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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Afgørelse om ikke VVM-pligt 26. september 2005

Tilsynsbrev

Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, har den 26. oktober 2015
udført miljøtilsyn på Tarpvej 7, 7280 Sønder Felding.

Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om benzin, olie m.v. skal opbevares i
overensstemmelse med Herning Kommunes forskrift om opbevaring
af olie og kemikalier.
- Indskærpelse om at det reelle dyrehold skal stemmer overens med
det tilladte senest 1. januar 2016
- Påmindelse om at få kvittering ved aflevering af spildolie på
genbrugspladsen.
- Henstilling om at anmelde dieseltank fra 2014 i BBR
Opbevaring af olie og benzin
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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

Opbevaring af olie og benzin som det sker på Tarpvej 7 på en kummefryser er ikke tilladt, da
der er risiko for forurening (luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak).

I henhold til Herning Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier1 fremgår
følgende:
 Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller
lukkede tanke.
 Beholderen/tanken skal være egnet til formålet.
 Beholdere/tanke med olie og kemikalier skal opbevares på en oplagsplads, der er
indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak.
 Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles.
 Opsamlingskapaciteten af pladsen skal kunne rumme et indhold, der minimum svarer
til volumen af den største beholder i oplaget.
Det indskærpes, at olier og kemikalierne opbevares som angivet i Herning Kommunes
forskrift2. Indsend et billede der viser korrekt opbevaring senest 1. januar 2016

Produktionstilladelse
Din produktionstilladelse fremgår af afgørelse om ikke VVM pligt af 26. september 2015 og
du har tilladelse til at producere:
1000 slagtesvin 30-100 kg
Du har de sidste 3 år produceret færre men tungere slagtesvin, af gødningsregnskabet
fremgår følgende:
2013-2014
576 slagtesvin 32-107 kg
2012-2013
1
2

Herning Kommunes regler for opbevaring af olier og kemikalier, version 2012
Herning Kommunes regler for opbevaring af olier og kemikalier, version 2012
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840 slagtesvin 32-107 kg
2011-2012
575 slagtesvin 32-107 kg
Det skal understreges, at tilladelsen omfatter et antal dyr i en given vægtklasse, og ikke
alene til et antal DE.
Hvis du ønsker at få tilladelse til en ændring eller udvidelse af dyreholdet, skal der indsendes
en ansøgning herom til Herning Kommune.
Vejledning til ansøgning kan findes på Herning Kommunes hjemmeside på:
http://erhverv.herning.dk/miljoe/landbrug-og-pelsdyrfarme/godkendelse-af-husdyrbrug

Kvittering for bortskaffelse af farligt affald
Farligt affald skal i henhold til Herning Kommunes erhvervsregulativ3 bortskaffes til
godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører.
Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.
I henhold til bekendtgørelse om affald4, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på
Genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør. Dog må
der ikke bortskaffes mere en 10 kg eller 10 l farligt affald af gangen.
Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien ”farligt affald” skal jf.
Herning Kommunes erhvervsregulativ5, skal kunne forevises, når kommunen beder om det.
Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan
aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere
landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke
har.
Der påmindes om, at der i fremtiden kan forevises dokumentation for korrekt bortskaffelse
Sløjfning og anmeldelse af olietanke
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at der er en olietank fra 2014 med en
kapacitet til 1200 opstillet til diesel udenfor stalden.
I henhold til olietankbekendtgørelsen6, skal olietanke registreres i BBR. Det henstilles
dermed, at tanken anmeldes snarest.
Anmeldelse af tanken kan ske via nettet som følger:

3

§§12,13 og 14 i Regulativ for erhvervsaffald udstedt 1. januar 2012
40 stk. 5 og 6 i Bekendtgørelse nr. 1309 af 18-12-2012 om affald
5 §§ 12,13 og 14 i Regulativ for erhvervsaffald udstedt 1. januar 2012
6 § 32 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og
pipelines (olietankbekendtgørelsen)
4§
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Gå ind under http://erhverv.herning.dk/miljoe/olie-og-kemikalier – til venstre på siden finder man
under selvbetjeningsmodulet, at man kan anmelde etablering/sløjfning af olietanke via
NemID eller Digital Post.
Af olietankbekendtgørelsen gælder følgende:
Når en ny olietank opstilles, skal dette, i henhold til olietankbekendtgørelsen7, anmeldes til
kommunen 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.
Kommunen skal endvidere have tilsendt en kopi af tankattesten for den nye tank.
Anmeldelse af olietanke
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at olietanken fra 2013, 1800 L, ikke er
registeret i BBR. I henhold til olietankbekendtgørelsen, skal olietanke registreres i BBR. Det
henstilles, at tanken anmeldes snarest.
Når en ny olietank opstilles, skal dette, i henhold til olietankbekendtgørelsen, anmeldes til
kommunen 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.
Kommunen skal endvidere have tilsendt en kopi af tankattesten for den nye tank.
Anmeldelse af tanken kan ske via Herning Kommunes hjemmeside:
http://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/el-vand-og-varme/olietanke

Under selvbetjening
1) Vælg ansøgning via BYG og MILJØ
2) Vælg log ind (NemID)
3) Vælg start projekt, vælg Vand, varme, energi, miljø og natur
4) Vælg Olietanke, angiv om de skal anmeldes eller sløjfes tanke
5) Udfyld de krav, der fremkommer
For henvendelser vedr. Byg og Miljø, kan du kontakte Herning Kommune, Teknik & Miljø, tlf:
96 28 80 40.

Bemærkninger om egenkontrol
Der skal indsendes logbog for kontrol af flydelag
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og / eller offentliggørelse
Har du kommentarer og / eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Christina
Thorslev Petersen, e-mail: mikcp@herning.dk eller tlf. 9628 8097.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen8. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
7 §§

24 og 31 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og
pipelines (olietankbekendtgørelsen)
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Lovgrundlag
Indskærpelserne er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven9. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen10.

Med venlig hilsen

Christina Thorslev Petersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport

8

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
10 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
9
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