Rapport for miljøtilsyn hos Vårvej 44, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Ronald Rokkedal

Bollerupvej 17

9240 Nibe

Tilsynsdato

25-06-2020

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Tillæg §12, 3

Godkendelsesdato

28-04-2016

Tilladte dyreenheder

452,48 DE

Registrerede dyreenheder

337,24 DE

Kategori

1a

Kølby

CHR nr.
121159
CVR nr.
13350884
P. nr.
1000547666
GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL
Bollerupvej 17

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

29-10-2019
25-06-2020

Aftale
Aftale

Meddelt
Meddelt

Olietanke skal anmeldes til kommunen
Olietank fra 1994 skal fjernes fra ejendommen eller
registreres i BBR

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Sl.kyllinger,
35dg., x1000 pr.

Gulvdrift

1.095

452,48

28-04-2016

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Sl.kyllinger,
35dg., x1000 pr.

Gulvdrift

892

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Produktionen er indenfor det tilladte niveau

337,24

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
2.445,28

Gødningsregnskaber for planårene 2015-16 til 2018-19

Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt
Opbevaringskapacitet
fast møg

Tilsynskommentar
Ingen møddingsplads
Ikke relevant, da kyllingemøg må lægges i markstak.

Beholdere
Kontrolpunkt
Gyllebeholder, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen gyllebeholder på ejendommen. Vaskevand fra kyllingehus opsamles i
beholder

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost, øvrige

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Markstakke vist på kort og drøftet ved tilsynet 2020 på Bollerupvej
17

Antal
7

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Sprøjtemidler, øvrige

Tilsynskommentar
Al håndtering og opbevaring af sprøjtemidler sker på Bollerupvej 17
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Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Al håndtering og opbevaring af farligt affald sker på Bollerupvej 17

Opbevaring af
kadavere

Indsamles 2 gange i døgnet og opbevares i grønne containere. Hentes af DAKA
efter behov.

Opbevaring af andet
affald

Alt affald vedr. kyllingeproduktionen samles på Bollerupvej 17.

Ikke relevant på kyllingeproduktion

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Hovedparten af den gødning, der ikke bliver spredt på ejendommens egen jord,
bliver solgt til Limfjordens Bioenergi Aps.

Klima- og energitiltag

Der er etableret varmevekslere på alle husene, og relativt nyt halmfyr.
Derudover er der skiftet til LED-belysning i alle kyllingehuse og halmlade.

Natur/sø*

Har en sø med grundvand og fin natur omkring søen. Søen anvendes af folk på
egnen som udflugtssted og badesø.
Desuden nogle arealer, der ligger i skov.
Begrænset potentiale for genanvendelse på ejendommen, da foder leveres i løs
vægt.

Ressourcer og
genanvendelse*
Miljøledelse

På tilsynet blev der talt om miljøledelse. Det er et krav, at alle IE-brug inden
21. februar 2021 skal have indført miljøledelse, og herefter årligt fremsende
dokumentationen til kommunen - eller fremvise det på tilsyn.
På tilsynet blev kapitel om Miljøledelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
gennemgået, og ejendommen er selv ansvarlig for at leve op til kravene. Man
kan f.eks. kontakte sin brancheforening for rådgivning om, hvorledes
miljøledelse kan dokumenteres.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Vandforsyning

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Tilsynskommentar
Egen vandboring. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens
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.
Ingen problemer med fluer, da staldene tømmes med jævne mellemrum.
Serviceaftale vedr. rotter med Scankill.

Støjkilder

Ingen støj ved tilsynet

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Olietanke

Nej

2 olietanke på ejendommen til fyringsolie:
1800 liter, år 2005 - er ved en fejl registreret i BBR under Vårvej 34. Rettelse
er sendt til BBR
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Kontrolpunkt

Vilkår i
miljøgodkendelse

Fyringsanlæg

Tilsynskommentar
1800 liter, år 1994 - er ikke registreret i BBR. Ejer vil fjerne tanken - og hvis
den ikke fjernes, skal den registreres i BBR. Ved det opfølgende tilsyn 4.
august 2020 var olietanken endnu ikke fjernet.
Der er vilkår om minimum 6570 driftstimer årligt på luftrensningsanlægget.
Driftstiden blev ikke tjekket ved tilsynet. Ejer oplyste, at luftrensningen kører
konstant, når der er kyllinger i stalden.
Miljøgodkendelsen er fra 2010, tillæg fra 2016. Miljøgodkendelsen skal være
revurderet senest 21. februar 2021. Revurdering kan erstattes af en ny
miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a. Med en miljøgodkendelse
efter § 16a, skal kommunen ikke føre tilsyn med dyreholdets størrelse.
Halmfyr 600 kW - beliggende overfor ejendommen, på Vårvej 59.
Stort lager af "urent" affaldstræ i halmlade på adressen Vårvej 59 (kraftig lugt
af opløsningsmiddel) samt en lille bunke rent træflis. Det er oplyst, at der fyres
med rent træflis eller halm, og at der alene er tale om oplagring af det "urene"
træ.
Det er oplyst, at leverandøren vil afhente det "urene” affaldstræ i forbindelse
med levering af rent træ, eller når det skal bruges andetsteds.
Urent affaldstræ må ikke afbrændes i halmfyret. Der må kun afbrændes de
typer af brændsel, som halmfyret er godkendt til, f.eks. halm eller rent træ.
I halmladen stod der ved tilsynet 4-8-2020 nogle bigballer halm ved
endegavlen modsat porten, og der var et stort oplag af hhv. rent træflis
(benævnt A1 træ) samt urent træflis med bl.a. malingrester. Ejer har oplyst, at
han kun afbrænder rent træflis eller halm i halmfyret.
Ved det opfølgende tilsyn 4. august 2020 blev vurderet, at oplag af det ”urene”
affaldstræ vil kræve en miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen
for listevirksomheder.
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