Rapport for miljøtilsyn hos Elkærvej 55, 9381 Sulsted
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

14-09-2017

Ejer
Adresse

Poul Erik Højgaard Madsen
Elkærvej 55, 9381 Sulsted

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - varslet
98261133
CHR nr.
30370348
CVR nr.
stald.torpegaard@mail.dk P. nr.

19357171
1003782929

Godkendelsestype
Godkendelsesdato
Tilladte dyreenheder

14,07 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

03-07-2014

Henstilling

03-07-2014
14-09-2017

Indskærpelse
Indskærpelse

Efterkommet

14-09-2017

Indskærpelse

Meddelt

Gamle olietank fra 1987 skal afmeldes og ny olietank
fra 2012 skal meldes til BBR.
Skal nedbringe dyreholdet til det tilladte antal 15 DE.
Containeren til opbevaring af husdyrgødning skal
overholde afstandkrav på 50 meter til byzone og møg
må ikke lægges på jorden
Læskur/rundbuehal og fodertildeling i marken skal
overholde afstandskravet på 50 meter til byzone

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Heste, 500 - mindre
end 700 kg
Heste, under 300 kg
Heste, 300 - mindre
end 500 kg

Dybstrøelse

6

2,61

02-08-2012

Dybstrøelse
Dybstrøelse

2
32

0,43
11,03

02-08-2012
02-08-2012

Kontrolpunkt
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Udløbsdato

Tilsynskommentar
Læskur/rundbuehal og foderhæk på marken over mod Tvedens Allé skal flyttes, fordi
de står for tæt på byzonegrænsen. Forholdet indskærpes i henhold til
husdyrgødningsbekendtgørelsen § 7.
Det er aftalt, at de flyttes inden 14 dage, dvs. senest 28. september 2017
Det er vurderet, at vandkaret som, så afstandskravet netop var overholdt.

Opbevaringsanlæg
Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
De blå containere stod stadig vest for stalden (over mod Tvedens Allé), men
møg på jorden var fjernet.
Der var udtrykt ønske om at lave en støbt plads det pågældende sted, så det var
nemmere at samle møget op. Der må ikke etableres anlæg til opsamling af
husdyrgødning, ej heller placeres containere til møg indenfor 50 meter til
byzone jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 5, så dette ønske kan ikke
imødekommes.
20. september oplyste ejer pr. telefon, at containerne var flyttet over på den
anden side af stalden, således at afstandskravet var overholdt.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Der var fluer på ejendommen, nogle irriterende stikkende fluer. Vi havde en
lang snak om forebyggelse af fluer og om processen med miljøtilladelsen. Vi
aftalte, at der stilles vilkår i miljøtilladelsen om at få udarbejdet en
handlingsplan for forebyggelse af fluer. Fristen for at lave handlingsplanen
blev aftalt til 2 måneder, dvs. senest 14. november 2017.
Miljøtilladelsen bliver meddelt efter høringsfristen, som er den 22. september
2017. Først når miljøtilladelsen er endelig meddelt, må processen igangsættes
med at etablere den nye møddingsplads.
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