Rapport for miljøtilsyn hos Skurvemosen 12, 9370 Hals
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

27-10-2016

Ejer
Adresse

Lars Holst-Hansen
Skurvemosen 12, 9370 Hals

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet
98254465
CHR nr.
40281465
CVR nr.
dingorobin@yahoo.dk P. nr.

Godkendelsestype

Anmeldelse kap 7

Godkendelsesdato

31-07-2013

Tilladte dyreenheder

224,12 DE

Registrerede dyreenheder

223,29 DE

97540
64567152
1002192355

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

27-10-2016

Aftale

27-10-2016

Aftale

2500 liter olietank fra 2005 skal anmeldes til kommunen og
1200 liter tank fra 1998 skal afmeldes.
Der skal være fast bund eller spalter på DAKAafhentningssted.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv

7.200

189,64

31-07-2013

7.800

34,48

31-07-2013

Smågrise

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtesvin
(FRATSproduktion)

Delvis spaltegulv, 2549% fast

6.957

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
Der er leveringsaftale om levering af 7800 smågrise pr. år. Der har været nogle år med
høj dødelighed, hvor der er produceret færre slagtesvin end tilladt.
Vær opmærksom på, at den tilladte produktion af slagtesvin er med en slagtevægt på
107,7 kg. Når slagtevægten er større end dette niveau, må der leveres færre slagtesvin,
fordi ellers overskrides det tilladte niveau i DE (dyreenheder)
Jf. E-kontrol pr. 30/3-16: 6714 stk pr. år (7-110,6 kg)
Pr. sept 2016: 3600 stk det sidste halve år.
6714/2 + 3600 = 6957 stk svarende til 223,29 DE, hvis svinene vejer 110,6 kg ved
slagtning.
Staldene anvendes i overensstemmelse med den oprindelige byggetilladelse.

Dokumentation
for dyreholdet

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Antal DE
223,29

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
4.284,85
0,00

Opbevaringsanlæg
Pladser
Byggedato

Areal (m2)

Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder

01-01-1982

24-072012
24-072012

Type

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Beholdere

01-01-1992

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

82

240

Flydelag

313

1.200

Flydelag

Bemærkning
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Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler

01-01-2005

24-072012

Fortank t.
gyllebeh.

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

600

3.000

Flydelag

01-01-1992

0

100

01-01-1992

5

15

Bemærkning

Størelse vurderet ud fra
skøn - ca 1 mdr.
opbevaring

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Møddingsplads, øvrige

Møddingsplads anvendes ikke til oplæg af gødning, men udelukkende til vask
af maskiner og i forbindelse med påfyldning og rengørring af sprøjte. Der er
afløb til opsamlingsbeholder.
Alle 3 beholdere er kontrolleret i 2012, og de skal kontrolleres hvert 5. år, fordi
de ligger under 100 meter til grøft med forbindelse til Åkær Bæk ( tilløb til
Starsig bæk).
HUSK at bestille beholderkontrol i 2017.
På den lille beholder var der tykt flydelag. På de 2 øvrige beholdere var
flydelaget ikke så tykt, og der var tilført snittet halm dagen før. Logbøgerne var
ført.
Ingen spjæld på beholdere.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Gyllebeholder, flydelag
og logbog
Gyllebeholder, spjæld
fjernet
Gyllebeholder, dykket
indløb

Dykket indløb på beholdere.

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Ingen fast pumpe. Ved udkørsel af gylle anvendes udelukkende gyllevogn med
sugetårn.

