Rapport for miljøtilsyn hos Rottrupvej 21, 9370 Hals
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

28-02-2018

Ejer
Adresse

Lars Jensen
Rottrupvej 21 A,st, 9370 Hals

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

21-09-2010

Tilladte dyreenheder

241,03 DE

Registrerede dyreenheder

254,65 DE

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

44752
13191506
1000517613

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

18-03-2013
27-05-2015

Indskærpelse
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

23-03-2018

Indskærpelse

Meddelt

Manglende flydelag på gb på 3.300m3
Logbog skal indsendes - og dokumentation for
etablering af flydelag
Produktionen af slagtesvin skal overholde til det
tilladte niveau

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast

9.400

241,03

18-02-2014

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast

9.080

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
Der er i planåret 2016-17 produceret 9080 slagtesvin (og i kalenderåret er leveret 9140
svin til slagteriet). Det er indenfor det tilladte antal på 9400 stk., men pga. øget
slagtevægt, er de tilladte DE overskredet. Det indskærpes, at produktionen af slagtesvin
skal overholde til det tilladte niveau (beregnet i DE)
Gødningsregnskab 2016-17 og årsopgørelser fra slagteriet.

Dokumentation
for dyreholdet
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Antal DE
254,65

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
5.087,02
0,00

Der er slagtesvin i staldbygningerne.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Vaskepla
ds

18-03-2013

130

13

0

Gl. møddingsplads er indrettet
til påfyldn.pl. for marksprøjte

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Den gamle møddingsplads anvendes udelukkende som vaskeplads, og der er
stor opsamlingsbeholder under pladsen.

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder

01-01-1992

29-08-2017

01-01-1997

29-08-2017

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

463

1.481

Flydelag

250

3.300

Flydelag

Byggesag fra 91 volumen
1481. Før oplyst til 1700.
Ejer oplyser 3300 da
sider er skrå. Før oplyst
til 2940
2/5

Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllekana
ler

01-01-1992

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

1.100

480

Overdækning
stype

Bemærkning
Videre til gyllebeholder.

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Begge beholdere er kontrolleret i 2017

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Ikke krav om alarm - mere end 100 meter til vandløb/grøft.

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Fint flydelag på den ene beholder. Den anden var de ved at røre op, fordi der
skulle flyttes noget gylle. Logbog fremvist.

Gyllebeholder, dykket
indløb

Ikke muligt at tjekke, da begge beholdere var meget fulde. Ejer forsikrede, at
indløbet var i orden

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Sugetårn på gyllevogn

Opbevaringskapacitet til
gylle

Uændret

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ingen spjæld

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Sker på vaskeplads fra 5000 liter vandtank. Sprøjtens beholder er på 5000 liter, og
dermed er der ikke risiko for overløb.

Rengøring af udstyr

Sker på vaskeplads eller i marken.

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Opbevaring af sprøjtemidler aflåst i rum uden afløb.

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

Tilsynskommentar
Tromler med spildolie og ny olie stod på spildkar. En enkelt tromle med
spildolie stod på gulvet, men ville blive tømt i løbet af kort tid, når der vil blive
afhentet spildolie
Sprayflasker, oliefiltre, lysstofrør, batterier udsorteres og afhentes af Marius
Pedersen. Kvittering for afhentning i 2018 fremvist
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Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald
Opbevaring af
kadavere

Tilsynskommentar
Opbevares i lille spand til formålet. Er ikke tilmeldt afhentningsordning, men
har hidtil afleveret på genbrugspladsen, når spanden var fuld. Har ikke ret maget
- spanden kunne rumme 2-3 års affald.
Støbt plads ved gyllebeholdere - skjold til overdækning haves.

Opbevaring af andet
affald

Pap, papir, storsække fra gødning og såsæd, plastdunke samles i container
sammen med andet brændbart.

Affald, øvrige

Har ikke specielt register over affald. Gemmer kvitteringer.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Vil godt levere til biogas, hvis der kommer et anlæg i nærheden

Energiforbrug/besparels
er*

Udskifter armaturer i staldene til LED lys efterhånden som de skal skiftes.
Har 12 ventilatorer med hver sin motor, og 5-6 af dem er udskiftet til ECmotorer, som er mere energibesparende. Forventer at de resterende er udskiftet
i løbet af max. 2 år, og sørger for at have en ny EC-motor på lager, så det er
hurtigt at få skiftet en defekt motor.
Opvarmning i stalden er kun nødvendigt i vinterhalvåret. Olietanken skal
udskiftes i år, fordi den er blevet for gammel, og så vil han undersøge, om
flisfyret (som opvarmer stuehuset) også kan levere varme til stalden.
Får vand til bedriften og husholdningen fra Ulsted Vandværk, og daglig
opmærksom på at undgå vandspild. Iblødsætter stalden før vask vha.
overbrusningsanlægget, som er tidsstyret, så der anvendes mindst muligt vand
til at opnå den rette fugtighed.
Har 4 søer, 6 række læbælter, fodrer vildtet, har "vildtstriber" med majs og
sætter fasaner ud.

Vandforbrug*

Natur/sø*
Resourcer og
genanvendelse*

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Der er stort fokus på affaldssortering på ejendommen, og Lars vil gerne om en
større del af affaldet kunne bortskaffes til genanvendelse. F.eks. er dunkene af
hård plast meget velegnede til genanvendelse. Vejledning om sortering af
affald - Landbrug blev udleveret.
Ingen bemærkninger

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse
Modtager
affaldsprodukter

Tilsynskommentar
Har 4 boringer, og indberetter årligt forbruget.
Ved tilsynet blev der taget fotos af boringerne og deres 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.
Service aftale om rottebekæmpelse med Anticimex.
Fluebekæmpelse ikke nødvendig - vasker mellem hvert hold grise.
Anvender K2, og det indberettes til kommunen.
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Kontrolpunkt
Støjkilder

Støvkilder
Olietanke

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Korntørreriet var ikke i brug ved tilsynet, og ejer oplyste, at det larmer meget,
når det er i brug. Ved tilsynet var der støj fra foderblandingen, men støjen var
inde i foderladen
Foderblanderiet støver lidt, men det bliver inde i bygningen.
BBR blev gennemgået. Der er registreret 4 tanke i BBR:
Anlægsnr. 1 findes ikke på ejendommen, og skal slettes fra BBR
Anlægsnr. 3 er 30 år gammel og skal derfor sløjfes snarest muligt (sommer
2018)
Anlægsnr. 4 er der ingen oplysninger om, andet end at der er tale om en
overjordisk tank til diesel.
Anlægsnr. 5 er en olietank på 5900 liter fra 2007. Den er registreret i
forbindelse med miljøtilsynet i 2015, hvor ejer udfyldte skema og medsendte
tankattesten.
Følgende olietanke blev noteret ved tilsynet:
Dieseltank på 5900 liter, nr. 64131 01, år 1996
Fyringsolie stald, 1200 liter, nr. 3146, år 1987 - skal sløjfes senest sommer
2018.
Fyringsolie korntørreri, 5900 liter, nr. 54366 01, år 1995
Der blev også talt om et oliefyr til opvarmning af brugsvand til stuehuset om
sommeren, men vi talte ikke om den tilhørende olietank.
Nej

Flydende gødning opbevares i udendørs tank i støbt opsamlingskar.
Motorer til ventilatorer er påbegyndt udskiftet - nærmere beskrevet under
Bæredygtighed.
Vilkårene om arealer er bortfaldet efter at der kom ny husdyrbruglov i 2017.
God orden på ejendommen
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