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Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 05-02-2021 på ejendommen:
Sandbækvej 16
6971 Spjald

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

Ejer af ejendommen

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

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.

Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af
ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende
afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder
reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres
til ejer af ejendom.

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

Tilsynsrapport
Godkendelse/tilladelse
Godkendelsestype

Anmeldelse §17

Godkendelsesdato

07-02-2014

Sidste tilladelse

07-02-2014

Tilladte dyreenheder

127,46

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

§17 Anmeldelse om skift i dyretype fra 2014 er udnyttet.

Staldtype

Ifølge ejer: 50% fast gulv, 50 % spaltegulv.

Miljøteknologi - gyllekøl

Ingen krav.

Miljøteknologi - forsuring

Ingen krav.

Miljøteknologi - luftrensning

Ingen krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning Ingen krav.
Foder

Ingen krav.

Antal stipladser

Ifølge ejer er der ca. 1.100 stipladser til sl. svin i gl. smågrisestald.

Dybstrøelse - vilkår direkte
udbring

Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Vilkår om beplantning

Ingen krav.

Miljøledelse IE-husdyrbrug

Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til
slagtesvin på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin 30-116 kg.

Fuldspaltegulv

3.900

127,46

07-02-2014
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Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

3.200

Antal
DE

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 25-49% fast

96,87

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold

Ifølge CHR-register 05-02-2021: 1.300 svin over 30 kg.

Gødningsproduktion
(m³ pr. år)
Flydende

Fast

1.981,71

0,00

Oplyst telefonisk af lejer af staldanlæg: 3.200 slagtesvin i periode 20-05-2020 til
01-03-2021. Vægtinterval: 31-117 kg.
Vurdering:
Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Hvis ejendommen ønsker fleksibilitet imellem smågrise og slagtesvin i
staldanlæg, skal ejendommen have en ny miljøgodkendelse, hvor der
ansøges om flexgruppe.
Medicinsk Zink

Ikke relevant ved tilsynet, da der er slagtesvin i staldene.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Vaskeplads

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

01-01-2005

130

130

Overdæ
kn.

Bemærkning

(m2)

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.

Beholdere
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Antal ved tilsyn
0

Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

Bemærkning

(m3)

Overdæk
ningstyp
e

dato

Dato / interval

(m2)

Gyllebeholder

01-011984

14-102019

10

325

1.300

Flydelag

Beholder kontrolleret
14-10-2019.

Gyllebeholder

01-011990

14-102019

10

275

1.100

Flydelag

Beholder kontrolleret
14-10-2019.

Fortank t.
gyllebeh.

01-011800

0

100

Fast låg

Ajlebeholder

Gyllekanaler

01-011995

0

100

Gyllekanaler

01-012002

0

100

Fortank t.
gyllebeh.

01-011975

0

20

Fast låg

Fortank t.
gyllebeh.

01-012002

0

20

Fast låg

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Alarm på gyllebeholder

Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent
vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder

Ingen krav.

Opbevaringskapacitet

Ok.

Ajlebeholder

Lukket ajlebeholder.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 1.100 m3.
- Beholderkontrol udført i 2019.
- Dykket indløb: Ok.
- Flydelag: Ok.
- Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 1.300 m3.
- Beholderkontrol udført i 2019.
- Dykket indløb: Ok.
- Flydelag Ok.
- Logbog: Ok.

Modtages der gylle, andet steds
fra

Nature Energy Videbæk.
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Sprøjtemidler
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kemikalier (opbev.)

Opbevares i aflåst rum uden afløb i maskinhus.

Hvor påfyldes marksprøjte

Marksprøjte påfyldes i marken ved hydrant.
Sprøjten har udstyr, så den kan vaskes i marken.

Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vaskeplads - læsseplads

Vaskeplads med afløb til gylle.

Overfladevand (tage og store
flader)

Tagvand ledes dels til dræn og dels ud på terræn.

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
Fabr. år Fabr.
nr.

Klassifi
kation

1994

14082

Tank

1997

682000 Tank
1

Type nr. Etab. år Indhold Størrels Placee
ring

Sløjfet

Sløjf.
frist

1994

Mineral 1.800
ske
oliepro
dukter

Over
terræn,
udendø
rs

28-122024

1997

Mineral 1.800
ske
oliepro
dukter

Over
terræn,
udendø
rs

28-122027

Tank

1979

Mineral
ske
oliepro
dukter

Over
terræn,
udendø
rs

Tank

1985

Mineral
ske
oliepro
dukter

Over
terræn,
udendø
rs

Tank

1995

Mineral
ske
oliepro
dukter

Over
terræn,
udendø
rs

SB600/
81
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Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Olietanke står på fast bund.
I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 1979, 1985 og 1995
fjernet fra BBR.

Olie (opbevaring)

Motorolie mm. opbevares i maskinhus på fast bund.

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Erhvervsaffald (plast, brændb.,
farlig)

Affald fra dyreholdet tages med retur til lejers ejendom.

Døde dyr
opbevaring/bortskaffelse

Opbevares i container/under kappe. Afhentes af Daka.

Slam (bruger)

Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Egen boring til drikkevand:
Tilladelse til indvinding af grundvand til staldbrug: 1 boring (DGU
nr. 84.2875): 7.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.
-

Vandindvinding, Mark + Zoner

Zone rundt om boring: Ok.

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU
nr. 84.2119 og 84.2527): 90.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i
2028.
-

Zone rundt om boringer: Ok.

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

05-02-2021

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

1

Vægtet sandsynlighed

2,60

Vægtet konsekvens

2,32

Vægtet score

2,46

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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