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Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 23. september 2015, udført
miljøtilsyn på Langbovej 3, 7490 Aulum.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Påmindelse / orientering opdatering af BBR på olietankene

Sløjfning og anmeldelse af olietanke
Der er en dieselolietank på 600 liter fra 2011. Beholderen er ikke registreret i
BBR.
Der er registreret en tank i BBR fra 1986, og denne tank er ikke længere på
ejendommen.
Tanken fra 1986 skal sløjfes i BBR og tanken fra 2011 skal registreres i BBR
I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at en olietank fra 1986 på 1200
l er fjernet.
Dette skal, i henhold til olietankbekendtgørelsen1, registreres i BBR vha.
vedlagte skema og det henstilles dermed, at tanken afmeldes snarest.

1§

32 i Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og
pipelines (olietankbekendtgørelsen)

-1–
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

Der er opstillet en til fyrringsolie fra 2008 på 1200 liter, som endnu ikke er registreret i BBR.
Her gælder følgende:
Når en ny olietank opstilles, skal dette, i henhold til olietankbekendtgørelsen2, 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.
Der er vedlagt et skema til anmeldelse af 1 tank og et skema til anmeldelse om sløjfning af 1
tanke.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol
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 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.
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. brugerbetalingsbekendtgørelsen4.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
1 skema til anmeldelse af ny olietank og 1 skema til sløjfning af fjernet olietank

2 §§

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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Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 463 af 21. maj
2007
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