Rapport for miljøtilsyn hos Aalborgvej 70, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Torben Nielsen

Nørholmsvej 345

9240 Nibe

Tilsynsdato

06-09-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Anmeldelse kap 7

Godkendelsesdato

12-08-2011

Tilladte dyreenheder

147,24 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

127,84 DE

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

33380
27620388
1010424646

SKALFARMS ApS
Håls Bygade 8
Klim & Høflers Eftf. V/Torben Nielsen
Nørholmsvej 345

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

28-11-2017
06-09-2018

Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

06-09-2018

Aftale

Efterkommet

Flydelaget skal genetableres inden for en uge.
Manglende dokumentation for produktionen i planår
17/18
Manglende flydelag på mellemste gyllebeholder

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Smågrise

Toklimast., delvis
spaltegulv

30.750

147,24

12-08-2011

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Smågrise

Toklimast., delvis
spaltegulv

28.060

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Der er udelukkende tilladelse til 147,24 DE i smågrise på ejendommen.

127,84

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
3.631,70
0,00

Gødningsregnskab for planåret 2016-17.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Fast
mødding

01-05-2002

100

200

0

Møddingspladsen er nedlagt.

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Der er ingen fast møg på ejendommen. Den gamle møddingsplads er nedlagt.

Ensilage, øvrige

Ingen oplag af ensilage på ejendommen

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Gyllebeho
lder

01-01-1976

06-10-2009

78

325

Gyllebeho
lder

01-01-1992

06-10-2009

290

1.160

Overdækning
stype

Bemærkning
Anvendes ikke.
"Overløb" til fortank
etableret v. jordhøjde
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Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllekæld
er
Gyllekana
ler
Gyllekana
ler
Fortank t.
gyllebeh.

01-01-2000

06-10-2009

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

547

2.500

01-01-1976

0

121

01-01-1976

0

69

01-01-2000

0

400

01-01-1976

0

27

Overdækning
stype

Bemærkning

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger om gyllebeholdernes tilstand.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Alle beholdere blev kontrolleret den 6. oktober 2009. Der er krav om 10 års
beholderkontrol for beholderen, hvorfor de senest skal kontrolleres igen i
efteråret 2019.
Intet krav. Der er langt over 100 meter til vandløb.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.
Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Flydelaget var fint på den store gyllebeholder. Den mellemste gyllebeholder
manglede flydelag, da der for nyligt blev tømt en del fra - hvilket også fremgik
af logbogen. Planen er at der skal tages mere fra pågældende beholder meget
snart, hvorfor den herefter stort set vil være tom. Det er aftalt, at der inden 14
dage er sendt et foto ind, som viser at gyllebeholderen er tom eller at der er
etableret flydelag.
Der er dykket indløb på alle beholdere

Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Maskinstation står for tømningen af beholderne. Kommer med vogn med
sugetårn.

Gyllebeholder, tilledning

Den mindste gyllebeholder bliver benyttet som fortank.

Opbevaringskapacitet til
gylle

Ok

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ikke aktuelt

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Der er ingen markstakke på ejendommen

Antal
0

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Adresse

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd. gødn.
(m3 pr. år)
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Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Al håndtering og opbevaring af sprøjtemidler foregår på anden ejendom.
Ligeledes gør rengøring af udstyr.

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

Tilsynskommentar
Ingen spildolie på ejendommen. Lysstofrør køres på anden ejendom

Opbevaring af
kadavere

Opbevaringsplads med spalter nord for mellemste gyllebeholder. Benytter
kadaverkappe og containere.

Opbevaring af andet
affald

Andet affald samles i ejendommens maskinhus, og afhentes af ejer selv, der køre
det til anden ejendommen hvor det sorteres - Køres herfra på genbrugsplads eller
afhentes.

Ok - Aftale med Marius Pedersen. Aalborg Kommune modtog den 20. marts 2018
kvittering for aflevering af det kliniske risikoaffald.

Olietanke
Kontrolpunkt
Tanke (BBR)

Tilsynskommentar
Ifølge BBR er der én olietank på 1.200 L fra 1985. Denne olietank forefindes
dog ikke på ejendommen. Der er i stedet en 1.800 L olietank fra 2002.
Erklæring om at olietank ikke forefindes på ejendommen, samt anmeldelse af ny
olietank er udfyldt og underskrevet.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*
Energiforbrug/besparels
er*

Vandforbrug*

Tilsynskommentar
Ejer er bekendt med fordelene ved at afsætte gylle til biogas. Der er på
nuværende tidspunkt ikke et anlæg i nærheden, hvorfor der ikke leveret noget i
dag. Bliver det aktuelt er ejer interesseret i at levere til et anlæg.
Der er fokus generelt på energiforbruget på ejendommen. Der benyttes oliefyr
til gulvvarmen i smågrisestalden, og pt. er der ikke planer om at udskifte det,
fordi det er velfungerende. Der er tidligere opnået tilskud til VE proces, til at
skifte belysning i staldene til LED - Belysningen er ikke endnu ikke blevet
udskiftet, men vil formentlig ske løbene.
Ikke drøftet

Natur/sø*

Mestendels agerjord, men har dog nogle naturarealer (strandeng). Nogle af
naturarealerne bliver afgræsset, mens andre blot ligger hen.

Ressourcer og
genanvendelse*

Der er god fokus på ressourceforbruget og genanvendelse på ejers ejendomme.
Kommunens vejledning om sortering af affald i landbruget blev udleveret ved
tilsyn.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Tilsynskommentar
Nej
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Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse
Støjkilder
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Tilsynskommentar
Biologisk fluebekæmpelse - Benytter Rovfluen ApS, der leverer flere portioner
end normen.
Rottebekæmpelse foretages af Scan-Kill
Ingen væsentlige støjkilder
Nej

Ikke godkendelsespligtig
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