Rapport for miljøtilsyn hos Nibevej 376, 9200 Aalborg SV
Overordnede oplysninger
Ejer
Egon Flensted
Andersen

Nibevej 376

9200 Aalborg
SV

Tilsynsdato

11-06-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Uden godkendelse

Godkendelsesdato

01-01-2007

Tilladte dyreenheder

12,11 DE

Registrerede dyreenheder

4,70 DE

Kategori

2

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
Jeppe Mark
Nibevej 357

32664
38544098
1022335177

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

22-03-2013

Indskærpelse

22-03-2013

Indskærpelse

22-03-2013

Indskærpelse

22-03-2013

Indskærpelse

11-06-2019

Indskærpelse

Efterkommet

11-06-2019

Aftale

Efterkommet

Beholdere med spildolie skal placeres i et
opsamlingskar med et volumen svarende til volumen
til største spildoliebeholder
Indpumpningsrør til gyllebeholder skal drejes ind
over gyllebeholder for at forhindre udpumpning på
overflade
Da spjæld ikke er fjernet i henhold til tidligere givet
dispensation, er det vigtigt at gylletank tømmes
snarest, så væskestand ikke når over terræn
Påfyldning af sprøjte må ikke foregå i gårdsplads
med afløb til nedsivningsanlæg, men skal ske på
møddingsplads, så evt. spild sker til ajlebeholder
Nedgravet olietank fra 1976 skal sløjfes!
Olietank fra 1984 skal sløjfes i BBR
Gyllebeholder tages ud af drift

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Ammeko ov.
600 kg uden
opdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)

Dybstrøelse (hele
arealet)

9

6,43

01-01-2007

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

3

0,81

01-01-2007

4

1,90

01-01-2007

6

0,71

01-01-2007

6

2,26

01-01-2007

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Ammeko 400600 kg uden
opdr.
St.r. avlstyre
over 440 kg

Dybstr., kort
ædepl.,fast gulv
Bindestald, m.
Grebning
Bindestald, m.
Grebning
Bindestald, m.
Grebning

1

0,27

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
3,21

1

0,48

3,17

4,51

1

0,26

1,36

1,92

5

3,13

20,85

18,60

Bindestald, m.
Grebning

1

0,56

2,72

3,84

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
Tilladt dyrehold jf. GHI 2007-08 (cvr. 84702412) og mail 2017 vedr. tilladt dyrehold
Kvæget er kun på ejendommen i sommerperioden, og det blev oplyst, at bygningerne
ikke anvendes til kvæg.
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Kontrolpunkt
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
CHR og dyreholders gødningsregnskab

Anvendelse af
bygninger og
stalde

I en af staldlængerne var der volierer med småfugle.
Kvægstaldene var tomme

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Mødding
splads

01-01-1800

0

120

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Kontrolpunkt
Opbevaringskapacitet
fast møg

Tilsynskommentar
Ikke relevant

Møddingsplads, øvrige

Møddingspladsen anvendes kun til haveaffald. Der voksede græs på pladsen,
og det vurderes at belægningen ikke var tæt. Hvis pladsen igen skal bruges til
mødding, skal belægningen repareres, så den er tæt.

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler

01-01-1800
01-06-1970

Kontroldato

26-05-2009

01-01-1800

Kontrolpunkt
Gyllebeholder,
beholderkontrol

Gyllebeholder, øvrige

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

0

50

0

333

0

187

Overdækning
stype

Bemærkning

Bloksten

Tilsynskommentar
Kontrolleret og repareret i 2009, dvs. den skal kontrolleres igen i 2019, med
mindre beholderen tages ud af drift. Ejer ønsker at tage beholderen ud af drift,
og det er aftalt at han udfylder blanket herom, og når den er modtaget hos
kommune, tages beholderen ud af det regelmæssige kontrolprogram.
Ved tilsynet var der kun lidt i bunden af beholderen, og der var bevoksning
med bl.a. dunhammer.
Gyllebeholderen opsamler regnvand fra møddingspladsen, og det må den
fortsat anvendes til, selvom den tages ud af drift til opbevaring af
husdyrgødning

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ikke relevant

Antal
0
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Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Ingen håndtering eller opbevaring af sprøjtemidler. Sprøjtning foretages af
maskinstation.

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

Tilsynskommentar
Ingen spildolie eller andet farligt affald

Affald, øvrige

Kun affald fra husholdningen

Håndteres af dyrlæge

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Ikke relevant, da dyrene går på græs

Natur/sø*

Markerne afgræsses

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Energiforbrug/besparelser ikke drøftet, da kvæget kun er på ejendommen i
sommerperioden, og da er de på græs. Eventuelle kommende ejer vil etablere
varmepumpe til opvarmning af stuehuset i stedet for oliefyr.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Vandforsyning

Tilsynskommentar
Ingen

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Der har været rotter, når der opbevares korn, og så ringer de til kommunen.

Olietanke

I BBR er registreret 2 olietanke:
Nedgravet olietank til fyringsolie fra 1976. Tanken er mere en 40 år gammel,
og det indskærpes, at den skal sløjfes.
Desuden er registreret overjordisk tank fra 1984, men den er udskiftet til en
tank fra 2010. Denne tank var tom ved tilsynet, og hvis den ikke længere skal
anvendes til diesel, må den gerne tages i brug til fyringsolie i henhold til
tankens typegodkendelsesnummer.
Tanken fra 1984 skal sløjfes i BBR, og det kan gøres via vedhæftet blanket.
Udskiftning af olietanken til fyringsolie skal foretages af en autoriseret
installatør, og I skal være opmærksomme på, at der er krav til rørforbindelsen
mellem olietank og fyr og krav til hvilken type rør, der må anvendes – se også
vedhæftede pjece Tjek din olietank. I denne pjece er også beskrevet, hvorledes
en olietank kan sløjfes.
Nej

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
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Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Hvis dyreholder køber ejendommen, vil han gerne ændre staldene til system
med dybstrøelse, og evt. have flere dyr. Han er informeret om, at det kræver
miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse skal søges via
www.husdyrgodkendelse.dk, og kommunen anbefaler, at man får hjælp af
miljøkonsulent til dette.
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