Journalnr.:

18/2837

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 19-02-2018
Erik J. Dolby
Fuglsøgårdvej 2
8581 Nimtofte
Til stede ved tilsyn

Jakob S. Roelsgaard, Norddjurs Kommune
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype

§ 9 tilsyn (uheld, klager mv.)

Ejer

FUGLSØGÅRDVEJ 2 ApS

Adresse

Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

CHR nr.

68492

CVR nr.

36214252

P nr.

1000518244

Husdyrbrugstype

Kategori 1b, Kvægbrug med en 12 godkendelse

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

04-01-2011

Nyeste godkendelse/tillæg 29-04-2015
Godkendte dyreenheder

1.019,57

Dyreenheder (registreret)

369,47

Andre anlæg drevet af ejer
Erik Dolby & Anna-Marie Hvid
Skovgårdevej 11
A/S

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en
miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på
baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere
Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser
Dato
21-02-2018

Type
Påbud iøvrigt

16-05-2013
04-08-2016

Indskærpelse
Indskærpelse

Kommentar
Ensilagesaft/restvand løber til vandløb fra udsprinklingsanlæg ophør
uydsprinkling
Afgrænsningen i plansiloernes nordøstlige hjørne skal forbedres
Staldsystemet i den gamle kostald skal ændres til det godkendte
staldsystem.
Efterkommet ved tilsyn 14-03-2017

Miljøgodkendelse/-tilladelse
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kontrol af øvrige vilkår

Af miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om udsprinkling af ensilagesaft/restvand,
at at udsprinklingsanlægget skal dimentioneres efter gældende normer og vandet
skal udsprinkles på bevorksede areale. Dette vilkår er ikke overholdt.

Opbevaringsanlæg
Kontrolpunkt
Opsamlingsbeholder

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Opsamlingspeholderen til ensilagesaft/restvand er på 80 m3 dette er ikke tilstrækkeligt til at kunne undgå udsprinkling i perioder hvor jorden er frossen
vandmættet og snedækket.
Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Baggrund for tilsyn

§ 9-tilsyn på baggrund af forurening af vandløb og sø.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering: 21-02-2018
Miljøledelse,
Regelefterlevelse
systematik og
(60 %)
2

Forhold der har
betydning for at

Husdyrbrugets
størrelse (33 %)
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Sårbarhed (34 %)

miljøforbedringer
(40 %)
5
5
Sandsynlighed (50 %)
5,00

forebygge forurening fra oplagret
husdyrgødning
(33 %)
3

5
Konsekvens (50 %)
4,34

5

Samlet score
4,67
De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den
delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede
score.

Tilsyn udført af:

Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljømedarbejder
Tel: 89594014
E-mail: jasr@norddjurs.dk
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