4. august 2011

Peter Juhl Friedriksen
Felstedvej 39
6300 Gråsten

Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten
Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den vedlagte tilsynsrapport har jeg beskrevet forholdene. Hvis du
har kommentarer til rapporten, kan du kontakte mig inden 14 dage.
Tak for et behageligt tilsyn.
Jeg har følgende bemærkninger til rapporten, som uddybes i dette brev:
 Der har været flere søer end du har tilladelse til.
 3 af dine gyllebeholdere mangler 10 års beholderkontrol
 Der mangler en driftsjournal for ventilationsanlæggene
 Du skal indsende beregninger foderkorrektionsfaktoren for søer,
slagtesvin(polte) og smågrise
 Du skal fremsende dokumentation for el- og vandforbrug
 Du mangler at etablere en læsseplads ved gyllebeholderne
 Der mangler at blive udarbejdet en beredskabsplan

Natur og Miljø
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
8872 4085 T
8872 6411 F
landbrug@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
Telefon- og ekspeditionstid:
Mandag - onsdag

10-15

Torsdage

10-17

Fredag

10-14

Sag/akt: 11/17314
Ks: EHHA

Dyrehold
Den tilladte produktion på Felstedvej 39 er:
 800 søer
 22.420 Smågrise 7,2-32 kg
 600 polte
Svarende til 342,4 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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Registreret dyrehold i husdyr indberetning:
Årstal
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Søer
836
836
836
Smågrise
19.370
20.800
20.800
(kg)
(7,3-34)
(7,3-32)
(7,3-33)
Polte
600
600
600
(kg)
(34-105)
(32-107)
(33-107)
DE
341,5
341,6
319,3

Tilladt
800
22.420
(7,2-32)
600
342,4

Af tabellen ses det, at du i perioden fra 2007-2010, har 36 søer (4,5%)
flere søer end tilladt. I samme periode har du produceret 1620 (7%)
smågrise mindre end du har tilladelse til. Du fortalte at du i hele perioden har haft for høj dødelighed ved smågrisene. Du har derfor været nød
til at indsætte de ekstra søer for at kunne opfylde din kontakt med aftageren af grisene.
Det er ikke en holdbar situation og du har derfor stort behov for, at gennemføre planlagte udvidelse og renovering af det eksisterede staldanlæg.
Også med hensyn til at opfylde kravene til dyrevelfærd er ombygningen
nødvendig. Tabellen viser også at du ikke har produceret flere DE end
tilladt i perioden.
Ifølge lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug nr. 1486 2009 § 12,
må husdyrbrug på mere end 250 DE ikke ændres uden kommunens
tilladelse.
Jeg vurderer, at de 36 søer er udtryk for en biologisk variation som gør
det mulig at opretholde din produktion. Der har således ikke været overproduktion i perioden.
10 års beholderkontrol
Der var ved tilsynet ikke udført eller anmodet om 10 års beholderkontrol
af beholderne på 350 m3, 1100 m3 og 1250 m3. Alle 3 beholdere har sidst
haft kontrol 13/10 2000. Gyllebeholderen skal kontrolleres mindst hvert
10. år jf. Bek. Nr. 723 af 12/09/1997 Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand § 4.
Jeg indskærper at bekendtgørelsen skal overholdes. Du skal sørge for
at anmode om beholderkontrol til disse beholdere på de vedlagte skemaer.
Manglende driftsjournal for ventilationsanlægget
Ved tilsynet havde du ikke nogen driftsjournal for dit ventilationsanlæg.
Jvf. vilkår nr. 11 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/ 2009, skal du
føre en driftsjournal for dit ventilationsanlæg.
Jeg henstiller at dit vilkår overholdes og jeg vedlægger et udkast til en
driftsjournal.
Beregning af type 2 foderkorrektionsfaktoren 05/06
Ved tilsynet var type 2 korrektionsfaktoren ikke beregnet.
Den gennemsnitlige type 2 korrektionsfaktor må maksimalt være 1 jf.
vilkår nr. 12 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009.
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Jeg indskærper at du senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev
fremsender dokumentation for værdien af type 2 korrektionsfaktoren for
søer, polte og smågrise.
Dokumentation for el- og vandforbrug
Ved tilsynet manglede der dokumentation for el og vandforbrug. Jf. vilkår nr. 16 og 18 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009, skal du
kunne dokumentere el og vandbruget på din ejendom. Jeg henstiller at
du senest 2 uger efter modtagelse af dette brev, fremsender dokumentation for el og vandforbrug i 2010.
Etablering af læsseplads ved gyllebeholder
Ved tilsynet var der ikke etableret læsseplads ved gyllebeholderne. Jf.
vilkår nr. 24 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009, skal der senest
den 1. november 2010 etableres en læsseplads ved gyllebeholderne. Du
fortalte, at du har ansøgt om at opføre nye gyllebeholdere på den modsatte side af hovedvejen. Du har derfor ikke etableret nogen læsseplads,
idet du forventer at de eksisterende beholdere nedlægges. Der er monteret timer og flow måler på gyllepumpen, som bruges til at læsse gylle
med. Jeg vurdere at disse tiltag kan yder tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse medhåndtering af gylle, indtil den endelige placering af gyllebeholderne er afgjort.
Jeg henstiller, at læssepladsen senest etableres ved de beholdere der er
i drift, når placeringen af nye gyllebeholdere er afgjort.
Manglende beredskabsplan
Ved tilsynet var der endnu ikke udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skulle senest være færdig ultimo marts
2010 jf. vilkår nr. 44 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009.
Jeg indskærper at dit vilkår skal overholdes. Jeg vedlægger en skabelon til en beredskabsplan. Du skal fremsende en kopi af din beredskabsplan senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev.
Jeg vedlægger en situationsplan over ejendommen, som du kan bruge til
at udarbejde en beredskabsplan.
Kategorisering
På baggrund af mit tilsyn kategoriserer jeg din virksomhed som miljøneutral, svarende til niveau 2, efter Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn – prioritering af tilsynsindsats nr. 6/2004. Du får
derfor besøg minimum hvert andet år.
Klagevejledning
Du kan ikke klage over henstillingerne og indskærpelserne i dette brev.
De er givet, fordi du har overtrådt gældende regler.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
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Venlig hilsen

