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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Højvangsvej 6
CVR-nr. 11135641
Baggrund
Randers Kommune har den 27. marts 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Jens Busk Hendriksen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra
Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget har mindre end 75 dyreenheder (DE).
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Tilsyn den 12. december 2017 gav anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om tæt flydelag på gyllebeholderen.
 Indskærpelse om plantning af læhegn syd for farmens åbne haller, senest 1.
juni 2018.
 Indskærpelse om overholdelse af vilkår om føring af logbog over tømning af
gødningsrender.
 Indskærpelse om overholdelse af vilkår om føring af logbog over rensning i,
under og omkring burene.
 Indskærpelse om overholdelse af vilkår om føring af logbog over
fluebekæmpelse.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
Indskærpelse om at tæt flydelag på gyllebeholderen skal være reetableret efter 7
dage (senest 4. april). Tiltag skal noteres i logbogen.
Indskærpelse om at fast gødning på møddingsplads uden daglig tilførsel skal
overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.
Gældende afgørelser
Tilladelse efter Husdyrlovens § 10 fra den 15. august 2012.
Ved ikrafttrædelse af den nye Husdyrlov (1. august 2017) er reguleringen af
udbringningsarealer for husdyrgødning overgået til generelle regler. Dermed er der
sket bortfald af vilkår 20-25 i miljøtilladelsen.
Gødning
Der er en gyllebeholder på 885 m³ fra 1994 på ejendommen. Beholderen er omfattet
af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 17. september 2014.
Beholderen har to dykkede indløb. Der er ikke påmonteret pumpe til tømning af
beholderen. Logbog siden sidste tilsyn (december 2017) og frem til 15. marts 2018
blev fremvist. Logbogen var ført i overensstemmelse med vejledningen. På
tilsynsdagen var flydelaget på beholderen defekt, idet store dele af det var sunket.
Forholdet er indskærpet.

En gyllebeholder skal altid være forsynes med tæt overdækning. Kun i forbindelse
med tømning og ved omrøring/udbringning accepteres at flydelaget er mangelfuldt i
henholdsvis 2 uger og 1 uge.
Ifølge § 22, stk. 7 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal kommunen gøre dig
opmærksom på, at hvis det ved to tilsyn indenfor 3 år konstateres at den tætte
overdækning (flydelaget) er mangelfuldt, skal kommunen udstede påbud om
etablering af fast overdækning på beholderen.
Du blev ikke oplyst om dette ved tilsynet i 2017. Dermed vil påbud først komme på
tale hvis der igen konstateres mangelfuld overdækning indenfor de næste 3 år.
Møddingsplads/vaskeplads.
Møddingsplads/vaskeplads er på ca. 150 m2 og er afgrænset med mur på tre sider og
2 m randbelægning på den fjerde. Der er 2 afløb til fortank til gyllebeholder. Ved

tilsynet lå der halm med fast gødning på ca. halvdelen af pladsen. Gødningen var ikke
overdækket. Der er ikke daglig udmugning til pladsen, så gødningen skal være
overdækket. Forholdet er indskærpet.
Tre-rækket læhegn
Hovedparten af det læhegn som blev plantet øst og syd for de åbne haller i 2014 er
gået ud. Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 74 skal der etableres og konstant
vedligeholdes et tre-rækket læhegn omkring en pelsdyrfarm med åbne pelsdyrhaller.
Fra Langå Mark (nord) skærmes indsigt til farmens åbne haller af den lukkede
pelsdyrhal. Fra vest er indsigten ligeledes skærmet af eksisterende bygninger
(stuehus, svinestald og maskinhus). Mod øst (fra Selagervej) er der pga. terrænet ikke
indsigt til de åbne pelsdyrhaller. Fra syd er der indsigt til den 4-rækkede åbne
pelsdyrhal. Pelseriet skærmer for hovedparten af indsigten til de øvrige åbne haller.
Kommunen vurderer, at læhegnet syd for den åbne 4-rækkede pelsdyrhal skal
genplantes og at hegnet skal være tre-rækket.

Du oplyste, at du vil efterkomme indskærpelsen og senest 1. juni 2018, vil du plante
et læhegn som angivet på luftfotoet ovenfor.

Nøglevilkår i tilladelsen
På tilsynsdagen var der kun dyr i den store hal – hovedsageligt avlsdyr. De øvrige
haller var tomme og gødningsrenderne tømte. Farmen fremstod generelt velholdt og
rengjort.
Der udmuges 2 gange om ugen og der var ført logbog herfor jf. vilkår 5 i
miljøtilladelsen.
Vilkår 15: Logbog for fluebekæmpelse og anvendte bekæmpelsesmidler:
Kommunen har ikke modtaget klager over fluer fra farmen. Du oplyste, at der typisk
er behov for fluebekæmpelse 2-3 gange i sommerperioden. Da det endnu ikke er
sæson for fluebekæmpelse er der ikke ført logbog endnu.
Vilkår 16: Logbog for rensning i, under og omkring burene:
Datoer samt metode for månedlig rensning føres i logbog for udmugning.
Brugerbetaling:
Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.2 Betalingen beregnes ud fra det
timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og
afrapportering af miljøtilsynet.
Timetaksten er for 2018 fastsat af Miljøstyrelsen til 322,49 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2018.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse
af gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
(Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Klagevejledning:
Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig
domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter
Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du
rette henvendelse til kommunen.
Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig Hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

