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21. november 2014

Miljøtilsyn på Brønddal 3, 7860 Spøttrup
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 27385877 på
Brønddal 3, 7860 Spøttrup den 1. juli 2014. 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. 497 af 15. maj 2013).
Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger:
Indskærpelse – årligt foderforbrug
Jvf. vilkår 5 i § 12 miljøgodkendelsen meddelt den 9. august 2011 må det årlige foderforbrug på ejendommen ikke overstige 4,78 kg. foder/hønnike, svarende til 2.534 ton foder/år.
På tilsynet er der oplyst, at vilkåret ikke er overholdt, da det er for lidt foder/hønnike. Der er ikke indsendt indlægssedler for foder, da vilkåret alligevel ikke kan overholdes.
Skive Kommune indskærper at vilkår 5 om, at det årlige foderforbrug på
ejendommen ikke må overstige 4,78 kg. foder/hønnike, svarende til 2.534
ton foder/år, skal overholdes.
Indskærpelsen meddeles efter Husdyrbrugslovens § 46 jf. § 44 (Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006).
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Indskærpelse – årligt proteinforbrug
Jvf. vilkår 7 i § 12 miljøgodkendelsen meddelt den 9. august 2011 må foderets proteinprocent som gennemsnit ikke overstige 15,90 %, svarende til et
samlet årligt proteinforbrug på Brønddal 1 og 3 på 403 ton.
Da der bruges mere foder end tilladt, er vilkåret vedrørende samlet årligt
proteinforbrug ikke overholdt.
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Skive Kommune indskærper at vilkår 7 om, at foderets proteinprocent som
gennemsnit ikke må overstige 15,90 %, svarende til et samlet årligt proteinforbrug på Brønddal 1 og 3 på 403 ton, skal overholdes.
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Indskærpelsen meddeles efter Husdyrbrugslovens § 46 jf. § 44 (Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006).
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Heste
Der er 7 heste på Brønddal 3, 7860 Spøttrup, som ikke indgår i miljøgodkendelsen. Ved revurdering af godkendelsen eller hvis der søges om et tillæg
skal de indgå.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 497 af 15.
maj 2013) fastlagt risikoscoren for husdyrbruget til 4. Risikoscoren ligger
mellem 1 og 5 og ifølge bekendtgørelsen skal kommunen prioritere at føre
tilsyn oftere med de husdyrbryg 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.
Har vi ikke hørt fra dig inden 14 dage betragtes rapporten som godkendt.
Skive Kommune vil herefter offentliggøre dette brev samt tilsynsrapporten.
Er der spørgsmål eller kommentarer til brev, tilsynsrapport eller landbrugets
miljøforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail:
kmsa@skivekommune.dk eller tlf. 99 15 68 25.

Med venlig hilsen

Katarina Sandberg
Miljømedarbejder

