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02-05-2014 

Miljøtilsyn hos Peter Hjelm, Landmandsgade 8, 9293 
Kongerslev  

Aalborg Kommune, Miljø har den 29. april 2014 ført tilsyn på landbruget på 
Landmandsgade 8, 9293 Kongerslev, cvr. nr. 11904378. 

Ved tilsynet var landbruget repræsenteret ved Peter Hjelm og Aalborg Kom-
mune, Miljø var repræsenteret ved Julie Bastholm. 

Landbruget er et anlæg til husdyrproduktion af kvæg med højst 293,84 DE 
som har en miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 11. 

Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i den til enhver tid gæl-
dende Husdyrgødningsbekendtgørelse, jf. dennes § 3, nr. 11. 

Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede 
miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbe-
varing og anvendelse af husdyrgødning, opbevaring/håndtering af sprøjte-
midler/olie- og kemikalieaffald, samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendel-
sen af dato 16. september 2010. 

Tilsynsrapport 

Oplysninger fra tilsynet er samlet i en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er ved-
lagt.  

Produktionsomfang i forhold til det tilladte 

Oversigt over produktionen sidste siden sidste tilsyn: 

 Miljøgodkendelse 
16/9-2010 

Planår 
2011/12 

Planår 
2012/13 

Køer, årsdyr 160 156 164 

Opdræt 0-6 mdr., årsdyr 41 38 32 

Opdræt 6 mdr- 18 mdr.  80 70 68 

Opdræt 18 mdr- 24  mdr.  27   

Opdræt 24 mdr- 26 mdr.  31   

Tyrekalve 0 – 6 mdr.  82 66 
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DE i alt (nyeste norm) 293,84  250,41 

 

Der er desuden kvier på kviehotel på Gravvejvej 44, 9520 Skørping svarende 
til ca. 15 DE. 

Bemærkninger til landbrugets miljøforhold 

Det blev vurderet at miljøgodkendelsen fra 2010 er udnyttet, da der er bygget 
ny gyllebeholder på 3.000 m3 som godkendt i miljøgodkendelsen. 

Der er vedlagt et søjlediagram, som viser husdyrbrugets energiforbrug, som 
er mindre et det optimale energiforbrug på en bedrift tilsvarende din, derfor er 
det vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at få en 
energigennemgang i henhold til vilkår 16 i miljøgodkendelsen. 

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger, som er håndhævet med 
hjemmel i § 46 og § 48 i Husdyrloven: 

Indskærpelser  
 

1. Kalvemøg, som ikke har lagt i stalden i 2-3 mdr kan ikke betragtes 
som dybstrøelse og må derfor ikke placeres direkte i markstak. I hen-
hold til § 11 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen må oplagringen af den 
faste gødning kun ske på møddinger eller i en lukket container place-
res på befæstet areal med afløb til beholder.   
 

Klagevejledning 

Overstående indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed. 

Eventuelle søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder 
efter indskærpelsen er meddelt efter § 90 i husdyrloven. 

Efter forvaltningslovens § 9 har du ret til aktindsigt i sagen. Hvis du ønsker 
aktindsigt i sagens dokumenter kan dette aftales med Aalborg Kommune, 
Miljø. 

Bemærkninger i øvrigt 

Ved tilsynet er det vurderet, om der er overtrædelser af krydsoverensstem-
melseskrav, som kommunen er myndighed på.  

Der er ved tilsynet ikke fundet forhold, som er overtrædelser af kravene. I 
tilfælde af overtrædelser er kommunen forpligtet til at indberette forholdet 
(efter en høring af ejer) til NaturErhvervstyrelsen, som derefter vil vurdere, 
om der er belæg for at nedsætte enkeltbetalingsstøtten. 

 

Se yderligere i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse eller på NaturEr-
hvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.fvm.dk.  

http://www.naturerhverv.fvm.dk/
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Risikovurdering 

Aalborg Kommune, Miljø har miljørisikovurderet landbruget, jf. miljøtilsynsbe-
kendtgørelsen. 

Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændel-
ser og konsekvensen heraf. Det vurderes med en score på 1, 3 eller 5. Krite-
rierne for beregning af miljørisikoscoren er: 

Sandsynlighed 

 Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  

 Regelefterlevelse  
Konsekvens 

 Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald 

 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 3,34 for landbruget. Tilsynsfre-
kvensen er 1 – 3 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 landbruget, vil der føres hyppigere miljøtilsyn. Den endelige tilsyns-
frekvens 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 
udenfor landbruget. 

Aalborg Kommune vil opkræve 302,95 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med 
forberedelse, gennemførelse og opfølgning på tilsynet. Indtil dato er der brugt 
7 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 2014. 

 

Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt, kan sagsbehandleren altid 
kontaktes. 

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Julie Bastholm  
Miljøsagsbehandler  
  
9931 2153  
julie.bastholm@aalborg.dk  
 