Torben Kobberø
Agronom
Telefon 8872 5496
tkob@soonderborg.dk

Vedlagt:
 Tilsynsrapport
 Kategoriseringsskema
 Skema til anmodning om beholderkontrol
 Situationsplan over ejendommen

Uddrag af:
Lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug nr. 514 12-06-2009
§ 12. Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering,
udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder,
dog
1) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra
søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer,
2) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000
stipladser til slagtekyllinger,
3) 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000
stipladser til æglæggende høns eller
4) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg ), eller
2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg ).
Stk. 2. Husdyrbrug omfattet af stk. 1 må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. En udvidelse eller ændring af et
husdyrbrug, der medfører overskridelse af de i stk. 1 fastsatte grænser,
må heller ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens forudgående
godkendelse af det samlede husdyrbrug.
Stk. 3. Husdyrbrug omfattet af stk. 1 må ikke udvides eller ændres på en
måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på
miljøet, uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af udvidelsen eller ændringen.

Uddrag af:
Bek. Nr. 723 af 12/09/1997 Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for
flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand
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§ 4. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning,
ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m3 eller derover,
skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere for
styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 3.
Stk. 2. Anmodning om undersøgelse af beholdere efter stk. 1 skal af brugeren indgives til en autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.
Stk. 3. For beholdere, som er opført før 1. oktober 1987, skal anmodning
om første kontrol dog indgives til kontrollanten senest 15. november
1997. Findes der ikke autoriserede kontrollanter på dette tidspunkt,
udsættes fristen for indgivelse af anmodning til et af Miljøstyrelsen
nærmere fastsat tidspunkt svarende til tidspunktet for etablering af ordningen med autoriserede kontrollanter. For beholdere opført i perioden
1. oktober 1987 - 31. juli 1989 skal anmodning om første kontrol indgives
senest 1. februar 1999.
Stk. 4. Kontrollanten sender senest 10 dage efter modtagelsen af anmodningen kopi af denne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. Hvis brugeren i stedet vælger at tage beholderen ud af drift, jf. § 7,
skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen senest på det
tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, jf. stk. 2 og
3.

Uddrag af: § 41 Revurdering fra den 26/12/2009

11. Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses og rengøres efter hvert hold i smågrise- og farestalden og mindst 1 gang
årligt i de resterende stalde. Data skal føres ind i en driftsjournal. Driftsjournalen skal gemmes i fem år og forvises
miljømyndigheden på forlangende.
12. Korrektionsfaktoren for type 2 korrektionen 05/06 må
maksimalt være 1 beregnet som et gennemsnit over 3 år.
Korrektionsfaktoren er:
Søer:

((Feso pr. årsso x g råprotein. Pr. Feso/6250)-1,50-(antal frav. Grise Pr.
årsso x frav.vægt x0,024))/27,2
Normtal 05/06:
FE pr. årsso = 1442
Råprotein pr. FE = 142,8

Slagtesvin (polte):

((FEsv pr. produceret svin x g råprotein pr. FEsv / 6250) - ((slagtevægt
x 1,31 - indgangsvægt) x 0,028 kg N pr. kg tilvækst)) / 3,19.
Normtal 05/06:
FE pr. kg svin = 2,87
Råprotein pr. FE = 157,6

Smågrise:
((FEsv pr. produceret gris x g råprotein pr. FEsv / 6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,026 kg N pr. kg tilvækst)) / ((afgangsvægt indgangsvægt) x (20,95 + 0,177 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) /
628.
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Normtal 05/06:
FE pr. kg gris = 2,03
Råprotein pr. FE = 164,8

16. Virksomhedens el-forbrug skal kunne dokumenteres for
tilsynsmyndigheden, f.eks. ved kvittering fra elselskabet.
Dokumentationen skal opbevares i 5 år og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende.
18. Vandforbruget registreres i en driftsjournal månedligt.
Journalen skal opbevares i 5 år og forevises miljømyndigheden på forlangende.
24. Påfyldning af gylle til vogn skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild
af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med
daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal etableres senest den 1. november 2010.
44. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for ejendommen
senest tre måneder efter revurderingen er meddelt. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af bedriftens ansatte, og udformet på et sprog som de ansatte kan forstå. Planen skal opdateres efter behov og skal opbevares, så de
ansatte har adgang til den. Beredskabsplanen skal indsendes til Sønderborg Kommune til orientering.
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