Rapport for miljøtilsyn hos Thorsbrovej 18, 9280 Storvorde
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

15-08-2018

Ejer
Adresse

Taus Bo Adamsen
Thorsbrovej 18, 9280 Storvorde

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - uvarslet
CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
Landmand Taus Bo Adamsen

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

13-04-2013

Tilladte dyreenheder

269,06 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

274,83

30691
26660114
1009170320

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

15-10-2013
04-12-2014

Henstilling
Indskærpelse

Kommentar
Fjerne vildskud ved alle 3 gyllebeholdere
Gyllebeholder III (2250 m3) skal have tæt og stabilt
flydelag

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin (egen
polteprod.)

Fuldspaltegulv

10.060

269,06

04-03-2013

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtesvin

Fuldspaltegulv

10.383

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
Ej gennemgået, da tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn.

274,83

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
5.613,25
0,00

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Ensilage, øvrige

Ikke relevant.

Bemærkning

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder

01-01-1977

01-11-2016

0

750

01-01-1994

01-11-2016

0

2.240

Overdækning
stype

Bemærkning

Flydelag

Træer op ad beholder
skal fjernes. Frist til
30.12.06.

240806/mla
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Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder

01-01-1995

01-11-2016

Areal
(m2)
0

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

2.250

Flydelag

Træer op ad beholder
skal fjernes. Tidsfrist til
30.12.06.
240806/mla

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger vedr. beholdernes tilstand.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Alle beholdere er kontrolleret i 2016. Beholderne skal først kontrolleres igen i
2026.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Ej et krav. Beholderne ligger ikke i risikoområde og er beliggende over 100 m
fra åbent vandløb og sø

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Den ene af de tre gyllebeholdere var næsten tom ved tilsyn, og der var tæt
flydelag på de to øvrige beholdere.

Gyllebeholder, dykket
indløb

Ok

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Maskinstation står for tømningen. De kommer med sugetårn.

Opbevaringskapacitet til
gylle

Ok

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ikke aktuelt

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Benytter ikke markstakke

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Foregår på støbt plads

Rengøring af udstyr

Foregår i marken. Moderne sprøjte med udstyr til indvendig og udvendig
rengøring. Sprøjten opbevares indendørs, når den ikke benyttes, således der ikke
er risiko for at eventuelle sprøjtemiddelrester vaskes af med regnvand.
Aflukket rum på sprøjten til opbevaring af sprøjtemidler, hvis der er behov for at
tage disse med i marken.

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler
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Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Ejendommen er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning af klinisk
risikoaffald

Opbevaring af
kadavere

Der lå et par svin uden for stalden. Disse afhentes senere på dagen af DAKA.
Der er planer om at etablere en ny betonplads til kadavere nord for maskinhuset
i nærmeste fremtid. Ejer har allerede snakke med DAKA om placeringen af
pladsen. Der følges op på dette ved næste tilsyn.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted

Energiforbrug/besparels
er*

Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted

Vandforbrug*

Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted

Natur/sø*

Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted

Ressourcer og
genanvendelse*

Ej drøftet ved tilsynet, da fokus var andet sted

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Tilsynskommentar
Nej

Ikke gennemgået.
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