Frida Kirstine Jensen
Vadskærvej 3
Tørring
7620 Lemvig

11. februar 2016

Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200

Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn, februar 2016 Vadskærvej 3
Jeg har d. 11. februar 2016 været på uanmeldt miljøtilsyn på din ejendom.
Ved tilsynet gennemgik vi en række af ejendommens miljøforhold. De vigtigste punkter er registreret i vedlagte tilsynsrapport.
Punkterne i tilsynsrapporten er skrevet ud fra dine oplysninger, samt kommunens øvrige registreringer. Du er dermed ansvarlig for, at oplysningerne
stemmer overens med virkeligheden. Hvis der står noget i tilsynsrapporten
som ikke er korrekt, skal du give mig besked hurtigst muligt.
Til orientering skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens
hjemmeside www.lemvig.dk.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til rapporten eller har andre ting
du gerne vil tale om, er du velkommen til at kontakte mig på telefon: 9663
1133.

Venlig hilsen
Kim Sandahl
Miljømedarbejder

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og
offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen.
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk
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Miljøtilsynsrapport for virksomheder til digital offentliggørelse
Miljøenhed
Virksomhedens navn

665-L03-L07-135
Frida Kirstine Jensen

Virksomhedens adresse

Vadskærvej 3, Tørring, 7620 Lemvig

Tilsynsadressen

Vadskærvej 3, Tørring, 7620 Lemvig

Virksomhedens

CVR nummer
P-nummer

Dato for tilsyn

25254392
1007473342
11.02.2016

Baggrunden for tilsynet
(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.)
Karakteren af virksomheden
(kort beskrivelse af virksomheden,
evt. med angivelse af listepunkt)

Klage

Hvad der er ført tilsyn med?

☒ Tidligere tilsyn og miljøsager
☐ Vilkår i godkendelser og tilladelser
☐ Tilsynstema - [Tilsynstema]
☒ Afleveret affald
☒ Opbevaring farligt affald
☐ Råvarer og hjælpestoffer
☒ Spildevand
☐ Olietanke
☐ Luftemission
☐ Støjemission
☐ Udendørs aktiviteter

Er der konstateret jordforurening?

V1-kortlagt

Er der meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser til virksomheden?

Ja

Konklusion på virksomhedens
eventuelle indberetning om egenkontrol

Ingen

Side 1 af 4
Sagsnummer: 8821
Brevnr: 1050635

Branche: 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris),
bælgfrugter og olieholdige frø
Listepunkt: L03 Landbrug med blandet dyrehold

Tilsynsrapport:
Affald:


Husholdningsaffald skal bortskaffes med dagrenovation. Det må ikke
brændes af.
Hvis du vil kompostere, skal du købe eller få lavet en kompostbeholder.
Møddingspladsen er ikke velegnet til kompostering. På næste side, kan
du se hvilke typer affald der egner sig til kompostering.



Møddingspladsen og ajlekulen var fuld. Du skal sørge for at få tømt beholderen så ofte at den ikke løber over. Hvis den bliver fuld på et tidspunkt hvor væsken ikke må bringes ud på marken, må du forsøge at låne plads i en gyllebeholder et sted.
Da der ikke er daglig tilførsel til møddingen, skal den holdes overdækket
med plastic



Der står olie- og kemikalierester, tomme olietromler og lignende rundt
omkring på ejendommen. Der er tale om farligt affald, og det skal køres
på genbrugspladsen eller afhentes af en godkendt indsamler.
Olieprodukter og kemikalier skal opbevares på en måde, så der ikke er
risiko for forurening, selvom der skulle gå hul på en dunk. Det betyder at
det skal stå indendørs på spildbakke uden afløb i nærheden.



De forhold som hører under Tipsmark Maskinstation tager jeg direkte
med dem.



Jeg kommer på tilsyn igen midt i marts, hvor jeg vil kontrollere at der er
blevet rettet op på tingene.
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Hvad må komposteres
Næsten alt haveaffald og grønt køkkenaffald kan komposteres. Men tilberedte madrester - med eller uden kød og brød - må ikke komme i komposten. Det tiltrækker
skadedyr!

Velegnet til kompostering:









Alt vegetabilsk køkkenaffald (frugt, grøntsager, skræller, urter…)
Kaffegrums og teblade – gerne med filter
Æggeskaller (kun kogte)
Blomsteraffald og potteplanter
Køkkenrulle, æggebakker og papir uden farve/tryk
Hækafklip, græs, blade, grønt fra køkkenhaven, halm, grannåle etc.
Flis og savsmuld
Aske fra brændeovn (kun ved afbrænding af rent træ)

Må ikke komposteres:
 Alle animalske produkter
(mejeriprodukter, kød, fisk, skaldyr, sovs/fedt, ben/benmel…)
 Affald og strøelse fra hunde og katte
 Støvsugerposer
 Mælkekartoner
 Cigartskod og –aske
 Syge planter og ukrudt med modne frø
Undgå store mængder skræller fra citrusfrugter. De er ofte sprøjtet med et stof, som gør komposteringen vanskelig.
Er du i tvivl, om noget bestemt må komposteres, så kom det i skraldespanden.

Gør det nemt at sortere køkkenaffaldet
Sæt en lille spand under køkkenvasken til opbevaring og transport af det grønne affald. Læg
avispapir i bunden; det suger væde og forhindrer, at affaldet sætter sig fast i bunden. Papiret
komposteres sammen med affaldet.

Eksempler på kompostbeholdere
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