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Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 23-09-2015
Lars Kejser
Tustrupvej 11
8585 Glesborg
Til stede ved tilsyn

Lars Kejser
Kirsten Haugaard Wermuth,
Norddjurs Kommune

Ejer

Lars Kejser

Adresse

Tustrupvej 11, 8585 Glesborg

Telefon

86386041

E-mail
Mobil

20244744

CHR nr.

95916

CVR nr.

50509915

P nr.

1001949892

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.

Seneste 6 års håndhævelser
Dato
15-10-2012

Type
Henstilling / aftale

15-10-2012
15-10-2012

Indskærpelse
Indskærpelse

15-10-2012

Indskærpelse

Kommentar
Såfremt der fortsat opbevares spildolie i maskinhuset, skal der etableres en opkant omkring arealet med fast gulv eller olien skal opbevares på spildbakker.
Der skal monteres dykket indløb på den store gyllebeholder.
Den lille gyllebeholder må ikke tages i brug før spjæld er fjernet, der
er slået hul i siden af beholderen eller overkanten af fortanken er
hævet.
Produktionen skal lovliggøres ved at der søges om miljøgodkendelse
af det faktiske dyrehold.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type
Fast mødding

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækn.
(m2)

01-01-1970

225

337

0

Bemærkning

Beholdere
Type
Gyllebeholder

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækningstype

01-01-1992

22-11-2012

432

1.800

Flydelag

Kontrolpunkt
Gyllebeholder

Bemærkning
450 er vaske- og drikkevandsspild.

Tilsynskommentar
Der findes 2 gyllebeholdere på ejendommen.
En 1.830 m3 stor beholder fra 1992.

Dykket indløb på gyllebeholder

En 425 m3 stor beholder fra 1979. Beholderen er forsynet med et ulovligt spjæld
mellem beholderen og fortanken. Iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen må der
kun være spjæld, hvis overkanten af fortanken er i niveau med overkanten af
gyllebeholderen. Derfor skal der laves hul i siden af gyllebeholderen, eller kanten
på fortanken skal forhøjes, hvis beholderen igen tages i brug.
Beholderen var på tilsynet ikke i brug.
Der er dykket indløb på begge beholdere

Beholderkontrol

Den store gyllebeholder er 10-års kontrolleret den 22. november 2012.

Flydelag på gyllebeholder

Den lille gyllebeholder er 10-års kontrolleret den 16. december 2009 med
bemærkning om, at spjæld skal fjernes.
Den store gyllebeholder er forsynet med flydelag. Den lille beholder er ikke i brug
og er på tilsynsdagen fyldt med regnvand.

Logbog til gyllebeholder

Der blev fremvist logbog for flydelaget. Logbogen er udfyldt korrekt.

Krav om alarm og barriere

Gyllebeholderne ligger ikke i risikozone, og der er mere end 100 meter til
vandhul/sø.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Baggrund for tilsyn

Ejendommen er udtaget til prioriteret tilsyn på baggrund af håndhævelser på
tidligere tilsyn
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Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Karakter og baggrund for risiko- Der er givet karakteren 2,8 til landbruget. Dette er en middel til god karakter for
vurdering
et landbrug. Karakteren er givet på baggrund af ejendommens str., antallet af
overtrædelser og ejendommens placering.
Jordforurening på ejendommen
Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret jordforurening på den matrikel hvor
ejendommens bygninger er placeret
Indberetning af egenkontrol

Udført af:

Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol

Kirsten Haugaard Wermuth
biolog
Tel: 89594016
E-mail: khw@norddjurs.dk

Vil du vide mere
Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister
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www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk
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