Gyllebeholder, tilledning

Vand fra vaskeplads ledes til gyllebeholder

Opbevaringskapacitet til
gylle

Rigelig

Gyllebeholder, øvrige

Der er lidt små træer/buske op ad 2 af beholderne, og beplantningen bør
fjernes, således at trærødderne ikke skades beholdernes fundament. Aftalt at
det klares i løbet af vinteren, således at det er i orden inden beholderkontrollen
i 2017.
Der er mindre end 100 m til grøft med forbindelse til Åkær Bæk ( tilløb til
Starsig bæk) - ca. 10 m, der er etableret alarm på alle 3 gyllebeholdere.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.
Antal kompoststakke
ved tilsyn (tal)

0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Foregår på vaskeplads

Rengøring af udstyr

Foregår på vaskeplads eller i mark.
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Oplag af affald og sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering af farligt
affald

Opbevaring
sprøjtemidler

af

Tilsynskommentar
Spildolie opbevares til "spildbakke" / overskåren palletank - kvittering for
afhentning af spildolie blev fremvist ved tilsynet.
Lysstofrør, tomt emballage fra sprøjtemidler mm afleveres på Gandrup
genbrugsplads.
Foregår i rum i gl. stuehus

Håndtering af klinisk
risikoaffald

Er tilmeldt indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald.

Håndtering af kadavere

Daka afhenter. Der mangler fast bund på afhentningsstedet, og det er aftalt, at
forholdet bringes i orden inden en uge.

Affald, øvrige

Brændbart affald
Genbrugsplads

(primært

bigbags)

afleveres

ligeledes

på

Gandrup

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug

Tilsynskommentar
Intet fællesanlæg i nærheden og derfor ikke relevant. Hvis der var et
fællesanlæg i nærheden, ville ejer være åben overfor at afsætte til biogas.

Energiforbrug/besparels
er

Pt. ikke plads til store investeringer. Hidtil er ventilatorer udskiftet løbende, og
strømforbruget er faldet fra 60.000 til under 50.000 kWh årligt.
Overvejer at begynde at anvende LED-rør, hvis de eksisterende armaturer kan
anvendes.
Køber vand fra det lokale vandværk. Har fokus på at undgå vandspild ved
svinene, fordi vand i gyllen er uønsket.

Vandforbrug
Natur

Afledning af
overfladevand

Øvrige bemærkninger

Ejer er jæger og har fokus på at lave vildtremiser i form af striber med majs i
marken og områder med pilekrat. Desuden har han mange læhegn, som også er
gode for vildt og smådyr.
Tagvand fra bygningerne ledes til grøft i overensstemmelse med de oprindelige
byggetilladelser. Grundvandet i området står højt (1 meter under
jordoverfladen ifølge ejer), og dermed er nedsivning af tagvand ikke muligt.
Han synes vandløbene er bedre vedligeholdt i år, således at vandet ledes væk.
Ejendommen ligger i område med vandlidende vandløb, og derved bidrager
ejendommen med sit tagvand til vand i vandløbet :)
Udleveret vejledning om sortering af affald, hvoraf fremgår, at virksomheder
nu kan tilmelde sig til at anvende alle genbrugspladser i kommunen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvanding

Tilsynskommentar
Ingen markvandingstilladelse

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Serviceaftale med Mortalin til rottebekæmpelse. Der er ingen forebyggende
fluebekæmpelse, og ejer synes ikke, der har været ret mange fluer i år.

Modtager
affaldsprodukter

Der modtages ikke slam mv.

Støjkilder

Vurderet ved tilsyn at der ikke er problemer
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Kontrolpunkt
Støvkilder

Tilsynskommentar
Vurderet ved tilsyn at der ikke er problemer

Olietanke

2 stk. udendørs tanke - 1200 liter tank fra 1991 er registreret i BBR.
2500 liter tank fra 2005, nr. 153487, G.nr. 5023 er ikke registreret i BBR.
Aftalt at tanken anmeldes til kommunen inden 14 dage. HUSK samtidig at
"sløjfe" 1200 liter tank fra 1995.
Nej

Konstateret
jordforurening ved tilsyn
Vilkår i
miljøgodkendelse

Ingen miljøgodkendelse

Øvrige bemærkninger

Ingen bemærkninger
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