionstilladelsen nedskrives til det
maksimale der har været på årsbasis siden godkendelsen er meddelt.
Orientering om at tilrette staldtyper i GHI i forhold til faktiske forhold.
I Gødnings- og Husdyrindberetningens systemet er registeret et staldsystem, med
fuldspaltegulv.
Disse registreringer stemmer ikke overnes med godkendelses krav om drænet gulv + spalter
(33/66).
Dette forhold bedes bragt i orden, således der er sammenhæng mellem GHI, godkendelsen
og de faktiske forhold.
Du bedes sende en redegørelse til undertegnede med oplysning om de faktiske forhold,
samt sikring at GHI stemmer.
Redegørelse skal være mig i hænde senest den 15. juni 2016.
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.
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Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen3. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser 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
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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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