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Tilsynsbrev
Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 27. marts 2016, udført
miljøtilsyn på Voulundgårdvej 18A, 7400 Herning.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
-

Indskærpelse om overholdelse af vilkår 24 i MGK fra 2011, der skal
søges § 17 godkendelse eller tillæg, idet der er sket ændringer af
aftalearealerne.
Indskærpelse om overholdelse af vilkår 4 i tillægget fra 2012 - Der
skal søges en anmeldeordning eller et tillæg, således dyreholdet
overholder vilkåret.
Indskærpelse om overholdelse af egenkontrolkrav på nedgravede
olietank.
Påmindelse om overholdelse af fodervilkår 6 i tillæg fra 2012. Der
skal derfor søges tillæg til godkendelse, eller alternativt skal vilkår 6
og 7 begge overholdes særskilt.
Henstilling om at ændre GHI således alle slagtesvin alle går på
drænet gulv og spalter 33/67.

Indskærpelse om overholdes af vilkår 24 – Udskiftning af aftalearealer
Der afsættes husdyrgødning til følgende ejendomme:
Okkelsvej 15, Søbylundvej 10, Studsgårdvej 32, Skovbjergvej 6
I henhold til din godkendelse af fra 2011, skal husdyrgødningen afsættes til:
Hedegårdsvej 8, Herning
Skelhøjevej 21, Ikast
Hvedvej 6, Herning
Voulundgårdvej 8, Herning
Okkelsvej 21, Herning.
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Det er muligt at skifte aftalearealer ved at anmelde udskiftningen til Herning Kommune. Hvis
de nye arealer er mere sårbare end de eksisterende, skal arealerne godkendes jf. § 16.
Det indskærpes, at du straks anmelder arealskift i henhold til
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1.
Indskærpelse om overholdelse af vilkår 4 i tillæg til godkendelse fra 2012.
I forbindelse med tilsynet kan det konstateres, at der produceres for mange smågrise og
slagtesvin i forhold til produktionstilladelsen. Til gengæld produceres der færre søer end
tilladelsen foreskriver.
§ 31 Skift i dyretype
Antallet af producerede slagtesvin og smågrise er øget i forhold til det tilladte produktion,
som er anført nedenfor:
Tilladt dyrehold jf. vilkår 4 i tillæg 1 til mgk fra 19. april 2012
1050 stk. årssøer
21700 stk. smågrise (7,3-32 kg)
8449 stk. slagtesvin/polte (32-107 kg)
Faktiske produktion i planperioden
2014-2015 er:
759 stk. årssøer
9.566 stk. smågrise (7,3 – 7,8 kg)
11.000 stk. smågrise (7,3-32,0 kg)
648 stk. smågrise (7,3-30,2 kg)
300 stk. slagtesvin (32-106 kg)
6320 stk. slagtesvin (32-69,8 kg)
3738 stk. slagtesvin (32-88,8 kg)

Faktiske produktion i planperioden
2013-2014 er:
956 stk. årssøer
25.647 stk. smågrise (7,3 – 8,7 kg)
11.348 stk. smågrise (8,7-32,0 kg)
1.444 stk. Slagtesvin (32-48,1 kg)
1.000 stk. slagtesvin (32-68,3 kg)
517 stk. slagtesvin (32-121,4 kg)
6.809 stk. slagtesvin (32-106 kg)
2 stk. slagtesvin (32-105,3 kg)

Ifølge husdyrbrugsloven2 må dyreholdet ikke udvides eller ændres, før der er meddelt
tilladelse/godkendelse. Det indskærpes3 således, produktionen overholder gældende
tilladelse.
Hvis du ønsker at få tilladelse til din nuværende produktion, kan du som alternativ anmelde
en ændring i sammensætningen af dyreholdet på ejendommen.
Anmeldelsen skal ske efter § 31 i anmeldeordningen4. Herning Kommune vil efter
modtagelse vurdere, om der kan meddeles tilladelse til den ønskede ændring.
Endvidere kan der ansøges om tilladelse/godkendelse efter husdyrbrugsloven5.
1

§ 15 i Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016, om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

