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NejJa

Pladsstøbt beton
Betonelementer med kabler
Betonelementer uden kabler
Bloksten
Stål
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Journalnummer (sagsnummer)

Sendes til en autoriseret kontrollant Udfyldes af kommunen

Anmodning om beholderkontrol
10 års kontrol - 1A

Modtaget dato

Navn

Beholderens bruger

Adresse

Postnr. og by

Telefonnummer

Opførelsesår
År

Dato Underskrift

Undertegnede rekvirerer hermed 10 års kontrol af ovennævnte beholder

Mobiltelefon

Adresse

Beholderens beliggenhed

Postnr. og by

BBR nummer

Navn

Beholderens ejer, hvis anden end bruger

Adresse

Postnr. og by

Telefonnummer Mobiltelefon

Kommune

Kommunen, hvor beholderen ligger

Adresse

Postnr. og by

Beholderoplysninger

Rumfang
m³

Højde
Meter Form (sæt kryds)

Beholdertype (sæt kryds)

Med kabler
Synlige

Uden kabler
Skjulte

Anden type, hvilken Producent

Beholdernavn

Hvilket

Hvis ja, antal Byggeår

Hvilket

Reparationsår

Anvendelse Gylle Andet

Andre gødningsbeholdere
på adressen Nej Ja

Låg/
Afdækning Betonlåg Telt

Fundering
m.v.

Nej

Er beholderen repareret Ved ikke Nej

Intet Andet
Nedgravnings-
dybde, ca. m.

Omfangsdræn

Ja

Spjæld

Enkelt Dobbelt

Nej JaRustfrit

Ja

Anvendes ikke

Hvad er repareret

Hedensted Kommune

Teknisk Afdeling
Tjørnevej 6
7171 Uldum
Tlf. 79 75 50 00
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Pligt til beholderkontrol

§ 4. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til flydende
husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med en
kapacitet på 100 m³ eller derover, skal mindst hvert 10.
år for egen regning lade beholderen kontrollere for styrke
og tæthed efter reglerne i kapital 3.
Stk. 2. Anmodning om undersøgelse af beholdere efter
stk. 1 skal af brugeren indgives til en autoriseret kontrol-
lant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 nævnte
frist.
Stk. 3. For beholdere, som er opført før 1. oktober 1987,
skal anmodning om første kontrol dog indgives til
kontrollanten senest 15. november 1997.
(...) For beholdere opført i perioden 1. oktober 1987 - 31.
juli 1989 skal anmodning om første kontrol indgives
senest 1. februar 1999.
(...)
Stk. 5. Hvis brugeren i stedet vælger at tage beholderen
ud af drift, jf. § 7, skal meddelelse herom gives til
kommunalbestyrelsen senest på det tidspunkt, hvor
anmodning om kontrol skulle være indgivet, jf. stk. 2 og
3.

§ 7. Brugeren af en beholder, der skal kontrolleres i
medfør af reglerne i §§ 4-6 eller § 9, kan tage behol-
deren ud af drift i stedet for at gennemføre kontrollen.
Stk. 2. Tages beholderen ud af drift, skal den rengøres
og gøres uanvendelig.

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for

flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand

(uddrag)

Straf og ikrafttræden

§ 27. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvri-
ge lovgivning, straffes med bøde den, der
1)
2)
Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2
år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov
uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
1)
2)

(...)
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske
personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september
1997. Ved ikrafttræden ophæves § 23, stk. 2 i bekendt-
gørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervs-
mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

overtræder bestemmelserne i § 4, stk. 1-3 og stk. 5
overtræder bestemmelserne i § 7.

volde skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den på-
gældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Ifølge Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller
spildevand skal beholderen mindst hvert 10. år kontrolleres af en autoriseret kontrollant. I stedet for kontrol kan det dog
vælges at tage beholderen ud af drift.

Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at
foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune,
hvor beholderen ligger.

Hvis kontrol ikke ønskes gennemført, og beholderen i stedet tages ud af drift, udfyldes blanketten "10 års kontrol - 1B,

Erklæring om, at beholder tages ud af drift" og sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger.

Vejledning til 10 års kontrol - 1A

"Anmodning om beholderkontrol"

Anmodning om beholderkontrol 10 års kontrol - 1A


