Rapport for miljøtilsyn hos Grydstedvej 70, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

19-05-2016

Til stede ved tilsynet

Niels Christian C Søndergaard, repræsentant for virksomheden
Birte Pedersen, Aalborg Kommune, Miljø

Ejer
Adresse

Niels Christian C Søndergaard
Grydstedvej 70, 9240 Nibe

Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

98357020
CHR nr.
61545220
CVR nr.
niels_812@hotmail.com P. nr.

Godkendelsestype
Godkendelsesdato
Tilladte dyreenheder

301,30

Registrerede dyreenheder
Risikoscore

281,28
4,33

30057
15342544
1000906702

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

01-09-2012

Indskærpelse

13-03-2013
13-03-2013
14-04-2015
19-05-2016

Indskærpelse
Indskærpelse
Indskærpelse
Indskærpelse

19-05-2016

Aftale

02-06-2016

Aftale

Produktion af ungtyre ikke i overensstemmelse med tilladt dyrehold
- indskærpet efter tilsyn 28. marts 2012
Gødning på randzonen og tildækket afløb
Overdækning af gødning på møddingsplads
Spild af gylle ved gyllebeholder og fortank
Møg udenfor møddingspladsen skal samles op og opbevares på fast
bund. Møddingsmur og -bund skal repareres. Tagrender v.
møddingsplads skal repareres/renses
Evt. anvendelse af eternitplader som fyld skal anmeldes til
kommunen
Træer omkring gyllebeholderne skal fældes/fjernes

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

St.r. årskøer

Sengestald m.spalt,
linespil
Dybstrøelse (hele
arealet)
Spaltegulvbokse

162

216,00

03-12-2009

32

8,65

07-09-2006

118

59,00

07-09-2006

Dybstrøelse (hele
arealet)

150

17,65

07-09-2006

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

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Udløbsdato

Tilsynskommentar
Dyreholdet ej kontrolleret

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Fast
mødding
Kompost i
markstak
Dybstrøels
e u. afløb

01-05-2002

190

285

0

01-05-2002

200

300

200

01-05-2002

50

75

50

Bemærkning

Halmafdækning.

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder
Gyllekæld
er

01-01-1987

05-11-2009

205

1.000

01-01-2001

30-11-2011

726

3.000

Lundbyelementbeh.m.ud
v. kabler.
Spæncom.

0

177

Vol. iflg. projektmat.

01-05-2002

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning
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Type

Byggedato

Gyllekana
ler
Gyllekana
ler
Gyllekana
ler
Fortank t.
gyllebeh.

01-01-1999

0

250

01-05-2002

0

66

22-06-2005

0

332

01-01-1987

6

18

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Møddingsplads,
sidebegrænsning

Møddingsplads, afløb

Møddingsplads,
overdækning

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

ol. iflg. projektmat.
Andet

Tilsynskommentar
Bunden er ikke tæt længere, og skal udbedres inden den igen kan anvendes til
oplagring af møg. Ejer oplyste, at det er planlagt at lave ny bund og samtidig
støbe ny "randbelægning".
Møddingsmuren var kørt i stykker, og den skal repareres. Ejer oplyste at de
havde planlagt at sætte en helt ny mur. Muren skal være minimum 1 meter høj,
og skal pudses med slidlag, så den er tæt. Møg på jorden udenfor pladsen skal
samles op og lægges på fast bund. Se fotos.
Afløb til ajlebeholder under pladsen. Pt. er der ét afløb fra pladsen, og i
forbindelse med støbning af ny "randbelægning" overvejes at lave yderligere et
afløb fra pladsen.
Der lå en lille bunke på pladsen, og den var overdækket.

Gyllebeholder, tilstand

OK

Møddingsplads, øvrige

Tagrender på bygningerne ved møddingspladsen skal henholdsvis
renses/repareres, så der ikke ledes tagvand i opsamlingsbeholderen. Se fotos.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Lille beholder skal kontrolleres næste gang i 2019, og den store i 2021.
Det er som regel billigere, hvis de kontrolleres samtidigt.

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Fint flydelag. Logbøger ikke kontrolleret.

Gyllebeholder, dykket
indløb

OK

Gyllebeholder, tilledning

Gylle fra den "nye" stald og vaskevand fra malkerum ledes til den store
gyllebeholder.
Gylle/ajle fra den gamle stald ledes til den lille beholder.
Beregning viser at der er tilstrækkelig kapacitet.

Opbevaringskapacitet til
gylle
Gyllebeholder, øvrige

Der vokser træer tæt op ad begge beholdere, og de skal fældes/fjernes, fordi
rødderne fra træerne kan skade beholdernes fundament. Se foto.

Antal kompoststakke

0

Ensilage, øvrige

Ensilage ligger i markstakke
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Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug

Tilsynskommentar
Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen
(Kampagne- og prioriteret tilsyn).

Energiforbrug/besparels
er

Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen
(Kampagne- og prioriteret tilsyn).

Vandforbrug

Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen
(Kampagne- og prioriteret tilsyn).

Natur

Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen
(Kampagne- og prioriteret tilsyn).

Afledning af
overfladevand

Den nye stald har tagrender, og tagvandet ledes til nedsivning to steder.
De gamle bygninger har tagrender ved møddingspladsen. Tagvandet fra de
gamle bygninger løber ud på jorden.
Der lå en affaldsbunke med sort ensilageplastik, som kan bortskaffes til
genanvendelse. Eksempler på firmaer, som kan håndtere landbrugsplast, er
sendt til ejer pr. mail.

Øvrige bemærkninger

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Ejer har modtaget gamle eternitplader fra bygmester. Anvendelse som vejfyld
skal godkendes af kommunen. Der er sendt mail til ejer om kontaktpersoner i
kommunen.

4/4

