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Miljøtilsyn med Kragkærvej 13 i henhold til husdyrloven
Frederikshavn Kommune foretog den 20. oktober 2016 tilsyn med miljøforholdene på
Kragkærvej 13, 9900 Frederikshavn.
Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen1 bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at
miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:


Møddingsplads

Møddingsplads med fast bund og opkant men intet afløb.
Ejer har ved tidligere tilsyn fået at vide, at opbevaring af mødding på møddingsplads
uden afløb kan accepteres, så længe der ikke konstateres forurening eller uhygiejniske
forhold samt så længe dyreholdet har karakter af "ikke erhvervsmæssigt dyrehold"

Offentliggørelse
Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter.
Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at
melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil
tilsynsrapporten blive offentliggjort.

1

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: GEO-2016-00420
Sagsbehandler: jast
Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Gebyr
Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel,
forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i
november måned.

Med venlig hilsen
Jacob Staufeldt
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Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Tilsynsrapport
for landbrugstilsyn den 20. oktober 2016
Kragkærvej 13, 9900 Frederikshavn
Til stede ved tilsyn

Niels Jørgen Andreasen
Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune

Kapitel 5 godkendelse
Lokaliseringsgodkendelse
Bedriftstype
Dyreenheder i alt

4,24

Ejer

Niels Jørgen Andreasen

Adresse

Kragkærvej 13, 9900 Frederikshavn

Telefon
E-mail
Fax

norspa@mail.dk

Mobil

40208191

CVR nr.

10390109

P. nr.

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Animalsk produktion
Kontrolpunkt
Dyrehold

Tilsynskommentar
4 køer og 4 heste. Kvæg er ude helårs. Ejer påtænker at udsætte kvæg

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type
Fast mødding

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækn.
(m2)

01-01-1988

57

114

0

Kontrolpunkt
Møddingsplads

Bemærkning
Der regnes med en gennemsnitshøjde på 2
meter.

Tilsynskommentar
Møddingsplads med fast bund og opkant men intet afløb. Ejer har opbevaring af
hestemødding. Ejer har ved tidligere tilsyn fået at vide, at opbevaring af
mødding på møddingsplads uden afløb kan accepteres, så længe der ikke konstateres forurening eller uhygiejniske forhold samt så længe dyreholdet har karakter
af "ikke erhvervsmæssigt dyrehold"

Sprøjtemidler
Sprøjtemidler

Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand, generelt

Tilsynskommentar
Nedsivningsanlæg fra 1996, der er etableret uden tilladelse. Septiktank tømmes
efter gældende regler

Olietanke
Kontrolpunkt
Tanke

Tilsynskommentar
Der har tidligere været registreret nedgravet 10.000 l tank. Denne er opgravet
for lang tid siden, ifølge ejer, og det daværende NJA har også analyseret jorden
for evt. forurening.
Ejer har nu 1200 l overjordisk tank, som dog ikke er i anvendelse.
Oliefyr opvarmes med olie fra 50 liters dunk, som er placeret indendørs ved
siden af oliefyr

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Farligt affald
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Tilsynskommentar
Intet oplag af farligt affald

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Affald, generelt

Affald afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Beskyttet natur

Tilsynskommentar
Forholdet blev ikke gennemgået

Ikke oplyst

Samletilsyn med virksomheden Nor-Spa på samma adresse. Ejendommen har
egen boring og drikkevandsanalyser er accepteret

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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