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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Bjerregravvej 30, Tånum, 8920 Randers NV
CVR-nr. 32441483
Baggrund
Randers Kommune har den 29. maj 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Søren Pedersen fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra
Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 27. november
2014.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om at møddingssaft altid skal kunne løbe til afløb på
møddingspladsen således at opstuvning på møddingspladsen undgås.
Det blev aftalt, at de 3 fjernede olietanke afmeldes.
Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.
Gældende afgørelser
1. Tilladelse efter Husdyrlovens § 10, 22. april 2015.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

2. Afgørelse efter husdyrloven om at laboratoriom/mandskabsplads ikke
kræver afgørelse efter husdyrloven, 6. august 2015.
3. Tillæg til § 10 tilladelse, (vaskeplads og møddingudvidelse), 17. maj 2017.
Husdyrhold
Der er m tilladelse til et dyrehold på produktion på 180 orner med en
gennemsnitsvægt på max 220 kg, jf. vilkår 5 og 6 i § 10 tilladelsen fra 22. marts 2015.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af (i gødningsregnskabet fremgår dyrene som årssøer):

År
2018-2019
2017-2018
2016-2017

Årsdyr
162
174
174

Gødning /
staldsystem
Individuel opstaldning
fast gulv

Af CHR fremgik det den 27. maj 2020 at der er 180 søer, gylte eller orner på
ejendommen.
Det blev på tilsynet oplyst at der er 180 bokse til orner, og der på tilsynstidspunktet
var 152 orner. Ornerne vejer 80-90 kg når de sættes ind, og omkring 200 kg når de
sættes ud. Gennemsnitsvægten er omkring 150 kg.
Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at vilkår 5 og 6 er overholdt.
Andre vilkår
Det blev oplyst, at der er en service-aftale for ventilationer, jf. vilkår 7 i tilladelsen fra
22. marts 2020.
Kommunen vurderer at oplysningerne om antal bokse og vægt for ornerne godtgør
at der altid er under 39,6 ton dyr på stald, således at formålet med tilladelsens vilkår
om egenkontrol for dyr på stald er opfyldt (vilkår 13a.)
Gødning

Der er en ajlebeholder og en møddingsplads på ejendommen:


Ajlebeholderen er på 207 m³ og fra 1979. Beholderen er omfattet af 10-års
beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 20. januar 2020.

Beholderen har fast overdækning i form af betonlåg.

Fast møg opbevares på møddingsplads, som påfyldes daglig vha. transportør. Afløb
var delvist dækket med metalplade, således at der stod væske på møddingspladsen.
Der var ikke nævneværdig nedbør i dagene op til tilsynet.
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14 angiver at møddingspladsers afløb skal have
tilstrækkelig kapacitet til at aflede møddingssaft, kommunen vurderede at denne
kapacitet ikke var tilstede da, afløbet var mere eller mindre blokeret.
Opbevaringskapacitet
Der blev redegjort for opbevaringskapacitet i forbindelse med udvidelsen af
møddingspladsen som der blev givet tilladelse til i 2017.
Det blev oplyst at der gødningen afhentes 2 gange årligt.

Olietank
Ifølge BBR er der 3 overjordiske olietanke på ejendommen, én til hver af
ejendommens 3 adresser.
Det blev oplyst at olietankene blev fjernet for ca. 2 år siden i forbindelse med at
ejendommen overgik til naturgas.
Ifølge olietanksbekendtgørelsens bestemmelser skal fjernelse af olietanke anmeldes
til kommunen. Når tankene er anmeldt fjernet vil BBR blive opdateret.
Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens
hjemmeside: https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-ogkemikalier/olietanke/etablering/

Døde dyr
Opbevares under kadaverkappe ved fra vest.
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 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.

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.
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Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:










Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om
opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

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

Kristian Arnborg Nielsen

