Rapport for miljøtilsyn hos Kærvej 55, 9293 Kongerslev
Overordnede oplysninger
Ejer
Henning Bøcker

Kærvej 55

9293 Kongerslev

Tilsynsdato

16-12-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

06-04-2017

Tilladte dyreenheder

19,87 DE

Registrerede dyreenheder

15,64 DE

Kategori

2

Nr. Kongerslev

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

32723
26670101
1002098733

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

16-01-2014
16-01-2014

Aftale
Aftale

Meddelt
Meddelt

25-11-2016

Aftale

Efterkommet

25-11-2016

Aftale

Efterkommet

20-01-2017

Indskærpelse

Meddelt

28-04-2017
05-05-2017

Indskærpelse
Indskærpelse

Meddelt
Efterkommet

16-12-2019

Indskærpelse

Efterkommet

20-12-2019

Indskærpelse

Meddelt

16-12-2019
16-12-2019

Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

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.
Opsamlingsbeholderen (ved "ensilagepladsen") skal
tømmes så ofte, at den ikke løber over
Den nedgravede dieseltank må ikke længere
anvendes og skal sløjfes
Sikringsaftale vedr. rotter skal sendes til kommunen
Spildolie skal stå på spildkar

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Ammeko ov.
600 kguden
opdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)

Dybstrøelse (hele
arealet)

14

10,00

06-04-2017

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

2

0,54

06-04-2017

13

1,53

06-04-2017

8

3,81

06-04-2017

12

3,99

06-04-2017

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Ammeko ov.
600 kguden
opdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.

Bindestald,
gødningsriste

8

5,71

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
70,48
0,00

Dybstrøelse (hele
arealet)
Bindestald,
gødningsriste

3

0,78

0,00

9,24

12

7,24

109,69

0,00
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Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Heste, 500 mindre end 700
kg

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstr., kort
ædepl.,fast gulv
Dybstrøelse

8

0,81

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
10,23

6

0,67

0,00

11,02

1

0,43

0,00

8,72

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
Dyreholdet i skemaet herover er den produktion, der har været i planåret 2018-19.
Husdyrbrugets kvæghold har været indenfor det tilladte niveau de seneste 5 år. Ved
tilsynet var dyreholdet reduceret til 2 køer, 1 kviekalv og 1 tyr, og det blev oplyst, at
der de næste 4 år vil være et meget lille dyrehold på ejendommen. Hvis miljøtilladelsen
ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er
udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses at foreligge, når der har været en produktion
på mindst 25 % af det tilladte niveau
Kvægdatabsen 2018-19

Dokumentation
for dyreholdet
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Antal DE

Et hjørne med dybstrøelse i maskinhuset. Ved tilsynet stod de voksne dyr bundet.
Dyrene var i god foderstand

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Fast
mødding
Mødding
splads

01-03-2001

60

120

Oplyst m. mur 80 kvm

01-01-2001

0

150

Dybstrøelses-stald

Bemærkning

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Møddingspladsen anvendes ikke

Ensilage, afløb

Ensilagesiloen anvendes til gulerødder. Der er afløb til opsamlingsbeholder.
Ved tilsynet stod der vand på pladsen, og ejer oplyste, at det er fordi
beholderen er fuld. Det indskærpes, at beholderen skal tømmes så ofte, at den
ikke løber over

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Ajlebehol
der
Ensilagesi
lo

01-03-2001

0

40

01-03-2001

0

100

Overdækning
stype

Bemærkning

Oplyst 100 kvm
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Kontrolpunkt
Gyllebeholder, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen gyllebeholder på ejendommen

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ejer oplyste, at han har en meget lille markstak liggende på de fjerne
marker. Stakken blev ikke inspiceret ved tilsynet

Antal
1

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler
Sprøjtemidler, øvrige

Tilsynskommentar
Pt. ingen

Ejer oplyste, at han har sprøjtecertifikat

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Spildolie stod i tønde på gulvet i maskinhuset. Det er aftalt, at det skal opbevares
på spildkar

Opbevaring af
kadavere

Daka

Opbevaring af andet
affald

Der er et stort oplag af gamle maskiner, jernskrot, dæk mv. på ejendommen (se
fotos).
Affald kan bortskaffes til godkendt modtager, og bortskaffelse skal kunne
dokumenteres. Kommunens genbrugspladser kan også benyttes.

Intet

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Bæredygtighed ikke drøftet på tilsynet, da der var fokus på andre ting

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Tilsynskommentar
Ejer oplyste, at han har en sikringsaftale vedr. rotter. Det er aftalt at kopi af
aftalen sendes til kommunen

Olietanke

Overjordisk olietank fra 2002 til fyringsolie (1200 liter). Den må anvendes
indtil 31-12-2032. OBS: tankskilt var meget tæret, og hvis det bliver ulæseligt,
skal olietanken sløjfes.
Nedgravet dieseltank. I tidligere tilsynsrapporter er noteret, at der er en
olietank på 150 ltr., fra 1982. Det må være 1500 liter. Der er ikke noget
tankskilt på tanken, og dermed vides ikke om tanken er typegodkendt. Tanke
med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er
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Kontrolpunkt

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Fyringsanlæg
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal
sløjfes straks. Det indskærpes, at den nedgravede dieseltank ikke længere må
anvendes og skal sløjfes i henhold til bestemmelserne i
olietankbekendtgørelsen
Nej

Oliefyr
Der er et stort oplag af gamle maskiner, jernskrot, dæk mv. på ejendommen (se
fotos).
Vær opmærksom på, at der ikke løber olie ud på jorden fra nogle af alle de
maskiner mv., der står omkring ejendommen. Oprydning efter en
jordforurening er MEGET dyr
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