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Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 22-03-2017
Anders Andersen
Bodevej 16
8950 Ørsted
Til stede ved tilsyn

Anders Andersen
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Ejer

Anders Andersen

Adresse

Bodevej 16, 8950 Ørsted

Telefon

CHR nr.

29597

E-mail

CVR nr.

64587110

Mobil

P nr.

1002192537

Husdyrbrugstype

Kategori 2, svinebrug uden miljøgodkendelse efter § 11 eller § 12

Godkendelsestype
Godkendelsesdato
Nyeste godkendelse/tillæg 18-12-1995
Godkendte dyreenheder

171,23

Dyreenheder (registreret)

197,07

Andre anlæg drevet af ejer

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.

Vil du vide mere
Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser
Dato
04-10-2012

Type
Indskærpelse

23-09-2015
23-03-2017
23-03-2017

Henstilling/Forvarsling
Indskærpelse
Indskærpelse

Kommentar
Produktionen må i fremtiden ikke overstige det godkendte dyrehold
og dyreholdet må ikke ændres eller udvides uden forudgående
tilladelse.
Der skal monteres alarm på gyllebeholderen.
Beholderen skal udstyres med et alarmsystem.
Produktionen må ikke overstige det tilladte dyrehold. Indskærpelsen
er givet til Brdr. Søby ApS, som har lejet stalden.

Gældende tilladelser af dyrehold
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Delvis spaltegulv,
25-49% fast

Antal
dyr

Antal
DE

Tilladelses-dato

7.470

171,23

18-12-1995

Vægtgrænser/korrektion
Indgangsvægt:
30.0

Afgangsvægt:
100.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Godkendelse, Tilladelser og VVM

Bedriften har tilladelse til en årlig produktion af 7.470 slagtesvin 30-100 kg.
Se ovenstående skema.

Registreret produktion
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Delvis spaltegulv,
25-49% fast

Kontrolpunkt
Registreret dyrehold
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Antal
dyr

Antal
DE

6.411

197,07

Gødningsproduktion
(m³ pr. år)
Flydende
Fast
3.905,48

0,00

Vægtgrænser/korrektion

Indgangsvægt:
35.0

Afgangsvægt:
119.8

Tilsynskommentar
Stalden er udlejet til Brdr. Søby ApS, Kærvej 42, Drastrup Kær, 8960 Randers
SØ.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
I planåret 2015/2016 er der ifølge Brdr. Søby ApS's gødningsregnskab produceret 6.411 slagtesvin 35-119,8 kg på ejendommen (ovenstående skema).
Efter den nugældende beregning af dyreenheder er der produceret 197,1 DE.
Der har således været en overproduktion på ca. 15 %.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækn.
(m2)

Bemærkning

Beholdere
Type
Gyllebeholder

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækningstype

01-01-1991

23-12-2011

735

2.940

Flydelag

Bemærkning

Kontrolpunkt
Gyllebeholder

Tilsynskommentar
3.000 m3 gyllebeholder opført i 1991.

Dykket indløb på gyllebeholder

Der er dykket indløb på beholderen.

Beholderkontrol

Beholderen er senest kontrolleret den 23. december 2011.
Da beholderen ligger nærmere end 100 meter fra et åbent vandløb er den omfattet af reglerne om 5-årig kontrol. Beholderen skal derfor tilmeldes beholderkontrol.

Flydelag på gyllebeholder

Gyllebeholderen er forsynet med et solidt flydelag.

Logbog til gyllebeholder

Der føres logbog for flydelaget i beholderen mindst én gang om måneden.

Krav om alarm og barriere

Gyllebeholderen er beliggende ca. 80 meter fra et åbent vandløb. Der er derfor
krav om at beholderen skal være udstyret med et alarmsystem. Ved tilsynet var
der ikke monteret en gyllealarm på beholderen.
Der er ikke krav om etablering af en beholderbarriere.

Gældende aftaler
Kontrolpunkt
Gødningsaftaler

Tilsynskommentar
Anders Andersen modtager gyllen fra stalden og er ansvarlig for gyllebeholderen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Andet

Stalden har været udlejet til Brdr. Søby ApS siden 2015.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Baggrund for tilsyn

Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscore

Karakter og baggrund for risiko- Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscoring for hver
vurdering
ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom
skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af
parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og
sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede
score for ejendommen.
Ejendommen Bodevej 16, 8950 Ørsted har opnået en samlet score på 4,34.
Baggrund for risikovurderingen:
Husdyrbruget har ikke et miljøledelsessystem eller skriftligt formulerede mål for
miljøarbejdet
Der er fundet 2 anledninger til at håndhæve miljølovgivningen
Der er en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning
Husdyrbrug med mellem 75 og 250 DE
Husdyrbruget ligger mindre end 50 meter fra nabobeboelser og mindre end 100
meter til åbent vandløb

Indberetning af egenkontrol

Der er ingen vilkår om indberetning af egenkontrol.

Tilsynskommentar:

Udført af:

Annette Jessen
miljømedarbejder
Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk
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