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

Kærvej 55

9293
Kongerslev

Tilsynsdato

28-05-2021

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - varslet

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

06-04-2017

Tilladte dyreenheder

19,87 DE

Kategori

2

Nr. Kongerslev

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

32723
26670101
1002098733

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

25-11-2016

Aftale

Efterkommet

25-11-2016

Aftale

Efterkommet

20-01-2017

Indskærpelse

Efterkommet

28-04-2017
05-05-2017

Indskærpelse
Indskærpelse

Efterkommet
Efterkommet

16-12-2019

Indskærpelse

Efterkommet

20-12-2019

Indskærpelse

Efterkommet

16-12-2019
16-12-2019
01-12-2020

Aftale
Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet
Meddelt

01-12-2020

Indskærpelse

Efterkommet

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
Oplag af maskiner, jernskrot, dæk mv. på ejendommens
arealer skal fjernes
Påfyldningsrør og udluftningsrør skal fjernes og afblændes
på den sløjfede dieseltank

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Udløbsdato

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

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

14

10,00

06-04-2017

12

3,99

06-04-2017

13

1,53

06-04-2017

2

0,54

06-04-2017

8

3,81

06-04-2017

Kontrolpunkt
Flytbare læskure

Tilsynskommentar
Ved tilsynet var en container sat over som læskur til hesten på marken, som ligger
op ad naboens hus. Så længe der kun er tale om én hest, er der ikke krav om en
miljømæssig tilladelse. Dog skal der søges landzonetilladelse, når læskuret ikke står
i umiddelbar tilknytning til egne bygninger. BYG's Landzoneteam er myndighed på
området, og ansøgning skal sendes via bygogmiljoe.dk.

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Opbevaring af andet
affald

Tilsynskommentar
Kun området lige omkring bygningerne blev besigtiget. De tilstedeværende
forklarede, at det meste affald ude "i mosen" var fjernet.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Desuden var fjernet rigtig meget af affaldet omkring bygningerne, herunder
gammelt jern og mange af dækkene. Der mangler stadig at blive fjernet en del
affald.
Det blev oplyst, at rigtig meget affald er kørt til kommunens genbrugsplads. Der
blev fremvist kvittering for et læs skrotjern samt afregning vedr. 3 skrotbiler

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Olietanke

Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Den nedgravede olietank vil blive gravet op snarest muligt, og derefter
indsendes skema om sløjfning af tanken samt anmeldelse af ”ny”, overjordisk
olietank til diesel. Husk at medsende tankattest eller foto af tankskilt på den
”nye” tank.
Se nederst på blanketten "Anmeldelse/sløjfning af olietank" hvilken mail, den
skal sendes til.
Efterfølgende er indsendt dokumentation for sløjfning af den nedgravede
olietank
Mht. til oplag af maskiner, dæk mv. på ejendommen, så blev det præciseret, at
der må være "et mindre oplag", som skal stå i umiddelbar nærhed af
bygningerne, hvilket vil sige max. 20 meter fra bygningerne. BYG's
Landzoneteam er myndighed på området.
Inde i bygningerne er der ingen begrænsninger på, hvad man må have stående,
når blot det ikke giver anledning til uhygiejniske forhold eller tiltrækker
skadedyr som f.eks. rotter
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