Rapport for miljøtilsyn hos Kirkevej 20, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Ole Christensen

Kirkevej 20

9240 Nibe

Barmer

Tilsynsdato

19-06-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - uvarslet

Godkendelsestype

Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)

Godkendelsesdato

29-04-2019

Kategori

2

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

12551436
1000405243

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

16-10-2018

Indskærpelse

Efterkommet

Møg skal opbevares på befæstet areal og møddingen
skal overdækkes.

Produktionsarealer - Bygninger
Bygn.nr

Navn

Areal (m2)

1

Hestestald med 18
bokse

751

2

Tilbygning

150

3

Løsdriftstald (7)

56

4

Løsdriftstald (3)

176

5

Hestestald med 4 bokse

148

Bemærkning

Produktionsarealer - Tilladt
Bygn.
nr

Afsnit

Areal
(m2)

Dyretype/Flexgruppe

Staldsystem

Mdr. på græs

Tilladt
dato

1

1

240

Heste

Dybstrøelse

0

29-042019

2

1

111

Heste

Dybstrøelse

0

29-042019

3

1

56

Heste

Dybstrøelse

0

29-042019

4

1

117

Heste

Dybstrøelse

0

29-042019

5

1

36

Heste

Dybstrøelse

0

29-042019

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Udløbs
dato

Tilsynskommentar
Der er miljøtilladelse i 2019 til tilbygning med løsdrift til unghestene.
Miljøtilladelsen omfatter et produktionsareal på i alt 560 m2. Ved tilsynet blev
produktionsarealet ikke kontrolleret (målt op)
Den store stald (bygningsnr. 6 i BBR) er indrettet med 18 hestebokse. En del af
bygningen har tidligere været anvendt som løsdriftstald, og derfør var en del af
bygningen lade til opbevaring af stråfoder. Nu opbevares stråfoderet i stakladen, som
blev opført i 2014 (bygningsnr. 9). Der er søgt byggetilladelse til en tilbygning til
stalden som erstatning for det løsdriftsareal, der er indrettet med hestebokse. Der er
meddelt miljøtilladelse til tilbygningen den 29. april 2019.
Ved tilsynet var tilbygningen endnu ikke etableret.
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Fast
mødding

01-05-2002

40

60

0

Bemærkning

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Der var nogle revner i belægningen nær afløbet. Revnerne bør repareres. Den
øvrige del af pladsen, som var synlig ved tilsynet, så ud til at være i orden

Møddingsplads,
sidebegrænsning

Mur på 2 sider.

Møddingsplads, afløb

Til ajlebeholder

Møddingsplads,
overdækning

Møddingen var stadig ikke overdækket ved tilsynet. Der lå en presenning på
den bageste del af møddingen, men ejer oplyste, at han ikke vil dække
møddingen ned hver dag, fordi der er brug for at stakke op hver dag, for at
kunne have møget på pladsen.
Der er krav om overdækning, selv om der er daglig udmugning, da kun
staldsystemer baseret på fast gødning og ajle er undtaget fra kravet om
overdækning.
Indskærpelsen fra 2018 fastholdes. Efterfølgende er der indsendt fotos, som
viser, at møddingen er overdækket
Møddingspladesen er ikke tilstrækkelig stor i forhold til det hestehold, der er
på ejendommen. Ejer har oplyst, at når der ikke er plads til mere på
møddingen, og der ikke er mulighed for at udbringe møget på markerne, køres
det i markstak og overdækkes.

Opbevaringskapacitet
fast møg

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der

01-01-1966

Kontrolpunkt
Opbevaring af ensilage

Kontroldato

Areal
(m2)
0

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

50

Tilsynskommentar
Har af og til wrapballer, når det ikke er muligt at få tørt nok hø

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
overdækning

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Pt. ingen markstakke.
Når der ikke er plads til mere på møddingen, og der ikke er
mulighed for at udbringe møget på markerne, køres det i markstak
og overdækkes.

Antal
0
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Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Ingen sprøjtemidler. Jorden, der dyrkes med korn, er bortforpagtet, og
græsmarkerne sprøjtes ikke.

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald
Affald

Tilsynskommentar
Intet spildolie. Olieskift på maskiner foretages af servicefirma, som bortskaffer
spildolien
Ejer oplyste, at der ikke er meget affald fra dyreholdet. Hestefoderet kommer i
bigbags, og han oplyste, at han brænder de tomme bigbags. Det er IKKE tilladt at
brænde affald! Han vil for eftertiden køre tomme bigbags til genbrugspladsen.
Han oplyste, at han har fastbrændselsfyr, hvor han også fyrer med affaldstræ, og
det er i orden, når der er tale om rent træ uden maling og imprægnering

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Klima- og energitiltag

Vandforbrug*

Natur/sø*

Ressourcer og
genanvendelse*

Tilsynskommentar
På tilsynet i 2018 talte vi om, at i ridehallen er der rigtig mange lamper, og når
der bliver behov for at udskifte dem, vil det blive til LED lamper (LED lamper
var ikke "på banen" da hallen blev opført i 2012-13)
Egen vandboring. Der er ikke vandur på boringen.
Der er ingen vandkopper med utætte ventiler.
Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev
registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes
registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt
andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening
af drikkevand/grundvand.
Har 2 søer nær bygningerne og en mindre sø mod nord-øst, som modtager
drænvand fra markerne og evt. overløb fra de to andre søer samt golfbanen.
Herfra løber det via åsystem til Halkær bredning.
Pjece fra Seges om bier blev udleveret. På ejendommen er der mange læhegn,
vilde roser mm. som er gode for bier
Har 2 containere til restaffald og 2 til plast/metal og papir/pap
Gamle hestesko afleveres på genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse
Olietanke

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Tilsynskommentar
Svaler og katte.
Har for nogle år siden haft rotter, og skadedyrsbekæmper lagde gift ud.
Korn opbevares i kornsilo, og foder til hestene i aflukket rum.
Olietankene er registreret i BBR. På fyringsolietanken var det ikke muligt at
finde registreringsskiltet. Tanken til diesel stemmer med registreringerne i
BBR.
Sløjfningsfristerne er i BBR noteret til 2043 (fyringsolietanken) og 2052
(dieseltanken)
Nej
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Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
På tilsynet blev et printet og indbundet eksemplar af miljøtilladelsen udleveret
til ejer, og vi talte om nogle af vilkårene.
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