Returadresse

Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsbehandler

Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon

9974 1486
E-post

erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport

for landbrugstilsyn den 01-02-2018
Arnold Nielsen
Vandmøllevej 4
6980 Tim
Repræsentant fra landbrug:

Arnold Nielsen
Vandmøllevej 4

Tilsynsførende:

Erik Lauridsen Haahr
Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon

21226246

CVR nr.

85440616

P. nr.

1008655479

E-Mail

esp.nielsen@gmail.com

Åbningstider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00
9.30 – 16.45
9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev
Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Ejendommen er tilset uden bemærkninger

Offentliggørelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden
den endelig offentliggørelsen på SAS: http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet
og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med
tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:
Arnold Nielsen

Cvr. Nr.:85440616

Aktindsigt:
Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.
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Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

St.r. årsopdr. 627mdr.

Sengestald,m.bagskyl/rin
gkanal

Antal
dyr

139

Antal
DE

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende
Fast

66,19

895,16

0,00

Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommen- Der er ifølge CHR.-register 139 kvier ved tilsynet.
tar)
Dyreholdet har ikke givet anledning til anmærkninger.
Fluebekæmpelse

Der foretages ikke fluebekæmpelse.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Ensilageplansilo

02-011989

140

1.000

Overdækn.
(m2)
0

Bemærkning

Afløb til fortank.

Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, Ensilagepladsen har afløb til fortank.
randzoner mv)
Ensilagepladsen er tom ved tilsynet.

Møddingsplads
randzone mv)

Foderet til kvierne bliver løbende leveret af ejer af dyreholdet.
(afløb, Møddingsplads er en del af siloanlægget, med afløb til fortank.
Ved tilsynet lå der en lille dynge krybbeaffald, som ifølge ejer
havde lagt der i flere år.
Husdyrgødning skal være overdækket med plastik.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Kompost - overdækning, Der er ikke dybstrøelse fra dyreholdet.
saft, afstand mv.

Antal ved tilsyn
0

Markstakke med ensilage
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (pla- Der er ikke ensilage i markstak.
cering og saft)

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Aftaler om opbevaring af gødning
Aftaletype
Modtage til opbevaring

Aftalepartner

Adresse

Fast
m3/år

Oksbjerg Agro A/S

Nørre Espvej 10

Flyd
m3/år
1.500

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Gyllebeholder
Gyllebeholder
Gyllekanaler

01-011989
01-011999
01-011979
02-011999

20-052009
20-052009

250

900

0

1.500

0

300

0

200

Gyllekanaler

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):

Overdækningstype

Bemærkning

Beholderkontrol udført
den 20-05-2009.
Beholderkontrol udført
den 20-05-2009.

15,98

Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebehol- Ingen krav.
der
Alarm på gyllebeholder

Krav om alarm på gyllebeholderen på 900m3.
Alarm er monteret på gyllebeholderen.

Opbevaringskapacitet

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Gyllebeholder (Flydelag, Gyllebeholder på 900m3.
logbog, dykket
Beholderkontrol ok, sidst udført den 20-05-2009
Dykket indløb
Flydelag ok.
Logbog ikke set ved tilsynet, da den skal føres af ejer af dyreholdet.
Gyllebeholder 2 (Flyde- Gyllebeholder på 1500m3.
lag, logbog, dykk
Beholderkontrol ok, sidst udført den 20-05-2009
Dykket indløb
Flydelag ok.
Logbog ikke set ved tilsynet, da den skal føres af ejer af dyreholdet.
Modtages der gylle, andet Der opbevares gylle fra Nørre Espvej 10.
steds fra
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Sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Kemikalier (opbev.)

Tilsynskommentar
Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen. Marker er lejet
ud.

Hvor påfyldes marksprøj- Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.
te

Spildevand
Kontrolpunkt
Vaskeplads - læsseplads

Tilsynskommentar
Der vaskes på ensilageplads, med afløb til fortank.

Overfladevand (tage og Ledes til Åen.
store flader)

BBR tankoplysninger
Bemærk:
Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de
faktiske forhold.
Du kan gå ind på: https://www.bygogmiljoe.dk. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen
Fabr. Fabr. Type nr
år
nr
52411

50-5323

Etab.år

Indhold

2011

Størrelse
1.200

Placering

Sløjf.
frist

Over terræn, udendørs

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Olietank står på fast bund i maskinhus.

Olie (opbevaring)

Motorolie står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Døde
dyr
opbeva- Ligges ved siden af stald, kan ikke ses fra vejen, DAKA afhenring/bortskaffelse
ter.
Erhvervsaffald
(plast, Der er ingen affald fra produktionen.
brændbart, kanyle
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Vandindvinding,
vand

Tilsynskommentar
Drikke- Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark

Der er tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding:
32.400 m3/år og 40 m3/time. Tilladelsen løber frem til 2028.

5m zone omkring boring

5 meter sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boring er overholdt.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre,
der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod,
at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.
Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret
til at udtale dig.

Med venlig hilsen
Erik Haahr
Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag:

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

01-02-2018

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

1

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

2,60

Vægtet konsekvens

2,34

Vægtet score

2,47
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