Rapport for miljøtilsyn hos Flintdalevej 8, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

28-06-2016

Til stede ved tilsynet

Jeppe Jensen, repræsentant for virksomheden
JBO, Aalborg Kommune, Miljø

Ejer
Adresse

Jeppe Gaardsmand Jensen
Flintdalevej 8, 9240 Nibe

Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

98351701

Godkendelsestype

MGK, Anmeldelse

Godkendelsesdato

02-08-2012

Tilladte dyreenheder

421,27

Registrerede dyreenheder
Risikoscore

51,67
3,13

jj@mblandbrug.dk

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

33394
37590010
1021314451

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

12-07-2015

Aftale

Indsende logbog for gyllebeholdere

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Drænet gulv + spalter
(33/67)
Spaltegulvbokse

8.591

235,04

24-04-2016

80

38,10

24-04-2016

Bindestald,
gødningsriste
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

95

124,48

24-04-2016

22

5,95

24-04-2016

48

5,65

24-04-2016

47

12,05

24-04-2016

St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årskøer
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. tyrekalve
St.r. ungtyre

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtesvin

Fuldspaltegulv

2.000

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Der er kun slagtesvin på ejendommen efter Jeppe har overtaget ejendommen i foråret
2016. (2.000 stipladser)

Ventilation i
stalde

Mekanisk

51,67

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
1.048,20
0,00

Der er ingen E-kontrol, da ejendommen først er overtaget i foråret 2016.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Ensilagepl
ads

01-052002

160

240

0

Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder

01-01-1987

17-122009
12-012015

Bemærkning

Beholdere

15-01-1995

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

250

1.000

Flydelag

SPÆNBETONbetonelementer u. kabler.

380

1.530

Flydelag
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Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler
Fortank t.
gyllebeh.
Fortank t.
gyllebeh.
Gyllebeho
lder ude
af drift

06-04-2004

12-012015

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

741

3.068

Flydelag

Skrå bund 102 m3

01-05-2002

0

750

01-01-1966

0

8

06-04-2004

6

20

95

300

01-01-1966

31-051999

Areal
(m2)

Beholder nedrevet.

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Der skal ikke opbevares møg på møddingspldasen længere

Møddingsplads, øvrige

Der ønskes fremadrettet at opbevare halmaske på møddingspladsen.
Halmaske skal opbevares i lukket container, i bigbags eller på støbt bund med
overdækning. Vær obs på reglerne for udspredning af bundaske, se vedlagte
grænseværdier fra Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til
jordbrugsformål.
Ingen fast møg på ejendommen, da der ikke længere er køer

Opbevaringskapacitet
fast møg
Gyllebeholder, tilstand

Fine

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Der skal fortages beholderkontrol hvert 5 år, da beholderne er underlagt
reglerne for alarm.
Der mangler beholderkontrol på beholderen fra 1987 på 1.000 m3, som senest
er kontrolleret i 2009.
Alle beholderne var suppleret med halm, og der var fint flydelag på alle
beholderne
Der er ført elektroniske logbog, som var ok.
Når beholderen er tom skal det noteres på skema 2.

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Gyllebeholder, spjæld
fjernet
Gyllebeholder, dykket
indløb

Der mangler dykket indløb på den lille beholder (tidligere kvæggylle) dette
skal etableres hurtigst muligt.

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Maskinstation anvender vogn med sugetårn

Gyllebeholder, tilledning

Vaskeplads og møddingsplads

Opbevaringskapacitet til
gylle

Ej kontrolleret, da der ikke længere er køer på ejendommen.

Gyllebeholder, øvrige
Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Der er installeret alarm på alle tre beholdere.
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Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Tilsynskommentar
Ingen kompost i markstak. Det sidste kompost er kommet i gyllebeholderne.

Antal kompoststakke

0

Ensilage,
sidebegrænsning

Ingen ensilage

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Maskinstation, der sker ingen påfyldning på ejendommen

Rengøring af udstyr

Maskinstation, derfor ingen rengøring på ejendommen.

Håndtering
af
sprøjtemidler, øvrige

Ingen spørjtemidler på ejendommen

Oplag af affald og sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering af farligt
affald
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Ordning med Marius Pedersen
Særskilt opbevaring af lysstofrør, spraydåser og medicinflasker
Spildolie står bag opkant
Er tilmeldt oblikatorisk ordning for klinisk risikoordning ved Aalborg Kommune

Håndtering af kadavere

Plads ved indkørsel ved gyllebeholdere

Affald, øvrige

Container med brændbart afhentes af Marius Pedersen

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug
Energiforbrug/besparels
er

Tilsynskommentar
Ejer har forespurgt i forhold til af aflevering af møg og dybstrøelse fra køerne,
men Energi Vegger tager ikke flere leverandøre ind, og er umiddelbart ikke
intereesseret i svinegylle.
Der er automatisk belysning hos grisene. Der blev udleveret folder med
energibesparelser, og fik en snak om rengøring af ventilationen.

Vandforbrug

Der er fokus på vandbesparelser ved vask og ved grisene

Natur

Der er et ønske om etablering af hegn i forhold til afgæsning af natur.
Overtagelse af ejendommen er stadig ny, så det ligger lidt længere ude i
fremtiden.
Diffus fra tagene.
Der er dog en sø i haven, som er ved at udtørre.

Afledning af
overfladevand
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvanding

Tilsynskommentar
Ja

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Gyllefluer til fluebekæmpelse
Scankill til rottebekæmpelse

Modtager
affaldsprodukter

Nej

Støjkilder

Ingen væsenlige på tilsynstidspunktet

Støvkilder

Ingen væsenlige på tilsynstidspunktet

Olietanke

1 olietank fra 2015 på 5.900l

Vilkår i
miljøgodkendelse

Vilkår 9: Der kan ikke etableres gyllebeholder i henhold til mgk.
Vilkår 21: der blev fremvist følgeseddel på benzosyre
Vilkår 38 aftale med opbevaering af ny olie
Vilkår 69: Areal i Vesthimmerland Kommune benyttes ikke længere
Vilkår 78-79: efterafgrøder skal planlægges i markplan
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