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Tilsynsbrev – Hyttenvej 7
Ved tilsynet deltog ejer Jørgen Brændstrup og Jakob Sølvhøj Roelsgaard fra Norddjurs Kommune.
Der blev ført et basistilsyn på ejendommen.
Der er ved tilsynet ikke konstateret overtrædelser af gældende miljølovgivning.
Men tilsynet har givet anledning til følgende:
Jeg har registreret din dieseltank på 1200 L fra 2006 i BBR. Hvis du er uenig i disse oplysninger om
olietanken, bedes du hurtigst muligt kontakte mig med en berigtigelse. Desuden er der i BBR registret en nedgravet olietank fra 1986, som ifølge dig er fjernet, du vil blive kontaktet herom således
at den kan blive korrrekt registreret.
Det har ikke været muligt at finde tilladelser eller godkendelser for det dyrehold du har på din bedrift, i kommunens arkiver. Formentlig fordi en sådan er givet før kommunesammenlægningen. Ifølge de seneste 6 års gødningsregnskab har der på intet tidspunkt været over 20,5 dyreenheder. Herefter vil Norddjurs kommune tillade et en ammekvægsbesætning på op til 21 dyreenheder, svarende til
ca 15 store ammekøer med opdræt. Har du kommentarer hertil bedes du kontakte mig.
Krydsoverensstemmelse
Norddjurs Kommune skal gøre opmærksom på, at ovenstående kan være omfattet af reglerne om
krydsoverensstemmelse og præcisere, at kommunen ikke er myndighed på dette område og derfor
ikke har foretaget vurderinger efter disse regler.
Offentliggørelse af tilsynsrapport
Fra den 1. maj 2016 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administrations side (DMA) pga. de nye regler for miljøtilsyn 1. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du
have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs
Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, att: Landbrugsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa
eller på mail: jasr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs
Kommune senest den . Hvis vi ikke modtager nogen kommentarer fra dig indenfor fristen, vil Norddjurs Kommune herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.
Aktindsigt
Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven2, forvaltningsloven3 og miljøoplysningsloven4 sætter.
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Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
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Brugerbetaling
Brugerbetaling for det samlede tidsforbrug til forberedelse, tilsyn og opfølgning opkræves i november
måned 2016.
Med venlig hilsen
Jakob Sølvhøj Roelsgaaard
Miljømedarbejder

Bilag: Tilsynsrapport
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Lov bek. nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven
Lov bek. nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger
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