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Miljøtilsyn på Nr. Madsbadvej 24, 7884 Fur
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 18968002 på Nr.
Madsbadvej 24, 7884 Fur den 19. februar 2016. Ved tilsynet blev landbrugets
miljøforhold gennemgået. Til orientering er tilsynsrapporten vedlagt.
Baggrunden for tilsynet er Skive Kommunes forpligtigelse til at føre miljøtilsyn jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 1441 af 2. december 2015).
Tilsynet har givet anledning til følgende indskærpelse:
Indskærpelse – Dyrehold
I 2003 blev følgende dyrehold registreret på ejendommen jf. ”Skema til registrering af dyreenheder 31. december 2003”:
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so med smågrise
ammekøer uden opdræt
kvier/stude, tung race
tyrekalve
ungtyre

På daværende tidspunkt gik dyrene i en staldbygning, der siden er blevet revet ned.
Skive Kommune har registreret 2 maskinhuse på ejendommen, der er meddelt byggetilladelse til i henholdsvis 2004 og 2006. Der blev ikke anmeldt et
dyrehold i samme forbindelse.
På tilsynet kunne det konstateres, at det vestligste maskinhus er indrettet og
bliver benyttet som dybstrøelsesstald, og på tidspunktet for tilsynet gik dyrene i stalden.
Jævnfør ”Afslag på § 10 ansøgning og indskærpelse om lovliggørelse af dyreholdet af 5. september 2011” er dyreholdet etableret ulovligt i det vestligst
beliggende maskinhus, og du fik dengang en indskærpelse om lovliggørelse
af dyreholdet, som ikke blev efterkommet.
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Jævnfør § 6 i Husgodkendelsesloven(Lovbek. nr. 868 af 3. juli 2015) er etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for
mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening ikke tilladt i følgende områder:
1) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet
bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder eller
4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.
Begge maskinhuse ligger delvist i et område, der er udlagt til boligformål og
ligger mindre end 50 m fra nabobeboelse, hvilket betyder, at der ikke må
etableres dyrehold i bygningerne.
Det indskærpes hermed, at du skal lovliggøre forholdet.
Du skal senest d. 18. marts 2016 komme med et forslag til, hvordan du vil
lovliggøre forholdet.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 3,4. Risikoscoren ligger mellem 1 og 5, og ifølge bekendtgørelsen skal kommunen prioritere at føre tilsyn oftere med de husdyrbrug, der har de højeste risikoscorer.
Skive Kommune har ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
Resultatet af egenkontrol er gennemgået på tilsynet og fremgår af den vedlagte tilsynsrapport. Egenkontrollen har ikke givet anledning til håndhævelse.
Har vi ikke hørt fra dig inden 14 dage, betragtes brevet og rapporten som
godkendt. Tilsynsbrevet bliver herefter offentliggjort på Skive Kommunens
hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapport og evt. andre
vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Er der spørgsmål eller kommentarer til brev, tilsynsrapport eller landbrugets
miljøforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail:
mehd@skivekommune.dk eller tlf. 99 15 63 05.

Med venlig hilsen

Merete H. Davidsen
Skov- og Landskabsingeniør

