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Tilsynsbrev
Peter Lindhard Birch, Herning Kommune, har den 21. oktober 2015 udført
miljøtilsyn på Nr Holtumvej 2 7400 Herning.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået.

Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om sløjfning af olietank
- Påmindelse om anmeldelse af dyrehold
Olietanke
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at der på ejendommen
forefindes en dieselolietank på 1.200 ltr. i maskinhuset. Hvis dette er tanken
fra 1974, skal den sløjfes omgående:
I henhold til olietankbekendtgørelsen1 skal tanken sløjfes. Ejeren skal sikre, at
overjordiske tanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
 Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved
belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter
fabrikationsåret.
 Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 Ejeren skal sikre, at overjordiske tanke af plast eller andet materiale
end stål under 6.000 liter sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
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Det indskærpes, at tanken sløjfes omgående. 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.
Hvis olietanken i maskinhuset til diesel ikke er tanken fra 1974, bedes du hurtigst muligt
indesende oplysninger om den nye tank, herunder tankattest til Herning Kommune, senest
den 6. november 2015.
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.

Påmindelse om anmeldelse af dyrehold
Husdyrholdet på ejendommen har ifølge de 2 seneste indberetninger fra
Landbrugsindberetningen været større end den tilladte produktion.
Tilladt produktion:
9 årsammeko uden opdræt (over 600 kg)
2 småkalve, tung race, (0-6 mdr)
7 kvier tung race (6 - 27 mdr.)
5 tyrekalv, tung race (40 – 220 kg.)
5 ungtyr, tung race (220 - 440 kg)
2 heste, undetr 300 kg.
6 heste, vægt 300 – under 500 kg.
I alt 14,81 DE
Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab 2013/2014:
12,8 årsammeko uden opdræt (over 600 kg)
2,5 småkalve, tung race, (2,6-5,3 mdr)
7,7 kvier tung race (8,3 - 17,5 mdr.)
6 tyrekalv, tung race (40 – 289,7 kg.)
6 ungtyr, tung race (288,3 - 533,3 kg)
4 heste, vægt 300 – under 500 kg.
I alt 17,27 DE
Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab 2012/2013:
11,1 årsammeko uden opdræt (over 600 kg)
3,2 småkalve, tung race, (1,1-4,1 mdr)
7,3 kvier tung race (11 - 19,7 mdr.)
2 tyrekalv, tung race (40 – 89 kg.)
3 ungtyr, tung race (442,7 - 705,7 kg)
4 heste, vægt 300 – under 500 kg.
I alt 14,88 DE
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Såfremt den årlige husdyrproduktion overstiger den tilladte produktion, skal
dette anmeldes efter § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Ved etablering, udvidelse eller ændringer af dyrehold, fra 15 - 75
dyreenheder (DE), skal du søge via Miljøstyrelsens hjemmeside. Her finder
du også en udførlig vejledning.
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 Peter
Lindhard Birch, e-mail: mikpb@herning.dk eller tlf. 9628 8078.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen3. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelsen 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

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder

Vedlagt: Tilsynsrapport.
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