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Tilsynsrapport - Basistilsyn den 14. december 2016 på Tingbjergvej 3, 6650
Brørup
Hermed følger tilsynsrapporten for landbrugstilsynet på din ejendom.
På grund af lovkrav skal visse oplysninger fra tilsynet offentliggøres på Miljøstyrelsens
hjemmeside: https://dma.mst.dk/. Du kan se hvilke oplysninger, det drejer sig om, i
kassen herunder.
Hvis der senere bliver brug for indskærpelser eller påbud, vil der blive sat oplysning
om dette ind på hjemmesiden. Det vil ikke blive offentliggjort, hvad indskærpelsen
eller påbuddet drejer sig om.
Tilsynsskema til offentliggørelse
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
Virksomhedens CVR-nummer:
P-nummer:
CHR-nummer:
Dato for tilsyn
Baggrunden for tilsynet
Typen af virksomheden eller
husdyrbruget
Hvad der er ført tilsyn med?
Er der konstateret jordforurening?
Er der meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser?
Konklusion på virksomhedens eventuelle
indberetning om egenkontrol

Vini Hansen
Tingbjergvej (6650) 3
6650 Brørup
13025975
45221
14-12-2016
L06 Landbrug med dyrehold 3 - 15 DE,
HG§1, stk1
Nej
Nej

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i
besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Telefon: +45 7996 5000 | mail: post@vejen.dk | sikkerpost@vejen.dk | www.vejen.dk | CVR: 29 18 98 38

Den del, der kun offentliggøres ved anmodning om aktindsigt
Ved tilsynet deltog Svend Kamuk fra landbruget og Majbrit Holst Nielsen fra Vejen
Kommune.

Generelt om driftsforholdene
Vejen Kommune har i 2016 accepteret din anmeldelse efter
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 om etablering af dyrehold.
Ejendommen og tilhørende arealer drives økologisk.

Dyrehold
Ejendommens tilladte husdyrproduktion er:
Dyretype

Enhed

Køer u. opdræt, o. 600 kg.

Årsdyr

Tyrekalve, tung race (40-220 kg.)

Antal

DE
11

7,9

Producerede

4

0,5

Småkalve, tung race (0-6 mdr.)

Årsdyr

6

1,6

Kvieopdræt og stude, tung race (627 mdr.)

Årsdyr

8

3,8

Avlstyr, tung race

Årsdyr

1

0,6

Heste (300-500 kg.)

Årsdyr

2

0,7

I alt

15,0

Tabel 1.
Ved tilsynet fortalte du, at det godkendte dyrehold svarede til det faktiske dyrehold.
Gødningsregnskab for Tingbjergvej 3, 6650 Brørup for perioden 1. august 2014 – 31.
juli 2015 viser, at der er produceret i alt 10,06 DE.
Oplysningerne om dyreholdets størrelse stemmer overens med CHR registreringen den
13.12.2016.
Vejen Kommune vurderer, at den faktiske husdyrproduktion er i overensstemmelse
med den lovlige produktion.

Opbevaring og udbringning af flydende husdyrgødning
Ikke relevant.

Opbevaring og udbringning af spildevandsslam
Ikke relevant.

Opbevaring og udbringning af fast husdyrgødning
Der er ingen fast opbevaringsanlæg til dybstrøelse på ejendommen. Dybstrøelsen
opbevares i stalden i 3-4 måneder indtil den er komposteret. Herefter enten udbringes
den direkte til nedpløjning.
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Kalvehytter
Ikke relevant.

Skadedyrsbekæmpelse
Ved tilsynet blev skadedyrsbekæmpelse kort gennemgået. På ejendommen sker der
bekæmpelse af fluer ved hyppig udmugning og ved brug af rigelige mængder strøelse.
I de varme perioder, hvor der er flest fluer, er dyrene udegående hele døgnet og
bruger derfor faktisk ikke stalden. Det minimerer fluegenerne kraftigt.
Rotter bekæmpes ved kommunal bekæmpelsesordning.

