Rapport for miljøtilsyn hos Simestedgårdvej 10, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Kristian Staun
Simensen

Simestedgårdvej
17

9240 Nibe

Tilsynsdato

08-10-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail

§ 9 tilsyn - uvarslet

Godkendelsestype

Tillæg §12, 3

Godkendelsesdato

17-06-2014

Tilladte dyreenheder

872,61 DE

Kategori

1b

Barmer

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

32111
31130433
1014139938

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

18-04-2013
18-04-2013
26-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
05-02-2019

Indskærpelse
Indskærpelse
Aftale
Aftale
Aftale
Indskærpelse

Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet
Andre forhold
Efterkommet

05-02-2019

Indskærpelse

Meddelt

11-10-2019

Indskærpelse

Meddelt

Opbevaring af sprøjtemidler i rum uden afløb
Mangler opkant til olietromler
Flydelag/tømning af gyllebeholder
Anmelde sløjfning af olietanke
vaskeplads - kan den plads de bruger nu godkendes.
Gyllebeholder skal tømmes så ofte, at den ikke løber
over
Affald må ikke afbrændes. Affald som
ensilageplastik, jernskrot mv. skal bortskaffes til
godkendt modtager, og evt. opbevaring indtil
bortskaffelse skal ske i umiddelbar tilknytning til
landbrugets samlede bygningsmasse (afstand max. 20
meter)
Gamle maskiner, jern, gamle tanke (ammoniaktanke),
inventar mv. skal opbevares i umiddelbar nærhed af
husdyrbrugets bygninger.

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Opbevaring af andet
affald

Tilsynskommentar
Det eneste affald, der var fjernet fra krattet nord for Simestedgårdvej 12-14, var
de gamle dæk. Ejer har faktura fra modtageren af dækkene, og det er aftalt, at han
sender fakturaen til kommunen.
Plastaffald: Ejer oplyste, at han havde lavet et læs plast i en stor container, men da
de skulle køre korn, havde de tippet det af igen. De 2 største plastbunker med
ensilageplast blev opmålt til ca. 90 og 12 m3. Se fotos fra tilsynet.
Der var et bålsted med diverse jernbeslag, og det er tidligere indskærpet, at affald
ikke må afbrændes.
Det indskærpes, at gamle maskiner, jern, gamle tanke (ammoniaktanke), inventar
mv. skal opbevares i umiddelbar nærhed af husdyrbrugets bygninger. Med
umiddelbar nærhed menes max. 20 meter.
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