Rapport for miljøtilsyn hos Kongerslevvej 3, 9293 Kongerslev
Overordnede oplysninger
Ejer
Jan Nymark
Thaysen

Kongerslevvej 3

9293 Kongerslev

Tilsynsdato

30-08-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Anmeldelse kap 7

Godkendelsesdato

02-05-2017

Tilladte dyreenheder

185,45 DE

Registrerede dyreenheder

113,25 DE

91237
CHR nr.
77099328
CVR nr.
1002511119
P. nr.
LANDMAND JAN NYMARK THAYSEN
Landmandsgade 8

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

30-08-2018

Aftale

Meddelt

Olietønder skal opbevares, så der ikke sker
spild/forurening af olie

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Smågrise

Drænet gulv + spalter
(50/50)
Drænet gulv + spalter
(33/67)

13.000

60,49

02-05-2017

4.600

124,96

02-05-2017

Slagtesvin

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtesvin
Smågrise

Fuldspaltegulv
Drænet gulv + spalter
(50/50)

2.120
11.140

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
2120 slagtesvin og 11140 smågrise produceret i planåret 2017-18
Produktionen af slagtesvin forventes ikke at komme op på det tilladte niveau, da der er
bedre økonomi i at sælge smågrisene.
Svineflytninger og data fra slagteri udleveret af Henrik Simoni

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Al aktivitet i svinestaldene varetages af forpagter af staldene.
Maskinhus og lagerhal anvendes af ejer i forbindelse med markdriften

61,42
51,83

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
1.256,25
0,00
1.475,94
0,00

Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen møddingsplads, da der ikke er fast møg

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder

01-01-1992

18-12-2012

Areal
(m2)
300

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

2.290

Teltdug

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Næste kontrol skal laves i 2022

Bemærkning
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Kontrolpunkt
Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Tilsynskommentar
Intet krav, da der er mere end 100 meter til sø eller vandløb.

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Intet krav om flydelag/logbog, da beholderen er overdækket
Teltdugen var lukket ved tilsynet

Gyllebeholder, dykket
indløb

Intet krav, da beholderen har fast overdækning.

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Traktorpumpe

Opbevaringskapacitet til
gylle

OK. Med den nuværende produktion er der ca. 10 mdr. kapacitet

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ikke relevant

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ikke relevant

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Der anvendes marksprøjte med injektionssystem: vand påfyldes på gården, og
kemi tilføres den væske, der sprøjtes ud.

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Aflåst rum i maskinhus/lagerhal. Der er intet gulvafløb i rummet.

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald

Håndtering af klinisk
risikoaffald
Opbevaring af
kadavere
Opbevaring af andet
affald

Tilsynskommentar
Spildolie står i opsamlingskar i værkstedet.
Tønder med ny olie står på gulvet. De skal også stå således, at indholdet af den
største beholder kan opsamles ved uheld i henhold til kommunens forskrift om
opbevaring af olier og kemikalier. Vi talte om at anvendelse af olievogn med
pumpe kunne være en mulighed, som sikrer at der ikke sker spild/forurening af
olie, og vi aftalte at der senest en måned efter tilsynet fremsendes dokumentation
til kommunen.
Brugte kanyler opbevares i kanyleboks. Ejendommen står ikke på listen over
virksomheder, der er tilmeldt kommunens indsamlingsordning for klinisk
risikoaffald
Opbevaring under skjold eller i smågrisecontainer, på støbt plads ved m. afløb ved
stald, indtil afhentning af DAKA.
Containere til brændbart affald.
Vi talte om at dunke af hård plast er velegnede til genanvendelse, og derfor vil
kommunen opfordre til, at landbruget bortskaffer dunkene til genbrug.

Affald, øvrige
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Tanke (BBR oplysning)
Kontrolpunkt
Tanke (BBR)

Tilsynskommentar
Der er 3 olietanke fra hhv. 1994, 1995 og 2000 på ejendommen, og de var ikke
registreret i BBR. Der blev udfyldt anmeldeskemaer, og tankene er nu registreret
i BBR

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Aftager afgasset biomasse

Energiforbrug/besparels
er*

Ventilationsanlægget er med diffus ventilation, som er det mest
energibesparende. Belysningen udskiftes løbende til LED. Der er relæ/timer på
gyllepumpen til udslusning af gylle, så pumpen stopper efter 20 minutter.
Udslusning af gylle sker hver 3. uge ved slagtesvinene samt v. vask af staldene.
Der er gyllekøling i staldene, og det opvarmer stuehuset om sommeren. Om
vinteren opvarmes stuehuset med stokerfyr, så stalden ikke køles for meget. I
stalden er der næsten ikke behov for opvarmning, fordi der er smågrisehuler.
Til tørring af staldene efter vask anvendes oliebrænder.
Der er hygrostatstyring på korntøringsanlægget.
Får vand fra offentligt vandværk.
Anvender foderautomater med vandtrug, og dermed sker der ikke vandspild fra
dryppende ventiler.
Søgt om at etablere minivådområde med opland på 90 ha, men fik afslag.
Søger igen i 2019. Ejer har stort fokus på læbælter og andre gode forhold for
vildt. Har barmarksstriber til fasaner og agerhøns, har en del skovområder og
planlægger mere skov. Overvejer at lave et bassin til overfladevand på fugtig
plet nær gyllebeholderen. OBS: hvis bassinet får karakter af en sø, bliver større
end 100 m2, og der er mindre end 100 meter til gyllebeholderen, vil der være
krav om alarm og evt. barriere omkring beholderen, og beholderen vil blive
omfattet af krav om 5-årig beholderkontrol. Vær også OBS på, at etablering af
bassin til overfladevand ikke må etablerede uden forudgående tilladelse/dialog
med kommunen.
Vi talte om at dunke af hård plast er velegnede til genanvendelse, og derfor vil
kommunen opfordre til, at landbruget bortskaffer dunkene til genbrug.
Vejledning i sortering af affald - landbrug blev udleveret.
Halm nedmuldes i videst muligt omfang.
Såning af raps sker direkte (uden forudgående pløjning)

Vandforbrug*

Natur/sø*

Ressourcer og
genanvendelse*
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Udbringningsmetode for
husdyrgødning

Tilsynskommentar
Mest muligt af smågrisegyllen nedfældes, da den er stærk. Øvrige gylle
udbringes med slæbeslanger.

Markvandingsboringer

Ikke relevant

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes rovfluer i stalden. Der er serviceaftale med Scankill om
rottebekæmpelse

Støjkilder

Ved korntørring kan der forekomme støj fra aspiratoren, som renser kornet.
Ejendommen ligger langt fra naboer, og der vurderes at støjen ikke vil give
gener for naboer.
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Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Nej

Jan Thaysen oplyste, at han har overtaget ejendommen Landmandsgade 8. Der
er ryddet op efter forrige ejer, og der bliver intet dyrehold fremover.
Ejendommens bygninger vil udelukkende blive anvendt til maskin- og
lagerhal. Gyllebeholderne vil fortsat blive anvendt til bl.a. afgasset biomasse.
Vær også opmærksom på, at beholderne på Landmandsgade 8 senest skal have
beholderkontrol i hhv. 2022, 2023 og 2024. Det kan godt betale sig at
gennemføre kontrollerne samtidigt.
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