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Miljøtilsyn på din landbrugsejendom, Hvilstedvej 19A 

 

Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug har den 2. december, 2015 fore-

taget tilsyn på din ejendom. 

 

Tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn. Ved tilsynet var der særligt fokus 

på flydelag på gyllebeholder 

 

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret forhold, der har givet 

anledning til miljømæssige bemærkninger 

 

Eventuelle rettelser eller kommentarer til dette tilsynsbrev skal fremsendes 

inden 14 dage til Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug. 

 

Hvis du skulle have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på  

telefon 51 17 87 12. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Lone Nørgaard Telling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt: 

Foto af flydelag samt beskrivelse af miljørisikovurdering 

 
Gebyrbetaling 

Vedrørende gebyrbetaling kan det oplyses, at der skal betales for den anvendte tid i forbindelse 

med tilsyn og efterfølgende afrapportering, og at der indtil nu har været et samlet forbrug af 

timer på i1,5 timer á 300,95 kr. Opkræves 1 gang årligt i november måned. 

  

Grøndalsvej 1, 8260  Viby J 

Svend Teilmann 

Assedrupvej 100 

 

8300  Odder 

TEKNIK OG MILJØ 
Vandmiljø og Landbrug 

Aarhus Kommune 

 

 

Telefon: 89 40 22 13 

Direkte telefon: 51 17 87 12 

 

E-mail: 

miljoeogenergi@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

tnl@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 13/033025-5 

Sagsbehandler: 

Lone Nørgaard Telling 
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Miljørisikovurdering 

 
Forhold der har betydning for, hvor ofte kommunen skal udføre miljøtilsyn de 
kommende år: 
 

 På husdyrbruget er der gyllebeholder  

 Der er ikke teltoverdækning på gyllebeholder.  

 Der er ikke fastmonteret pumpe til tømning til gyllevogn. 

 Husdyrbruget har ikke møddingplads.  

 Husdyrbruget har ikke markstak 

 Anlægget ligger mht grundvand udenfor nitratfølsomt indvindingsom-
råde (NFI) eller indsatsplanafgræsning. 

 Anlægget ligger mere end 200 m fra åbne vandløb. 

 Anlægget ligger mere end 1000 m fra særlig følsom tør natur. 

 Anlægget ligger 50-100 m fra nærmeste nabobeboelse, nr. 19B og 
21.  

 
Dette har indflydelse på, hvor ofte kommunen skal foretage miljøtilsyn. Ge-
nerelt foretager kommunen miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug 
og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Kommunen skal herudover fore-
tage ekstra, såkaldte ”prioriterede” tilsyn. 
 

 

Særligt om gyllebeholder 
Der var beholderkontrol på gyllebeholder i 2006. 
Gyllebeholder ligger ikke indenfor 100 m af vandløb eller sø. Der er derfor 
ikke krav om 5-årig beholderkontrol. Der er krav om 10-årig beholderkontrol 
Gyllebeholder ligger heller ikke indenfor risikoområde (mere end 6 graders 
hældning). Der er derfor ikke krav om alarm på gyllebeholderen.  

 

 
Foto af flydelag d. 2. december, 2015 


