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Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 29-05-2019 på ejendommen:
Sønderbyvej 3
6900 Skjern

Tilsynsbrev
Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Fra virksomheden deltog

Ejer af ejendommen.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:
-

Boring ved Sønderbyvej og ved Stauningvej 35 skal have etableret overdækning.
o

Se evt. billeder af korrekt udførte boringer: https://www.rksk.dk/borger/affaldenergi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Offentliggørelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre
tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige
offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af
ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende
afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder
reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres
til ejer af ejendom.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Tilsynsrapport
Godkendelse/tilladelse
Godkendelsestype

Godkendelse §16

Godkendelsesdato

25-09-2015

Sidste tilladelse

12-11-2003

Tilladte dyreenheder

182,54

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2003.
Anmeldelse af etablering af kornsilo: Kornsilo er etableret.

Staldtype

Ifølge lejers gødningsregnskab:
Delvis spaltegulv.

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - forsuring - vilkår Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - overdækning vilkår

Ingen krav.

Foder - vilkår

Ingen krav.

Antal stipladser - vilkår

Ifølge ejer: ca. 1.000 stipladser

Dybstrøelse - vilkår direkte
udbring

Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Miljøledelse IE-husdyrbrug

Ejendommen er ikke et IE-brug.
Ingen krav om miljøledelse.

Vilkår om beplantning

Ingen krav.
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Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdat
o

Slagtesvin

Drænet gulv +
spalter (33/67)

7.119

182,54

12-11-2003

Udløbsdat
o

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Antal
dyr

Delvis spaltegulv, 2549% fast

Kontrolpunkt

2.520

Antal
DE

74,44

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende

Fast

1.497,79

0,00

Tilsynskommentar

Dyrehold

Ifølge CHR-register 28-05-2019: 850 svin over 30 kg.
Ifølge lejer af staldanlægs gødningsregnskab:
- 2017/2018: 2.520 slagtesvin (27,9-114 kg.).
- 2016/2017: 2.047 slagtesvin (24-111,4 kg. )
- 2015/2016: 2.047 slagtesvin (31-111,4 kg.)
Vurdering:
Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Fluebekæmpelse

Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

Overdæ
kn.

Bemærkning

(m2)
Vaskeplads

01-012015

250

1

Afløb til fortank/gylle.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Ingen møddingsplads på ejendommen.
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Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Antal ved tilsyn

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.

0

Beholdere
Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

0

75

648

2.593

Ajlebeholder

01-011974

Gyllebeholder

01-012003

Gyllekanaler

01-011996

0

100

Gyllekanaler

01-012004

400

450

06-022017

10

Overdæk
ningstype

Bemærkning

Fortank
Intet

Beholderkontrol
udført den 6- februar
2017.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Alarm på gyllebeholder

Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent
vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder

Ingen krav.

Opbevaringskapacitet

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle fra ejendommen.

Ajlebeholder

Ajlebeholder/fortank.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 2.593 m3.
-

Beholderkontrol sidst udført i 2017. Reparationer er
foretaget.
Dykket indløb: ok.
Flydelag: ok.
Logbog: ok.

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kemikalier (opbev.)

I aflåst rum i tidligere staldanlæg. Afløb til gylle.
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Hvor påfyldes marksprøjte

I tidligere staldanlæg, hvor der er afløb til gylle.

Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vaskeplads - læsseplads

Vaskepladsen har afløb til gylle.

Overfladevand (tage og store
flader)

Tagvand ledes ud på terræn/til dræn.

BBR tankoplysninger
Bemærk:
Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske
forhold.
Du kan gå ind på: https://www.bygogmiljoe.dk. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til
kommunen
Matr.
nr

Ejerla Fabr.
v
år

23a

Fabr.
nr

Klassi Type
fikati nr
on

Etab.å Indho Større Place
r
ld
lse
ring

12108
51

Tank
(Prod
ukt på
væske
form)

1971

Nedgr
avet/u
nderjo
rdisk

23a

12108
51

Tank
(Prod
ukt på
væske
form)

1986

Over
terræ
n,
udend
ørs

23a

12108
51

Cp-50 Tank 55(Prod 5820
ukt på
væske
form)

2004

Miner 1.800
alske
oliepr
odukt
er

Inden
dørs

30-122029

23a

12108
51

15964 Tank 017
(Prod 5023
ukt på
væske
form)

2006

Miner 2.500
alske
oliepr
odukt
er

Over
terræ
n,
udend
ørs

30-122046

5

OmSløjf.
/tilby frist
g. år

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Olietank fra 2006 står på fast bund i værksted.
I forbindelse med tilsynet blev 3 olietanke fjernet fra BBR-register:
- 2 overjordiske olietanke fra hhv. 1986 og 2004
- 1 nedgravet olietank fra 1971.

Olie (opbevaring)

Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Døde dyr
opbevaring/bortskaffelse

Opbevares på spalter, overdækket af kappe.

Erhvervsaffald (plast, brændb.,
farlig)

Der er erhvervscontainere til affald fra ejendommen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr.
93.195): 40.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2021.
Zone rundt om boring: ok.
Boringen skal have etableret overdækning. Se evt. billeder af
korrekt udførte boringer: https://www.rksk.dk/borger/affaldenergi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Stauningvej 35:
Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr.
93.1077): 14.500 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2021.
Zone rundt om boring: ok.
Boringen skal have etableret overdækning.
Sønderbyvej 1:
Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr.
93.606): 14.500 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2021.
Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.
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Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

29-05-2019

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

2,60

Vægtet konsekvens

3,00

Vægtet score

2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.
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