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

28-04-2017

Ejer
Adresse

Henning Bøcker
Kærvej 55, 9293 Kongerslev

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - varslet
98331136
20712136

Godkendelsestype

Husdyrbrugstilladelse §10

Godkendelsesdato

06-04-2017

Tilladte dyreenheder

19,87 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

Status

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

Indskærpelse
Aftale
Aftale

Meddelt
Meddelt

25-11-2016

Aftale

Efterkommet

25-11-2016

Aftale

Meddelt

20-01-2017

Indskærpelse

Meddelt

28-04-2017
05-05-2017

Indskærpelse
Indskærpelse

Meddelt
Meddelt

Kommentar
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.
Affald generelt samt plastikaffald og bindegarn på marken
skal samles op og køres til genbrugsplads eller bortskaffes
som affald.
Skrotbiler skal bortskaffes til godkendt autoophugger
Markmøddinger skal overdækkes med vandtæt materiale
med mindre udbringning på marken sker senest 1 uge efter
udlægning i markstak.

Opbevaringsanlæg
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
overdækning

Tilsynskommentar
Ved tilsynet var der lagt dybstrøelse fra stalden ud på 2 marker syd for
markvejen (se kortbilag). Henning Bøcker har oplyst pr. telefon en uge efter
tilsynet, at maskinstationen endnu ikke har haft tid til at bringe møget ud på
markerne. Det indskærpes, at markmødding med dybstrøelse skal overdækkes
med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. I forbindelse
med udbringning må midlertidig markstak maksimalt ligge uden overdækning i
op til 1 uge

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Affald

Affald, farligt

Tilsynskommentar
Ved tilsynet lå der stadig meget affald på markerne, og indskærpelsen fra 2016
gælder stadig. Der er den 3. maj 2017 sendt varsel om påbud om at fjerne alt
affald på markerne.
Ved tilsynet var der 2 personbiler uden nummerplader på ejendommen (se
kortbilag), og det indskærpes, at udtjente køretøjer skal bortskaffes til godkendt
autoophugger
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