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Miljøtilsyn på Skippervej 54, 9370 Hals
Aalborg Kommune, Miljø har den 29. september 2020 modtaget video vedr. digitalt
tilsyn på landbruget på Skippervej 54, 9370 Hals, cvr. nr. 82944028.
Ved tilsynet var landbruget repræsenteret ved Jørgen Olesen og Aalborg Kommune,
Miljø var repræsenteret ved Birte Pedersen.
Landbruget er et husdyrbrug med under 75DE mink og er ikke godkendelsespligtigt.
Tilsynet var et prioriteret tilsyn, og der blev ført tilsyn med dele af landbruget. Tilsynet
blev gennemført som et digitalt tilsyn, da kommunen pt. ikke må komme ind på pelsdyrfarme. Da minkproduktionen pt. er ophørt, havde tilsynet fokus på, om farmen var
renset for halm og husdyrgødning.
Tilsynsrapport
Oplysninger fra tilsynet er samlet i en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er vedlagt. Har
du bemærkninger til tilsynsrapport og -brev, bedes du henvende dig senest 14 dage
efter modtagelsen.
Bemærkninger til landbrugets miljøforhold
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
•

Gyllebeholderen er omfattet af krav om 5. årig beholderkontrol i henhold til
bestemmelserne i beholderkontrolbekendtgørelsen § 9, stk. 2.
Beholderen må ikke anvendes igen, førend der er gennemført beholderkontrol. Skema til anmodning om beholderkontrol og yderligere info kan findes
her: https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/husdyrbruggodkendelse-og-tilsyn

•

Ifølge landzonetilladelsen fra 1998 (se bilag) skal pelsdyrhallerne fjernes senest 3 år efter de ikke længere anvendes til formålet (pelsdyravl). Det samme vil gælde for gyllebeholderen, da det er et fritliggende anlæg jf. planlovens bestemmelser.

Opfølgende tilsyn
Aalborg Kommune, Miljø følger op på, om der laves beholderkontrol, hvis pelsdyrproduktionen genoptages. Ligeledes følges op på, om pelsdyrhallerne fjernes, hvis
ikke pelsdyrproduktionen genoptages inden 3 år.
Klagevejledning
Efter forvaltningslovens § 9 har du ret til aktindsigt i sagen. Hvis du ønsker aktindsigt
i sagens dokumenter, kan dette aftales med Aalborg Kommune, Miljø.
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Offentliggørelse
Aalborg Kommune, Miljø skal offentliggøre tilsynsrapporten og evt. opfølgninger, der
er knyttet til dette tilsyn. Landbruget har mulighed for at komme med bemærkninger
før offentliggørelsen. Eventuelle bemærkninger skal sendes til kommunen senest
14. oktober 2020.
Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration:
https://dma.mst.dk/.
Bemærkninger i øvrigt
Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da der pt. ikke er dyr på farmen.
Aalborg kommune indgår i et partnerskab med de lokale landboforeninger i Netværk
for Bæredygtig Landbrugsudvikling (NBE Landbrug). Du kan finde information om
netværket og tilmelde dig et nyhedsbrev her: www.nblu.dk. Netværket skal understøtte den bæredygtige udvikling af landbruget, og er for alle interesserede landmænd i Aalborg Kommune.
Risikovurdering
Aalborg Kommune, Miljø har miljørisikovurderet landbruget, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og
konsekvensen heraf. Det vurderes med en score på 1, 3 eller 5. Kriterierne for beregning af miljørisikoscoren er:
Sandsynlighed
•
•

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse

Konsekvens
•
•
•

Håndtering og opbevaring af kemikalier, farligt affald og husdyrgødning
Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
Sårbarhed

Score 1 gives ved lav, score 3 ved middel og score 5 ved høj miljørisiko/ sandsynlighed for miljøhændelse.
Aalborg Kommune, Miljø har vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 2,81 for landbruget. Tilsynsfrekvensen er 1 – 6
år. Det betyder, at der som minimum udføres miljøtilsyn én gang inden for denne
periode. Hvis landbruget har en høj score i forhold til de øvrige landbrug, vil der føres
hyppigere miljøtilsyn. Den endelige tilsynsfrekvens for landbruget er endnu ikke fastlagt.
Brugerbetaling
Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt uden for landbruget.
Aalborg Kommune vil opkræve 333,22 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning på tilsynet. Indtil dato er der brugt 2,5 timer i
forbindelse med tilsynet. Timetallet kan stige, hvis der er behov for opfølgning eller
andet i forbindelse med tilsynet.
Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2020.
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Tilfredshedsundersøgelse
Inden for den kommende måned vil du modtage en mail fra Aalborg Kommune indeholdende et spørgeskema om det netop afsluttede miljøtilsyn. Det har stor værdi for
os, at du svarer på spørgsmålene, da vi bruger tilbagemeldingerne til at blive bedre
og målrette vores ressourcer mod det, som giver mest miljø for indsatsen.
Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt, er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen

Birte Pedersen
Agronom
3196 4449
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