#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel
Aalborg Kommune, VandMiljø, MEF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Lundby Fisk v/Peter Holm
Dybvadgårdsvej 1
9240 Nibe

08-07-2016

Miljøtilsyn med Dybvadbro Dambrug, Brårupvej 8a, 9240
Nibe
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 65 fører Aalborg Kommune tilsyn med
visse særligt forurenende virksomheder, herunder dambrug. Virksomheden
er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt I202 ”Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg, bortset fra FREA-anlæg, jf.
listepunkt I204”.
Jf. dambrugsbekendtgørelsen foretager kommunen mindst en gang om året
tilsyn med det enkelte dambrug.
Aalborg Kommune, Miljø har den 27. juni 2016 ført miljøtilsyn på Dybvadbro
Dambrug CVR-nr. 15674490. P. nr. 1000958630, CHR. nr. 103773. Tilsynet
var et varslet tilsyn.
Ved tilsynet var dambruget repræsenteret ved ejer og driftsansvarlig Peter
Holm. Aalborg Kommune, Miljø var repræsenteret ved Mette Hildebrand.
Tilsynet bestod af et fysisk tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med dambrugets
samlede miljøforhold i forhold til gældende miljøgodkendelse af 17. februar
2010 og vandindvindingstilladelse af 28. juni 2006. Derudover en opfølgning
på dambrugets årsindberetning for 2015.
Ved tilsynet blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bemærkninger til dambrugets miljøforhold
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger.
Aftaler


På tilsynet blev dambrugets forbrug af medicin for 2015 drøftet. Af oplysningerne fra Vetstat fremgår det, at der i 2015 en enkelt gang er
behandlet flere fisk ad gangen end vilkår 44 i miljøgodkendelsen tillader. Aalborg Kommune har gennemgået medicinforbruget for første
halvdel af 2016, hvor der en enkelt gang har været tilsvarende overskridelse.
Det blev aftalt, at Peter Holm, i samspil med dyrlæge og evt. en konsulent, gennemgår hvor mange fisk der kan behandles og hvilke tiltag
der kan sættes i værk for at vilkåret ikke overskrides igen.
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Redegørelse for de handlinger Dybvadbro Dambrug vil sætte i værk
for at begrænse mængden af fisk der skal behandles samtidig, skal
sendes til Aalborg Kommune, Vandmiljø inden 15. august 2016.


Slamdepotet var ved at være fuldt og det blev aftalt, at det bliver tømt
i løbet af efterår 2016. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at der
forinden afhændelse til jordbrugsformål skal udtages en slamprøve jf.
vilkår17 i dambrugets miljøgodkendelse.

Vandindvinding
Ved tilsynet blev dambrugets samlede vandindtag beregnet på baggrund af
målinger af vandføringen ved dambrugets målebygværk i udløb fra bundfældning. Dambrugets vandindtag var i overensstemmelse med indvindingstilladelsen.
Bæredygtighed
Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.
Lundby Fisk herunder Lundby Dambrug, Mølgård Dambrug og Dybvadbro
Dambrug arbejder allerede med bæredygtighed. Der bl.a. er indført følgende
tiltag:
 Anvender brintoverilte/pereddikesyreprodukter frem for andre
hjælpestoffer, der ikke omsættes i samme grad
 Begrænser forbruget af formalin
 Sundhedsrådgivning
 Begrænser brug af antibiotika ved at fremavle resistente moderfisk
 Får græsser dambrugsarealet
 Der er tilknyttet elever på dambrugene
 Der benyttes vedvarende energi på to af dambrugene

Offentliggørelse
Aalborg Kommune, Miljø skal offentliggøre dette tilsynsbrev og evt. øvrige
breve/mail, der er knyttet til dette tilsyn. Dybvadbro Dambrug har mulighed
for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer
bemærkninger inden den 8. august 2016, vil dette brev gøres endeligt og
offentliggøres.
Tilsynsbrevet offentliggøres på DMA´s (Digital Miljø Administration) hjemmeside.
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Brugerbetaling
Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det
aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på dambruget og timer forbrugt
uden for dambruget.
Aalborg Kommune vil opkræve 311,80 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med
forberedelse, gennemførelse og opfølgning på tilsynet. Brugerbetalingen
opkræves i slutningen af 2016.
Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt kan sagsbehandleren altid kontaktes.

Venlig hilsen

Mette Schmidt Hildebrand
Magister
9931 2408
mette.hildebrand@aalborg.dk
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