2 Kap

3 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med
efterfølgende ændringer
3 Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med
efterfølgende ændringer
4 Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016, og tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
5 Kap 3 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
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Indskærpelse om overholdelse af egenkontrolkrav på nedgravede olietank.
I forbindelse med tilsynet kan det konstateres, at der på ejendommen er en nedgravet
olietank på 10.000 l.
I henhold til olietankbekendtgørelsen6 skal nedenstående forhold overholdes:
Ejer eller bruger af en nedgravet olietank på over 6000 l sikre, at tanken har påmonteret
forbrugsmåler eller timetæller. Dertil skal anlægget være have påmonteret en overfyldnings
alarm.
1. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller dobbeltvæggede rør skal kontrolleres ved
overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte
vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved
aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg
skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en
gang hver måned.
2. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm, hvis der er tilknyttet et elektronisk system, der holder
regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om
måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske
pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og
aftappede mængder skal differencen mellem de to regnskaber beregnes efter samme
princip, som anført i nr. 3.
3. Hvis der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med
lækagealarm, som anført i nr. 2, skal der føres et regnskab over beholdning i tanken,
påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede
mængder skal løbende måles med forbrugsmåler. Forbrug i øvrigt skal enten
beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen
i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som
det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned.
Regnskabet føres så der udføres en beregning af forskellen imellem:
a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og
b) b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.
4. I anlæg med overjordiske, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet
overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion,
kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver
måned.
5. Ejeren og brugeren skal føre journal over målinger, afprøvningsresultater og
regnskab, som foretages i forbindelse med egenkontrollen. I forbindelse med
journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre
beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal
tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Tidspunkt og resultat af
udvendig visuel inspektion, jf. nr. 4, skal journalføres
med efterfølgende ændringer
6 § 36 og bilag 10 i Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og
pipelines (olietankbekendtgørelsen)
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Ejeren og brugeren skal opbevare journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf.
ovenforstående, i mindst 5 år.
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ejeren eller brugeren fremviser journaler og
dokumentation for funktionsafprøvning.
Det indskærpes, at ovenstående fremadrettet overholdes og at dette føres til journal.
Der vedlægges et skema som overordnet forsøger, at beskrive kravene til egenkontrol.
Påmindelse om overholdelse af vilkår 6 i tillæg til godkendelse fra 2012
Fodervilkår 6 og 7 overholdes samlet, men vilkår 6 overholdes ikke særskilt - Der skal laves
et tillæg eller alternativt skal begge vilkår overholdes fremadrettet.
Henstilling om at tilrette staldtyper i GHI i forhold til faktiske forhold.
I Gødnings- og Husdyrindberetningens systemet er registeret et staldsystem, med
fuldspaltegulv til nogle af slagtesvinene.
Dette fremgår selvom der faktisk er tale om drænet gulv og spalter 33/67, som også
fremgår af tillæg 1 til miljøgodkendelsen fra 2012.
Dette forhold bedes bragt i orden, således der er sammenhæng mellem GHI, godkendelsen
og de faktiske forhold.
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
tilsynsbekendtgørelsen7. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven8 og § 46 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug9. 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.

7

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
9 Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
8
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Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen10.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Skema til egenkontrol af tanke over 6000 l.
Forskrift til opbevaring af olie og kemikalier

10 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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Krav til eksisterende olietanke på 6.000 l eller mere men højst 1000.000 l nedgravet eller 200.000 l overjordisk

Egenkontrol
(§ 36 se
Bilag 10)

Inspektion

Tæthedsprøve

Andre
krav

Enkeltvægget ståltanke nedgravet før
1.4.1970 uden glasfiberbelægning

Enkeltvægget ståltanke uden indvendig korrossionsbeskyttelse

Enkeltvægget ståltanke med indvendig korrossionsbeskyttelse

Enkeltvægget
plasttanke

Dobbeltvægget med automatisk overvågning med
tilslutning til
alarm
Årlig funktionsprøve af
overvågningsudstyr

Dobbeltvægget uden automatisk overvågning

Overjordiske
tanke med
udelukkende
overjordiske
rør

Hvis elektronisk pejleudstyr med lækagealarm: Månedligt
beholdningsregnskab.
Hvis ikke elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm: Forbrugsmåler/timetæller + månedligt
regnskab
+ Årlig funktionsprøve af evt. katodebeskyttelse af
sagkyndig.
5 eller 10 år se de
næste 2 kolonner

Hvis elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm: Månedligt beholdningsregnskab.
Hvis ikke elektronisk pejleudstyr
med lækagealarm:
Forbrugsmåler/timetæller + månedligt regnskab

Hvis elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm: Månedligt beholdningsregnskab.
Hvis ikke elektronisk pejleudstyr
med lækagealarm:
Forbrugsmåler/timetæller + månedligt regnskab

Hvis elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm: Månedligt beholdningsregnskab.
Hvis ikke elektronisk pejleudstyr
med lækagealarm:
Forbrugsmåler/timetæller + månedligt regnskab

Månedlig manuel overvågning af hulrum

Månedlig udvendig visuel
inspektion

5 år
§ 43 stk.1. nr. 1

10 år
§ 43 stk.1. nr. 2

nej
§ 43 stk.1. nr. 3

nej

10 år
Hvis elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm skal de
ikke tæthedsprøves

nej

5 eller 10 år
afhængig af
indvendig korrossionsbeskyttelse?
nej

5 eller 10 år
afhængig af
indvendig
korrossionsbeskyttelse
nej

5 eller 10 år
Hvis elektronisk pejleudstyr med lækagealarm skal de
ikke tæthedsprøves
§ 48 om beskyttelse

5 år.
Hvis elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm skal de
ikke tæthedsprøves

10 år
Hvis elektronisk
pejleudstyr med lækagealarm skal de
ikke tæthedsprøves

Rør: skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem,
skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år (§ 43 stk. 4).
Ikke-galvaniserede væskeførende rør skal udskiftes til typegodkendte rør senest 30 år efter installation, hvis ikke de er omfattet af effektiv katodisk beskyttelse (§ 49).
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