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Miljøtilsyn på ejendommene Præstevej 42, Trøjborg, 9520 Skørping
Rebild Kommune har den 10. juni 2016 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede
ved tilsynet var Aage Haarup-Jensen og Valther Haarup-Jensen og miljømedarbejdere Lene
Marie Hansen og Svend Appel fra Rebild Kommune.
Dyrehold:
Ejendommens tilladte dyrehold er jf. miljøgodkendelse af 18. december 2015 på:
 540 årssøer
 17.183 smågrise 7,1-32kg
 17.183 slagtesvin 32-55kg
 250 polte 55-107kg
Det seneste gødningsregnskab for 2014/2015 viser en produktion på:
 522 årssøer
 13.000 smågrise 7,1-32 kg
Rebild kommune har ikke yderligere til dyreholdet.
Gødningsopbevaring:
Rebild kommune har den 12/6/2016 modtaget beholderkontrol for beholderne opført i 1986 og
1996.
Olietanke:
Der er 3 olietanke på ejendommen. Olietankene stemte overnes med det registrerede i BBR.
Energieftersyn:
Vi snakkede ved tilsynet om, at ejendommen skal have foretaget et energieftersyn jf. vilkår
5.4.1. Det kunne eventuelt vente til at byggeriet på ejendommen beliggende på Albækvej 30
er færdigt, så kunne energieftersynet omfatte begge ejendomme.
Beredskabsplan:
Som aftalt ved tilsynet sendte jeg den 10/6/2016 en kopi af en beredskabsplan. Ved gennemgang har jeg fundet og sendt via mail den 20/6/2016, de tidligere beredskabsplaner for både
Præstevej 42 samt Albækvej 30.
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BBR:
Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBRregistret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål
eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Britta Boldt Andersen i
Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86.
Naturregistreringer:
Folder ”Pas på naturen på din ejendom” fra Miljøministeriet der omhandler naturområder
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 blev udleveret ved tilsynet.
Hvis du har spørgsmål vedrørende naturregistreringerne kan Susanne Gregersen, Center Natur
og Miljø kontaktes på telefon 99 88 76 42.
Offentliggørelse:
Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 5. juli 2016, vil dette brev være
endeligt og offentliggøres.
Risikovurdering:
Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen1 skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.
Der vurderes på:
•
•
•
•
•

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse
Gødningsopbevaring og håndtering
Størrelse af husdyrbruget
Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.
Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 3,39 for landbruget.
Yderligere oplysninger:
Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.
Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.
Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på
tlf.: 99 88 76 80.

Med venlig hilsen
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BEK nr. 1441 af 02/12/2015 om miljøtilsyn
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Lene Marie Hansen
Miljømedarbejder

Vedlagt:
Oversigtskort over ejendommen
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