Ensilageoplag
Der anvendes wrap baller. Der er ikke plansiloer på ejendommen eller markstakke med
ensilage. Ved tilsynet var wrapballerne placeret nær ejendommens bygninger.

Halmoplag
Halm opbevares indendørs i stalden. Der opbevares op til 24 minibigballer svarende til
ca. 39 m3. Da oplaget er indendørs og samtidig på under 1000 m3, skal Vejen
kommune ikke kontrollere, om bygningen overholder krav til brandsikkerhed.

Olietanke
En olietank fra år 1960 er registreret i BBR, men findes ikke på ejendommen mere.
På tilsynet udfyldte du ”Meddelelse om sløjfning af olietank”. Olietanken bliver nu
slettet i BBR.

Affald
Ved tilsynet blev affald drøftet.
Døde dyr opbevares overdækket og på fast underlag.
Der er ikke erhvervsaffald fra produktionen. Skulle dette ændre sig, så er der flere
muligheder for at bortskaffe dit brændbare erhvervsaffald til autoriseret modtager:

1. Du kan tilmelde dig genbrugspladsernes abonnementsordning for erhverv, hvor
du betaler et fast beløb hvert år, og derefter frit kan benytte kommunes
genbrugspladser.
Det koster 1400 kr. pr. år, at være tilmeldt. Når du har betalt gebyret, får du et
mærkat til forruden af bilen, og er dermed sikker på ikke at blive afvist, når du
kommer med dit erhvervsaffald. Husk dog at du højest må komme med 1 m3
genbrugsplast ad gangen og altid kun med en almindelig personbil med trailer.
Plastikken skal helst være rimelig ren dvs. fri for jord/sand/sten o. lign..
Du tilmelder dig genbrugspladsens erhvervsordning ved at følge dette link:
https://vejen.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/GFV_Tilmelding.aspx
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2. Du kan tilmelde dig kommunes enkeltbetalingsordning til genbrugspladserne,
hvor du betaler et beløb pr. besøg på pladsen
Du tilmelder dig ordningen via Vejen kommunes hjemmeside:
http://vejen.dk/erhverv/miljoe,-forurening-og-energi/affald-oggenbrug/genbrugspladser/abonnement
Husk du har ca. 1 time fra SMS’en sendes, til I skal være kørt ind på
genbrugspladsen. Reglerne om maksimalt 1 m3 ad gangen mv. gælder
selvfølgelig også for denne ordning.
3. Alternativt kan du betale en (autoriseret) privat vognmand for at opstille en
container og bortskaffe dit erhvervsaffald. Man kan ofte vælge, at betale pr.
tømning (i stedet for fast tømning eks. hver 14. dag).
4.

Du kan kører erhvervsaffaldet til omlastestationen på Koldingvej 30B, Vejen,
hvor affaldet bliver indvejet og du betaler ca. 480 kr. pr. tons. Hvis du vælger
denne løsning, skal du bede om en kvittering for aflevering af erhvervsaffaldet,
der kan fremvises ved tilsyn. Du kan kontakte omlastestationen på tlf. nr.
30312355 for at høre mere om åbningstider m.v.

Generelt gælder at erhvervsaffald højest må opbevares på privat ejendom i 1. år før
det skal bortskaffes.

Spildevandsforhold
Der er ikke spildevand fra husdyrproduktionen.

Kontrol af vilkår i tilladelse, miljøgodkendelse og lokaliseringsgodkendelse
Ikke relevant.

Timeforbrug og opfølgning på tilsynet
Brugerbetaling vil blive opkrævet efter 1. november 2016. I 2016 er timebetalingen
kr. 311,80 pr. time.
Det samlede tidsforbrug er d.d.:
Aktivitet

Timer

Varsling og forberedelse

1

Tilsyn

0,5

Opfølgning: tilsynsrapport, journalisering m.v.
I alt

1
2,5

Der kan efterfølgende komme flere timer på til opfølgning.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe.
Venlig hilsen

Majbrit Holst Nielsen
Biolog
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