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Sagsidentifikation

Sendes til den kommune, hvor beholderen ligger Udfyldes af kommunen

Modtaget dato

Navn

Beholderens bruger

Adresse

Postnr. og by

Telefonnummer

Dato Underskrift

Mobiltelefon

Adresse

Beholderens beliggenhed

Postnr. og by

BBR nummer

Navn

Beholderens ejer

Adresse

Postnr. og by

Telefonnummer Mobiltelefon

Erklæring om,
at beholder tages ud af drift
5 eller 10 års kontrol - 1B

Undertegnede ønsker ikke 5 eller 10 års kontrol af ovennævnte beholder, idet beholderen i stedet
tages ud af drift og rengøres

Nej Ja

Evt. skitseBeholderens placering
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Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

skal beholderen mindst hvert 5. eller 10. år kontrolleres af en autoriseret kontrollant. I stedet for kontrol kan det dog

vælges at tage beholderen ud af drift.

Afgivelse af erklæring om, at beholder tages ud af drift sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til kommunalbe-

styrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger.

Vejledning til 5 og 10 års kontrol - skema 1B

"Erklæring om at beholder tages ud af drift"

Erklæring om, at beholder tages ud af drift 5 og 10 års kontrol - 1B

Pligt til beholderkontrol
§ 9. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbeva-
ring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en
kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år
for egen regning lade beholderen kontrollere af en auto-
riseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i ka-
pitel 5, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er
beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller
søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for
brugerens egen regning.
Stk. 3. Brugeren skal indgive anmodning om kontrol af
beholdere efter stk. 1 og stk. 2 til en autoriseret kontrol-
lant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 eller stk.
2 nævnte frist.
Stk.4-5. (Udeladt).

§ 12. Brugeren af en beholder kan undlade at indgive an-
modning om kontrol til en autoriseret kontrollant, jf. §§ 9
og 11, eller lade gennemføre supplerende eftersyn, jf. §
15, såfremt beholderen tages ud af drift. Beholderen an-
ses for at være taget ud af drift, når den er tømt og ren-
gjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrel-
sen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.
Stk. 2. Såfremt beholderen tages ud af drift, skal medde-
lelsen herom til kommunalbestyrelsen efter stk. 1 senest
gives på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle
være indgivet, jf. § 9, stk. 3, § 10 og § 11, stk. 2, eller på
det tidspunkt, hvor brugeren skulle give meddelelse til
den autoriserede kontrollant efter § 16.
Stk. 3. (Udeladt).
Stk. 4. Brugeren skal skriftligt give kommunalbestyrelsen
meddelelse herom, inden en beholder, der er taget ud af
drift, tages i brug igen.
Stk. 5. (Udeladt).

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring 

af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

(uddrag)

Straf og ikrafttrædelse
§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige
lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder bestemmelserne i § 9, stk. 1-3, og § 10,
2) overtræder bestemmelserne i § 12,
3) overtræder bestemmelserne i § 16, eller
4) undlader at efterkomme påbud efter § 11, stk. 2, eller

§ 15, stk. 3.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagt-
somhed, og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt skade eller fremkaldt risiko for skade på miljøet,

eller
2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågæl-

dende selv eller andre, herunder ved besparelser.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske per-
soner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013,
jf. dog stk. 2.


