Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato

16.05.2018

Tilsynstype

Opstartstilsyn

CVR-nummer

29425981

P-nummer

Virksomhed

Jordtip/Jens Løvschall Jørgensen

Adresse

Skovlundvej 15

Postnummer og by

8541 Skødstrup

Kontaktperson

Lars Gravco

Branchekode

K206: Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Biaktiviteter

Opstartsdato

29.02.2018

Godkendelsesdato

13.11.2017

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden
Aarhus Kommune

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden
for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder
miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Godkendelsespligtig virksomhed
Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 13.11.2017. Alle aktiviteter er omfattet af den
nuværende godkendelse.
Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med
hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø,
før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem ”Byg og Miljø”, som findes her:
https://www.bygogmiljoe.dk/.
Gebyrpligtig virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31.
oktober.
Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Pladsen er lukket med bom så uvedkommende ikke kan komme ind.
Jord bliver i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 3.2.6
anmeldt igennem flytJord.dk.

Generelt

2

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold
Arealet var ikke fuldt taget i brug, da marken ønskes udnyttet til korn i
så stort omfang som muligt. Tippen er pt. derfor for høj. Jorden fordeles jævnt ud over arealet efter høst. Arealet hvor jorden "tippes på pt.
er sat af i felten i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelsen.

Kort beskrivelse
Mulden var rømmet af inden opfyldningen og ligger er oplagret adskilt
fra jorden.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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Antal ansatte

På jordtippen er beskæftiget 1 person. Tippen er ikke fuldtidsbemandet.

Planforhold/placering
Planforhold

Jordtippen er beliggende i landzone, hvorfor Aarhus Kommune den 13.
november 2017 har meddelt landzonetilladelse.

Placering

Trafikken til og fra anlægget foregår ad en tilkørselsvej til Skovlundvej.
Grusvejen benyttes kun af en anden bruger.

Driftstid
Hverdage

kl. 07.00- 16.00

STØJ
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Afstand til nærmeste beboelse.

Jordtippen ligger langt fra beboelse. Der har ikke været modtaget
klager over driften på tippen.

Luft
Kontrolpunkt
Lugt
Støv
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Tilsynskommentar
Driften af jordtippen vurderes ikke at give anledning til lugtgener.
Der er stillet vilkår i miljøgodkendelsen om at adgangsvejen skal
vandes i nødvendigt omfang for at undgå støvgener i at opstå. Der
blev ikke observeret støv der vil kunne genere nærmeste naboer.
Tilsynsrapport for miljøtilsyn

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Brændstoftanke.

Der opbevares ikke tanke på pladsen.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Jordforurening

Der var ingen tegn på at der var modtaget forurenet jord. Pladsen er
veldrevet, pæn og ryddelig.

Tilsynet er udført af:
Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Geolog

Tlf: 8940 4526
e-mail: bikl@aarhus.dk

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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