Journalnr.:

15/9246

Tilsynsrapport
for landbrugstilsyn den 11-06-2015
Henriksen I/S
Nyhusvej 1 A
8585 Glesborg
Til stede ved tilsyn

Jens Jørgen Henriksen
Kirsten Haugaard Wermuth, Norddjurs Kommune

Ejer

Henriksen I/S

Adresse

Glesborg Bygade 48, 8585 Glesborg

Telefon

86386056

E-mail
Mobil

23729896

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

01-07-2013

Nyeste godkendelse/tillæg

01-07-2013

CHR nr.

10327

CVR nr.

30106725

P nr.

1012876633

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en
miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på
baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.
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Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Seneste 6 års håndhævelser
Dato
13-10-2010

Type
Indskærpelse

Kommentar
Olietank fra 1969 skal slø jfes eller udskiftes.

Spildevand
Kontrolpunkt
Vaskeplads

Tilsynskommentar
Der er etableret vaske-/fyldeplads til marksprø jte på Meilgaard Gods i foråret
2013. Pladsen anvendes til fyldning af sprø jten og der vaskes sprø jte i marken. Pladsen har aflø bsrist som leder til en brø nd med sandfang og dykpu mpe, som leder vandet/spildet videre til en tank som leder vandet videre til et
sivesystem ude på pladsen og derfra lø ber vandet tilbage i risten.
Vandtanken til fyldning af sprø jten med rent vand, er sikret mod tilbagelø b til
vandværket.
Det er vurderet, at pladsen og fyldningen af sprø jten sker på forsvarligvis.

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Andet affald

Tilsynskommentar
Dø de dyr opbevares på plads med hegn rundt om eller under kappe eller i
kø lebrø nd når det er nø dvendigt.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Baggrund for tilsyn

Prioriteret tilsyn

Karakter og baggrund for risiko- Der er givet karakteren 3,31. Dette er en god karakter for et landbrug i den
vurdering
stø rrelse. Karakteren er givet på baggrund, af at der ikke er foretaget nogen
håndhævelser på ejendommen i det sidste tilsyn, at der er et stort dyrehold
(over 250 DE) og der er gyllebeholdere på ejendommen.
Jordforurening på ejendommen Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret jordforurening på den matrikel
hvor ejendommen bygninger er placeret.
Indberetning af egenkontrol

Udført af:

Der er ikke krav om indberetning om egenkontrol

Kirsten Haugaard Wermuth
biolog
Tel: 89594016
E-mail: khw@norddjurs.dk

Vil du vide mere
Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister
Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk
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