Rapport for miljøtilsyn hos Kærvej 55, 9293 Kongerslev
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

16-12-2016

Ejer
Adresse

Henning Bøcker
Kærvej 55, 9293 Kongerslev

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - varslet
98331136
20712136

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

31-05-2010

Tilladte dyreenheder

19,96 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

17,95

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

32723
26670101
1002098733

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

12-10-2011

Indskærpelse

12-10-2011
12-10-2011

Indskærpelse
Indskærpelse

01-03-2012

Indskærpelse

11-10-2013
16-01-2014
16-01-2014

Indskærpelse
Aftale
Aftale

25-11-2016
25-11-2016

Aftale
Aftale

Kompost i markstak skal opbevares således dette ikke afgiver saft.
Alternativt skal dette udbringes på mark straks.
Anvendelse af murbrokker til stabilisering skal anmeldes til kommunen
Skrotbiler skal bortskaffes til godkendt autoophugger inden en måned
efter miljøtilsynet
Ændring af ejendommens arealer skal anmeldes til kommunen senest den
1. marts 2012
Fast møg skal opbevares på møddingsplads
Plastik fjernes fra ejendommen
Gamle maskiner og andet jern skal fjernes fra de marker, hvor der går
dyr!
Der skal indgåes serviceaftale med firma om bekæmpelse af rotter
Jordbunker, hvor der er tilhold af rotter, skal jævnes ud.
Halmstakke, hvor der er tilhold af rotter, skal fjernes fra marken og
bringes ud på arealer, der ligger i stor afstand fra bebyggelsen. Start med
halmstakkene tættes på Kærvej.

Oplag af affald og sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Affald

Affald, farligt

Tilsynskommentar
Containerne til dagrenovation var fortsat i brug.
Den nye container til plast/metal og papir/pap var netop modtaget, og også taget
i brug til tomme dåser.
De to skrotbiler på gårdspladsen er endnu ikke fjernet. Fristen er sat til 1. januar
2017.
Køleskabene og fryserne er heller ikke fjernet endnu. Fristen var sat til 14.
december 2016, men det havde ejer overset.
Kommunen følger op igen i januar 2017.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Tilsynskommentar
Der er indgået serviceaftale med Mortalin, som har opsat 8 rotterkasser tirsdag
d.13. december 2016

Øvrige bemærkninger

Der er jævnet ud på nogle af jordbunkerne vest for stuehuset. En jordbunke
ligger endnu. De 2 gule maskiner, som stod syd for jordbunkerne er flyttet.
Halmbunken tæt på naboens skel (nr. 57) er påbegyndt fjernet.
Vi talte om muligheden for at lave en plads med fast bund til at modtage
gulerødder på. Sådan en plads vil skulle opfylde samme afstands- og
indretningskrav, som en ensilageplads, og kommunen er ikke indstillet på, at
give dispensation til afstandskravene.
Mulighederne begrænser sig til en ca. 5 meter bred stribe mellem den
jordbunke, der lå der og nedsivningsmilen. Der blev udleveret kort med
afstande markeret og byggeblad for ensilageplads med mur. Desuden blev
udleveret et ansøgningsskema til § 10-tilladelse (anmeldeordningen kan ikke
anvendes, fordi afstandskravene jf. anmeldeordningen ikke kan overholdes).

2/2

