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Miljøtilsyn med Røllenvej 23 i henhold til miljøbeskyttelsesloven
Frederikshavn Kommune foretog den 19. maj 2016 tilsyn med miljøforholdene på Røllenvej 23, 9300 Sæby.
Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen1 bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at
miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:



Olietanke skal sløjfes senest 2018

Ved tilsynet blev du gjort opmærksom på, at ejendommens to olietanke, senest skal
sløjfes i 2018



Kontrol af gyllebeholder

Gyllebeholder anvendes ikke. Såfremt gyllebeholder skal
anvendes fremadrettet, skal gyllebeholder gennemgå en
10-års beholderkontrol inden den kan tages i anvendelse.



Kontrol af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr anvendes ikke til sprøjtning med sprøjtemidler. Såfremt sprøjteudstyr skal anvendes til sprøjtning med
sprøjtemidler, skal sprøjteudstyr gennemgå syn.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: GEO-2010-02742
Sagsbehandler: jast
Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode
Offentliggørelse
Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til
rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at
melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr
Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel,
forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i
november måned.
Med venlig hilsen
Jacob Staufeldt

2

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Tilsynsrapport
for landbrugstilsyn den 19. maj 2016
Røllenvej 23, 9300 Sæby
Til stede ved tilsyn

Dan Steen Vanggaard
Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune

Kapitel 5 godkendelse
Lokaliseringsgodkendelse
Bedriftstype
Dyreenheder i alt

8,30

Ejer

Dan Steen Vanggaard

Adresse

Røllenvej 23, 9300 Sæby

Telefon
E-mail
Fax

Mobil
cenijo@live.dk

CVR nr.

12706294

P. nr.

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Animalsk produktion
Dyreart

Staldtype

Ammeko ov. 600 kg uden
opdr.
St.r. ungtyre
St.r. tyrekalve
St.r. årsopdr. 6-27mdr.
St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Antal
dyr

Antal
DE

7

5,00

0,00

119,71

2

0,51

0,00

8,67

3

0,35

0,00

4,90

4

1,90

0,00

37,54

2

0,54

0,00

6,43

Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse (hele arealet)

Kontrolpunkt
Dyrehold

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast

Tilsynskommentar
Kvægbrug

Miljøgodkendelse/-tilladelse
Kontrolpunkt
Vilkår jf. miljøgodkendelse

Tilsynskommentar
Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type
Fast mødding

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækn.
(m2)

01-01-1800

120

180

0

Bemærkning
seperationsrist

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Mød.saft =>
gylleb.
Gyllebeholder

01-01-1800

0

01-01-1992

132

528

Fortank t. gyllebeh.

01-01-1800

15

45

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):
Kontrolpunkt
Gyllebeholder
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Overdækningstype

Bemærkning

Beholderen er kontrolleret
i 2003. Kontrollen gav
ikke anledning til bemærkninger.

34,07
16,34

Tilsynskommentar
Gyllebeholder er tom og anvendes ikke. Ejer vil ikke afvikle beholderen. Ejer
blev gjort bekendt med, at beholder skal gennemgå beholderkontrol inden den
må anvendes igen

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Markmød./kompoststak

Dybstrøelse opbevares i korrekte markstakke. Ejer er bekendt med regler om
overdækning og afstandskrav

Ensilageoplag

Ensilage findes i wrap-baller

Tilstræk. kapacitet

Kapaciteten er næsten udnyttet fuldt ud

Møddingsplads

Møddingspladsen anvendes ikke, men er godkendt med opkant og afløb til fortank, som pumper til gyllebeholder. Fast bund på en del af møddingspladsen,
som blev godkendt. Den øvrige del kan ikke anvendes, eftersom der ikke er fast
bund på dette areal

Gældende aftaler
Kontrolpunkt
Leveringsaftaler

Tilsynskommentar
Ejer anvender alt dybstrøelse selv og modtager gylle fra Torben Farum, Røllenvej 28

Harmonikrav
Udspredningsareal (ha):
Hamonikrav (DE/ha/år):

14,90
1,4

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Opb. sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst fryser i maskinhus. Ejer har sprøjteudstyr, som ikke er lovligt og anvendes derfor kun til udspredning af gødning og
mangan. Ejer er bekendt med, at sprøjteudstyr skal gennemgå syn før det kan
anvendes til udspredning af sprøjtemidler.
Ejer låner sprøjteudstyr af Tryvej 198 til sprøjtning af arealer.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand, generelt

Tilsynskommentar
Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke
Kontrolpunkt
Tanke

Tilsynskommentar
To overjordiske tanke, begge fra 1988. Størrelse på henholdsvis 1200 l og 1800
l til fyringsolie og diesel. Ejer blev gjort bekendt med, at tanke skal sløjfes senest 2018

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Oplag af affald
Kontrolpunkt
Farligt affald

Tilsynskommentar
Spildolie i dunke til eget forbrug, alternativt afleveres på genbrugsplads

Affald, generelt

Plast fra ensilage afleveres via dagrenovation

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevandsforsyning

Tilsynskommentar
Ejendommen er tilknyttet off. vandværk

Markvandingsboring

Ingen

Beskyttet natur

Forholdet blev ikke gennemgået, eftersom ejer har været i dialog med Naturgruppen omkring registrering af §3-områder
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