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 20-10-2017
Børge Gjaldbæk-Nielsen
Bækdalvej 23
6920 Videbæk
Repræsentant fra landbrug:

Børge Gjaldbæk-Nielsen
Bækdalvej 23

Tilsynsførende:

Erik Lauridsen Haahr
Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring
Børge Gjaldbæk-Nielsen
Telefon

23306197

CVR nr.

20873787

P. nr.

1001270758

E-Mail

Gb.gjaldbaek@mydsl.dk

Åbningstider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00
9.30 – 16.45
9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

St Fjelstervangvej 7 (Bygningsløs ejendom)

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:


At olietanke på adressen ikke er korrekt registrerede i BBR-register.
Det aftales:



At ejer får olietankene korrekt registrerede i BBR-register. Ejer tager kontakt til olieleverandør, som har stillet olietanke til rådighed og aftaler med leverandøren, hvem der
sørger for registreringen.

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 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:
Børge Gjaldbæk-Nielsen

Cvr. Nr.:20873787

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

Godkendelse/tilladelse
Godkendelsestype

Tillæg §11, 3

Godkendelsesdato

22-11-2011

Sidste tilladelse

18-03-2013

Tilladte dyreenheder

155,93

Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Udnyttelse af godken- Skift i dyretype-tilladelse (18/3-2013) er fuldt udnyttet
delse/anmeldelse
Staldtype, i forhold
miljøgodkend
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til Som beskrevet i godkendelsen.
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Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtesvin

Delvis
spaltegulv,
25-49%
fast
Drænet gulv +
spalter (33/67)
Toklimast., delvis spaltegulv

2.895

79,20

Tilladelsesdato
18-03-2013

2.000

54,72

18-03-2013

5.000

22,01

18-03-2013

Slagtesvin
Smågrise

Udløbsdato

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Delvis spaltegulv,
25-49% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv

Smågrise

Antal
dyr

Antal
DE

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende
Fast

5.198

132,2
8

2.639,42

0,00

5.200

22,99

658,18

0,00

Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommen- Dyreholdet overholder antal DE set ift. tilladelsen. Ejer skal
tar)
være opmærksom på, at max antal dyr tilladt I staldsystemet
er opnået.
Hentet fra gødningsregnskab 2015/16.

Fluer (Kemisk
dling) - udgår

behan- Der anvendes rovfluer. Ejer fortalte, at kursus omkring god
brug af rovfluer havde gjort rovfluerne effektive.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Kompost - overdækning, Der var ved tilsynet ingen markmøddinger.
saft, afstand mv.

Antal ved tilsyn

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Gyllebeholder

01-011978

11-092015

205

820

Gyllebeholder

01-011995

11-092015

375

1.530

Gyllekanaler

01-011800

0

586

Overdækningstype

Teltdug

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Bemærkning

Beholderkontrol udført
den 11-09-2015, ingen
bemærkninger.
Beholderkontrol udført
den 11-09-2015, ingen
bemærkninger.
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Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):

Kontrolpunkt
Vold omkring
holder

10,22

Tilsynskommentar
gyllebe- Ingen krav.

Alarm på gyllebeholder

Ingen krav.

Opbevaringskapacitet

Ok, der er opbevaring til 10,2 mdr. efter beregning.

Gyllebeholder 1

Gyllebeholder 2

Fast overdækning,
lebeholder - udgår

Gyllebeholder på 1.530 m3
Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 11-09-2015.
Telt over.
Dykket indløb.
Gyllebeholderene på 820 m3
Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 11-09-2015.
Flydelag ok.
Dykket indløb.
Logbog ok.
gyl- Der er teltdug på 1.530 m3 beholder. Flydelag ok på mindre
tank.

Modtages der gylle, andet Ja der byttes ca 3.000 m3 kvæggylle med egen svinegylle.
steds fra

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Kemikalier (opbev.)
Hvor
marksprøjte

Tilsynskommentar
Da markbruget er drevet økologisk, opbevares der ikke
kemikalier på ejendommen.

påfyldes Sprøjter ikke, jorden drives økologisk.

Spildevand
Kontrolpunkt
Vaskeplads - læsseplads

Tilsynskommentar
Afløb til gyllebeholder

Overfladevand (tage og Ledes ud gennem dræn.
store flader)
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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

Etab.år
1975

2006

Indhold

Størrelse

Placering

Mineralske olieprodukter
(Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Nedgravet/underjordisk

Mineralske olieprodukter
(Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Over terræn, udendørs

Mineralske olieprodukter
(Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Over terræn, udendørs

Sløjf.
frist

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Der er 4 olietanke på ejendommen. Ejer er blevet gjort opmærksom på at få olietankene registreret korrekt i BBR.
Det bemærkes at den nedgravede fyringstank fra 1975 er sløjfet.

Olie (opbevaring)

Opbevares i maskinhuset, på fast bund uden afløb.

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Erhvervsaffald
(plast, Bortskaffes via Marius Pedersen
brændbart, kanyle
Døde
dyr
opbevar- Overdækket af kappe. Afhentes af DAKA.
ing/bortskaffelse
Slam (bruger)

Modtager ikke slam.

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Vandindvinding

Vandindvinding,
vand

Tilsynskommentar
1 markvandingsboring der er overdækket, tilladelse ok, udløber
i 2018, indberetter forbrugt vandmængde hvert år. Kan vande
fra Hølletvej 12, 6920. Tilladelse ok, udløber i 2025.
Drikke- Ejendommen er koblet til drikkevand fra Rimmerhus.

Vilkår om beplantning

Beholderne kan ikke ses fra vejen.

Beredsskabsplan

Ikke set ved tilsynet.

5m zone omkring boring

Er overholdt.

Aftale

Olietanke på ejendommen skal registreres korrekt i BBR.

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
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Bilag:

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

20-10-2017

A. Miljøledelse

3

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

1,80

Vægtet konsekvens

3,00

Vægtet score

2,40

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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