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Tilsynsrapport

Tilsyn på din ejendom, Ålsø Stationsvej 1A, 8500 Grenaa, den 5. november 2015.

Der blev gennemført et prioriteret tilsyn, for at kontrollére flydelag og dykket indløb på
gyllebeholderne. Tilsynet var uanmeldt.
Flydelag
Ved tilsynet konstateredes, at flydelaget var intakt på begge gyllebeholdere.
Dykket indløb
Det konstateredes igen, at der ikke er etableret dykket indløb i nordligste og mindste gyllebeholder. (Dette konstateredes også ved tilsyn den 11. juli 2013).
Anmodning om redegørelse
Med henvisning til ovenstående, skal Norddjurs Kommune anmode om, at du senest den 15.
november 2015 fremsender en redegørelse for, hvordan og hvornår du vil etablere dykket
indløb på den mindste gyllebeholder.
Norddjurs Kommune tager herefter stilling til hvad der videre skal ske i sagen.
Offentliggørelse af tilsynsrapport
Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside 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: jenr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være
modtaget i Norddjurs Kommune inden den 25. november 2015 indenfor rådhusets åbnings1
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tid. Hvis vi ikke modtager nogen kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs
Kommune umiddelbart 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.
Brugerbetaling
Brugerbetaling for det samlede tidsforbrug til forberedelse, tilsyn og opfølgning opkræves i
november måned 2016.
Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
Miljømedarbejder
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