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Tilsynsbrev og rapport
for administrativt landbrugstilsyn den 26-06-2020 på ejendommen:
Røjklitvej 13
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev
Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Fra virksomheden deltog

Telefonisk samtale med ejer af ejendommen.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet i 2012.



Ingen dyrehold på ejendommen. Ifølge CHR-register: Slagtekalvebesætning er ophørt 09-082017.
o

Hvis der efter 3 år uden dyrehold igen ønskes erhvervsmæssig dyrehold på
ejendommen, kræver det en forudgående ny miljøtilladelse/-godkendelse af
ejendommen.

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 endelige
offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Tilsynsrapport
Godkendelse/tilladelse
Godkendelsestype

Anmeldelse §17

Godkendelsesdato

05-06-2015

Sidste tilladelse

05-06-2015

Tilladte dyreenheder

174,98

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

Anmeldelse om skift i dyretype fra 2015 har været udnyttet op til ca.
110 kalve.
-

Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er
slagtekalve på ejendommen, så bortfalder retten til at
have slagtekalve på ejendommen.

Staldtype

Sengestald med spalter.

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - forsuring - vilkår Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning Ingen krav.
Foder - vilkår

Ingen krav.

Antal mdr. på græs - vilkår

Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdat
o

Slagtekalv st.r. 50-220
kg

Dybstrøelse (hele
arealet)

400

44,44

05-06-2015

Slagtekalv st.r. (220500 kg)

Sengestald,m.bags
kyl/ringkanal

300

97,90

05-06-2015

Slagtekalv st.r. (220500 kg)

Spaltegulvbokse

100

32,63

05-06-2015
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Udløbsdat
o

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold

Ifølge CHR-register 26-06-2020: Slagtekalvebesætning er ophørt 09-08-2017.
Hvis der efter 3 år uden dyrehold igen ønskes erhvervsmæssig dyrehold
på ejendommen, kræver det en forudgående ny miljøtilladelse/godkendelse af ejendommen.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ensilageplads/silo (afløb,
randzoner mv)

Ingen ensilagesilo på ejendommen.

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholdere
Type

Gyllebeholder

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

01-011991

28-112018

0

1.550

10

Overdæk
ningstyp
e

Bemærkning

Beholder kontrolleret
28-11-2018.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Alarm på gyllebeholder

Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb/sø er større
end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder

Ingen krav.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 1.550 m3.
-

Beholderkontrol udført i 2018.
Flydelag: Ikke set i forbindelse med det administrative tilsyn.

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kemikalier (opbev.)

Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.

Hvor påfyldes marksprøjte

Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.
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Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Overfladevand (tage og store
flader)

Tagvand ledes til dræn.

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
Matr.
nr

Ejerla Fabr.
v
år

37n

11808
51

Fabr.
nr

Klassi Type
fikati nr
on

Etab.å Indho Større Place
r
ld
lse
ring

Tank

2007

Miner 1.200
alske
oliepr
odukt
er

OmSløjf.
/tilby frist
g. år

Over
terræ
n,
udend
ørs

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Erhvervsaffald (plast, brændb.,
farlig)

Affald ved gyllebeholder skal sorteres og afleveres på
genbrugsplads.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet i
2012.
-

Hvis ikke tilladelse til indvinding af grundvand fornyes, skal
boringen sløjfes af en autoriseret brøndborer.

Rotter

Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
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Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

27-07-2020

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

2,60

Vægtet konsekvens

3,00

Vægtet score

2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx

Venlig hilsen
Erik Lauridsen Haahr
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

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.
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