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Tilsynsbrev og rapport

for landbrugstilsyn den 20-03-2017
Torstedvej 78
6980 Tim
Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende:

Dyreenheder i alt

Anne Marie Susgaard
Ringkøbing Skjern Kommune
143,79

Samkøring
Jens Jensen

Torstedvej 68

Telefon

97333323

CVR nr.

72376714

P. nr.

1002370255

E-Mail

sdr.esp@vip.cybercity.
dk

Åbningstider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00
9.30 – 16.45
9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev
Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


At gyllebeholderen fra 1994 senest er kontrolleret i 2005.

Håndhævelser
Det indskærpes:



At der snarest og senest med udgangen af 2017 gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol for gyllebeholderen fra 1994, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Beknt. Nr.
1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
§ 9.

Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring 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 autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i
kapitel 5,
Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommes, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

Seneste 6 års håndhævelser
Dato
21-03-2017

Type

Kommentar

Indskærpelse,
Miljø

Det indskærpes, at gylletanken på 2050 m3 får foretages 10-årsbeholderkontrol snarest og senest med
udgangen af 2017.

Offentliggørelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden
den endelig offentliggørelsen på SAS: http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet
og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med
tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:
Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.
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Godkendelse/tilladelse
Godkendelsestype
Godkendelsesdato
Sidste tilladelse

25-09-2009

Tilladte dyreenheder

152,67

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Årssøer HUSK 2
linier
Årssøer HUSK 2
linier
Smågrise

Fare st., kassesti, fuldspalte
Løbe-/drægt.st.,
fuldspalte
Fuldspaltegulv

420

29,30

Tilladelsesdato
25-09-2009

420

68,37

25-09-2009

11.000

55,00

25-09-2009

Udløbsdato

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Årssøer HUSK 2 linier
Årssøer HUSK 2 linier
Smågrise

Kontrolpunkt
Vold omkring
holder

Løbe-/drægt.st.,
fuldspalte
Fare st., kassesti,
fuldspalte
Toklimast., delvis
spaltegulv

Antal
dyr

Antal
DE

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende
Fast

400

63,64

1.596,00

0,00

400

27,27

680,00

0,00

11.00
0

52,88

1.452,00

0,00

Tilsynskommentar
gyllebe- Ingen krav.

Alarm på gyllebeholder

Ingen krav.

Dyrehold (evt. kommen- Ved tilsynet er der 400 årssøer og 11000 producerede smågrise
tar)
op til 32 kg. Dyreholdet har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Antal stipladser
Ikke oplyst.
Opbevaringskapacitet

Ok, der er opbevaring til 11,8 mdr. efter beregning.

Gyllebeholder (Flydelag, Gyllebeholderen på 620m3.
logbog, dykket
Er fjernet.
Gyllebeholder
2 Gyllebeholderen på 1480m3.
(Flydelag, logbog, dykk
Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 10-11-2010.
Dykket indløb.
Flydelag ok.
Logbog ok.

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Gyllebeholder
3 Gyllebeholderen på 2050 m3.
(Flydelag, logbog, dykk
Beholderkontrol ok, sidst udført den 25-05-2005. Der skal
foretages beholderkontrol snarest og i løbet af 2017, hvilket der
er givet en indskærpelse om.
Dykket indløb.
Flydelag ok.
Logbog ok.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Ensilageplads

03-011800

150

1.00
0

Overdækn.
(m2)
0

Bemærkning

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Gyllebeholder

01-011988

10-112010

367

1.47
9

Gyllebeholder
Gyllekanaler

01-011994
02-011800
01-011997

25-052005

513
0

2.05
0
450

169

101

Gyllekanaler

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):
Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.):

Overdækningstype
Teltdug

Teltdug

Bemærkning

Beholderkontrol udført den 10-11-2010,
ingen bemærkninger.
Agri tank type 2000

11,83

Kontrolpunkt
Ajlebeholder

Tilsynskommentar
Ingen.

Ensilageplads/silo

Bruges til at opbevare maskiner i.

Markstak (placering
ensilage på kort)

af Ingen grovfoder.

Kompost (Placering
markkort)

på Lidt dybstrøgelse fra sygestier, kommer på møddingspladsen.

Møddingsplads
(afløb, Uændret, afløb til gyllen.
randmur omkring)
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Sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Kemikalier (opbev.)
Hvor
marksprøjte

Tilsynskommentar
Ingen.

påfyldes Sprøjter ikke selv.

Opbevaring af medicin

Opbevares i køleskab i forrum i stalden.

Spildevand
Kontrolpunkt
Mælkerumsspildevand

Tilsynskommentar
Ingen.

Vaskeplads

Der vaskes på møddingspladsen, men kun i begrænset omfang,
da maskinstation klarer alt markarbejdet.

Overfladevand (tage og Ledes til Tim Å via dræn. Der er ikke tagrende på alle bygninstore flader)
ger, med over døre og ved stalde der dræner til møddingsplads
er der tagrender.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)
Tanktype
B
Overjordisk olietank
B
Overjordisk olietank
B
Overjordisk olietank

01
01
01

Tankvolumen
Under 6.000 l
Under 6.000 l
Under 6.000 l

År
1998
1972
2007

Bemærk:
Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de
faktiske forhold.
Du kan gå ind på: https://www.bygogmiljoe.dk. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Olie (opbevaring)

Tilsynskommentar
Der er en olietank til oliefyr ved smågrisestalden, der skal anmeldes til kommunen og en tank fra 1972, der skal afmeldes
hos kommunen. Det er aftalt, at olietankene anmeldes inden
den 4. april 2017.
Ingen.

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark Ingen afbrænding.
osv.)
Erhvervsaffald
(plast, Der er container på ejendommen til erhvervsaffaldet. Tømmes
brændbart, kanyle
hver 2. uger af kommunen. Derudover lejes en container af O.P
og søn, der aflevere indholdet på genbrugsplads.
Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Døde
dyr
opbevar- Opbevares på mark, halvt oppe af vejen, søer overdækkes med
ing/bortskaffelse
kappe, container til smågrise.
Slam (bruger)

Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
5m zone omkring boring
Vandindvinding,
vand

Tilsynskommentar
Er overholdt. Boringer ligger i forbindelse med læhegn.

Drikke- Ejendommen er koblet til offentlig vand.

Vandindvinding, Mark

Fluer
ling)

(Kemisk

Der er i 2015 givet ny markvandingstilladelse (2 boringer),
pumpe er monteret med EL-måler, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
behand- Ingen.

Aftale

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre,
der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod,
at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.
Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret
til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Anne Marie Susgaard
Miljømedarbejder

Bilag:

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

21-03-2017

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

3

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

1

Vægtet sandsynlighed

3,00
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Vægtet konsekvens

1,00

Vægtet score

2,00

Forventet tilsynsfrekvens (år): 3

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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