9. april 2014

Thomas Jacobsen
Frydenlund 3
6310 Broager

Landbrugsafdelingen

Miljøtilsyn på husdyrbruget, Frydenlund 3, 6310 Broager.
Ved tilsyn den 2. april 2014, gennemgik jeg miljøforholdene på din svineejendom. Tilsynet var et regelmæssigt samlet tilsyn med landbrugets miljøforhold.

Natur og Miljø
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
8872 4085 T
8872 6411 F
landbrug@sonderborg.dk

Tilsynet omfattede ikke forhold omkring jordforurening.

www.sonderborgkommune.dk

I den vedlagte tilsynsrapport har jeg beskrevet forholdene. Hvis du har kommenTelefon- og ekspeditionstid:
tarer til rapporten, kan du kontakte mig inden 14 dage.
Mandag - onsdag 10-15
Tak for et behageligt tilsyn.
Dyrehold
Den tilladte produktion jf. Produktionstilladelsen fra 2005 på Frydenlund 3 er:
• 7.065 (30-115 kg) slagtesvin

Den tilladte produktion jf. Miljøgodkendelsen fra 2011/2014 på Frydenlund 3 er:
• 14.500 (8-32 kg) smågrise
• 14.000 (32-108 kg) slagtesvin
• En ammeko
• En tyr
• En kvie
• En kalv
Svarende til 247,8 DE jf. Miljøgodkendelsen fra 2005 og 466,4 DE jf. Tillæg til
Miljøgodkendelsen fra 2014. Dyreenheder beregnet efter værdier for dyreenheder
fra Bekendtgørelse nr. 717 02/07/2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.
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Torsdage

10-17

Fredag

10-14

Sag/akt: 14/8368
Ks: lkao

Registreret dyrehold i husdyr indberetning:
Årstal
2010201020112011
2011
2012

Slagtesvin/
FRATSsvin
Slagtesvin/
FRATSsvin
Slagtesvin/
FRATSsvin

3.261
26,6 –
108,5 kg
1.713
26,6 –
105,6 kg
2.121
26,6 –
11,3 kg

DE

209,6

1.479
18,5 –
109 kg
3.411
18,5 –
105,2
653
18,5 –
100,4
kg
165,4

Tilladt jf. Miljøgodkendelsen fra
2005

Tilladt jf. Tillæg til
Miljøgodkendelsen
fra 2011/2014

1.988
18 –
108,9 kg
2.178
18 –
106,1 kg
1.914
18 –
109,6 kg

7.065 slagtesvin
30 – 115 kg

14.500 smågrise
8 – 32 kg

189,5

247,8

14.000 slagtesvin
32 – 108 kg

466,4

Af tabellen ses det, at du har overholdt din produktionstilladelse. I din tilladelse fra 2005 har du tilladelse til
at producere op til 115 kg, der er derfor ingen bemærkning til slagtevægten. Du har i 2014 fået et tillæg til din
Miljøgodkendelse fra 2011. Du har endnu ikke taget din Miljøgodkendelse fra 2011 i brug, derfor er det produktionstilladelse fra 2005 der er den gældende.
Tilsynsfrekvens
På baggrund af dit dyreholds størrelse vil du få et samlet miljøtilsyn mindst hvert 1-3 år. I henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen miljørisikovurdere din virksomhed.
Resultatet af din risikovurdering er værdien 3,1 på en skala fra 1-5. Din værdi skal sammenholdes med risikovurderingen for de øvrige virksomheder i Sønderborg Kommune for at fastlægge din endelige tilsynsfrekvens. Du vil derfor kunne få tilsyn oftere end ovenfor angivet.
Offentliggørelse
Sønderborg Kommune skal offentliggøre oplysninger om dit miljøtilsyn. Vi agter at offentliggøre dette tilsynsbrev på kommunens hjemmeside. Det følger af §§ 8-9 i Tilsynsbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen

Sussanne B. Mortensen
Miljømedarbejder
Telefon: 88 72 55 24

Ver. 2.2

Side 2 af 3

sbmo@sonderborg.dk

Vedlagt:
• Tilsynsrapport

Uddrag af: Tilsynsbekendtgørelsen af 15. maj 2013
§ 8. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en
tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
1) Baggrunden for tilsynet.
2) Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
3) En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
4) Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse.
5) Hvad der er ført tilsyn med.
6) Om der er konstateret jordforurening.
7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest 2
måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger
af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
§ 9. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt de oplysninger, der fremgår af § 8, stk. 1, nr. 1-8, med de begrænsninger, der følger af § 8, stk. 3, senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.
Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres
konklusionen derpå digitalt.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden oplyser digitalt, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet
en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.
Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.
Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 8, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses digitalt, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
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