Rapport for miljøtilsyn hos Ferslevvej 15, 9230 Svenstrup J.
Overordnede oplysninger
Ejer
Henrik Egholm
Dennis Andersen

Ferslevvej 15 A
Ferslevvej 15

9230 Svenstrup J
9230 Svenstrup J

Tilsynsdato

12-02-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - Uvarslet
CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

Godkendelsestype

Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)

Godkendelsesdato

21-03-2018

Tilladte dyreenheder

383,18 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

403,08 DE

30512
16557641
1001119543

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

02-02-2017

Indskærpelse

Efterkommet

02-02-2017

Indskærpelse

Efterkommet

02-02-2017
02-02-2017

Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

02-02-2017
02-02-2017

Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

02-02-2017

Aftale

Efterkommet

02-02-2017

Aftale

Efterkommet

14-03-2018
20-02-2019

Indskærpelse
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

Møg/kompost i markstak skal opbevares mindst 300
meter fra ammoniakfølsom natur (§ 3 overdrev)
Det tilladte dyrehold må ikke overskrides - der er
ikke tilladelse til at opfede alle tyrekalve
Flydelag skal genetableres inden 7 dage
Træer tæt på beholderen skal fjernes, fordi rødderne
kan skade beholderens fundament.
Kasseret køleskab skal bortskaffes
3 olietanke skal anmeldes til kommunen og det skal
anmeldes, at 2 olietanke er sløjfet.
Der skal være 2 meter fri randbelægning i nordre
ende af plansiloanlægget eller 1 meter høj mur. Hvis
der ikke etableres mur, skal der etableres afløb i
nordre ende af plansiloanlægget.
Der skal foreligge erklæring om tilstrækkelig
opbevaringskapacitet for gylle
Udbringning af gylle på frossen jord.
Dybstrøelse skal overdækkes

Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt
Opbevaringskapacitet
fast møg

Ensilage,
sidebegrænsning

Tilsynskommentar
Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget, men et stort befæstet område
med ensilageplads og afløb, som til tider benyttes.
Der er lavet aftale med Vaarst-Fjellerad biogasanlæg om aftagning af møg.
Ved tilsynet var der et minde oplag af dybstrøelse på den befæstede plads syd
for maskinhuset. Stakken var uoverdækket.
Det blev aftalt at oplaget skulle fjernes eller overdækkes - Ejer har
efterfølgende indsendt fotos, som viser at oplaget er kørt væk.
Der er sat en afgrænsningsmur (> 1 m høj) op på ensilagesiloernes nordlige
ende. < 2 meters randbelægning sydlig ende.

Ensilage, afløb

Afløb fra ensilagesiloer ledes til brønd, som leder vandet til gyllesystemet.

Ensilage,
tag/overfladevand

Overfladevand fra taget løber ikke i plansiloanlægget.

Ensilage i markstak placering

Stakkene ligger øst for maskinhuset. Afstandskrav vurderes overholdt.

Møddingsplads, øvrige

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler

01-06-1995

19-11-2015

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

0

3.000

Flydelag

01-01-2014

0

3.000

Flydelag

01-01-1800

0

900

Bemærkning

ikke opført
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Type

Byggedato

Kontroldato

Ensilagesi
lo
Ensilagesi
lo

01-01-2010
01-01-2013

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

0

5.000

Intet

450

1.300

Intet

Bemærkning

§ 19 a anmeldt, afgørelse
4-9-2012

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Ingen bemærkninger til gyllebeholderens tilstand. Der var ingen træer omkring
beholderen

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Beholderen er kontrolleret i 2015, og næste kontrol er i 2025.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav, da gyllebeholder er beliggende 200 m fra sø

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Flydelaget var tæt og stabilt ved tilsynet
Logbog blev ej set, da ejer ikke var tilstede ved tilsynet.

Gyllebeholder, dykket
indløb

Ok

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Der anvendes maskinstation med gyllevogn og sugetårn. Der er dog monteret
fast pumpe på gyllebeholder.

Opbevaringskapacitet til
gylle

Der er ikke tilstrækkelig kapacitet, fordi den ansøgte gyllebeholder ikke er
bygget. Det er tidigere oplyst, at de nogle gange låner en beholder ved en nabo.
Der foreligger en skriftilig aftale om afsættelse af gylle til nabo Frederik
Frederiksen (Lille Dallvej 50)
Ikke relevant

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen

Kompost i markstak,
placering

Der er et vilkår fra MGK fra 2018, at dybstrøelse skal køres direkte
til biogas. Derfor ingen markstakke.

Antal
0

Kompost, øvrige

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Afgive til opbevaring
og udspredning
Modtage til
udspredning

FREDERIK
FREDERIKSEN
P Fuglsang
Christiansen
"Søndergaard"
Jens Anton Rytter

Modtage til
udspredning

Adresse
Lille Dallvej 50

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd. gødn.
(m3 pr. år)
1.500,00

Dallvej 80

Bonderupvej 22
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Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Opbevaring af andet
affald

Tilsynskommentar
Der er en del affald på ejendommen, herunder jernskrot og ensilageplast. Dette er
imidlertid sorteret i bunke. Der lå et gammelt køleskab i en af skrotbunkerne.
Køleskabet der kasseres, skal straks bortskaffes til godkendt modtager (f.eks.
genbrugsplads), fordi kølemidler kan sive ud og forårsage forurening.
Ejer har efter tilsynet indsendt foto, som viser at køleskabet er fjernet og kørt til
genbrugspladsen.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Bæredygtighed blev ej gennemgået, idet ejer ikke var tilsted ved tilsynet.

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Nej

Ejer var ikke tilsted ved tilsynet.
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