Er det tid for miljøtilsyn?
Tjek din digitale postkasse – måske er der brev!

Kommunens landbrugstilsyn
Kommunen har pligt til at føre
tilsyn med ejendomme med
dyrehold over 3 dyreenheder (DE),
husdyrbrug godkendt Lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
Hovedformålet med et samlet
tilsyn er at kontrollere om
husdyrholdet drives og er indrettet
i overensstemmelse med
husdyrloven,
miljøbeskyttelsesloven og en række
andre miljørelaterede love.
Underretning om tilsynsbesøg
Du vil som hovedregel få
underretning om landbrugstilsynet
med minimum 14 dages varsel.
Kommunen vil i den forbindelse
beskrive tilsynets formål og
omfang, lovhjemmel samt dine
rettigheder. Hvis der for din
ejendom gælder særlige
retningsliner for besøgende
(sundhedsstatus eller lignende),
skal du meddele dette til
kommunen.
Uanmeldt tilsynsbesøg
Kommunen kan i en række tilfælde
komme uanmeldt på tilsyn. Det
kan skyldes anmeldelse fra borger,
hvor der fx er en formodning om
risiko for miljøskade.
Kommunen har desuden pligt til at
foretage en række uanmeldte
landbrugstilsyn, der er målrettet
specifikke forhold som fx flydelag
på gylletanke. Der vil blive

udleveret et brev om beskriver
tilsynet.
Såfremt det ikke er muligt at finde
en repræsentant for din
virksomhed, forhindrer det ikke at
tilsynet gennemføres.
Du skal også være opmærksom på
at varsling af tilsyn i forbindelse
med øvrige tilsyn i det åbne land
ikke altid er påkrævet.
Hvordan modtager du brev om
tilsynet?
Alle virksomheder med et CVRnummer skal have Digital Post.
Digital Post gør det let at opbevare
og samle al virksomhedens post i
digitale mapper.
Kommunikationen mellem det
offentlige og din virksomhed bliver
nem og sikker. Digital Post følger
virksomhedens CVR-nummer –
uanset om I flytter eller skifter email. Sikkerheden er høj, og kravet
til en krypteret forbindelse giver
garanti for, at ingen
uvedkommende får adgang til
oplysningerne.
Fritagelse for Digital Post
Virksomheder, foreninger og andre
med et CVR-nummer vil kun
kunne blive fritaget, hvis de ikke
kan få en internet-forbindelse på
mindst 512 kbit downstream.
Hvis en virksomhed ønsker at søge
om at blive fritaget for Digital
Post, skal f.eks. direktøren eller et
medlem af foreningens bestyrelse
(en tegningsberettiget) møde
personligt op i Borgercenteret og
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udfylde en blanket. En fritagelse
varer i to år, og virksomheden får
besked inden udløb.
HUSK, at tjekke om du har fået
brev – måske er der brev om, at
det er tid for miljøtilsyn hos dig!
Fra 1/8-2015 har det være således,
at kører Center for Erhverv, Byg
og Sekretariat – miljøtilsynet
forgæves til et varslet tilsyn, vil der
blive faktureret ½ time pr
ugennemført tilsyn pga. spildtid.
Du kan på din private mail få en
besked om, at der er ny post til dig
i Digital Post eller du kan få
tilsendt en sms. Du kender måske
den slags beskeder fra e-Boks.
Du kan angive to mailadresser,
hvis du ønsker besked flere steder.
Du oplyser din/dine mailadresser,
når du tilmelder dig Digital Post.
Du kan senere redigere dine
oplysninger under fanen
”indstillinger”.
Du er velkommen til at henvende
dig i Borgerservice hos Bornholms
Regionskommune for at få hjælp

Husk: Det er dit ansvar at
kontrollere om der er kommet
digital post til dig! 
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