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CVR-nr.: 24985830
Baggrund
Randers Kommune har den 13. september 2016 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Mogens Sommer Jensen fra husdyrbruget og fra Randers Kommune, Peter
Dalgas Kruse.
I forbindelse med miljøtilsynet er ejendommens opbevaring og håndtering af husdyrgødning
gennemgået.
Miljøtilsynet
Der er følgende bemærkninger til tilsynet:
Opbevaring af husdyrgødning
På ejendommen findes en 300 m 3 procestank med betonlåg til gylleforsuringsanlægget. Der er
desuden tilknyttet fire gyllebeholdere på henholdsvis 800 m 3 (beholder 1), 1.200 m 3 (beholder 2),
2.000 m3 (beholder 3) og 2.000 m3 (beholder 4) til ejendommen. Beholder 1-3 var tomme ved
tilsynet. Beholder 4 var næsten fuld og flydelaget var godt. Alle beholdere indeholder forsuret gylle.
Beholdere med forsuret gylle er som hovedregel undtaget for kravet om flydelag. I henhold til
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 4 skal der dog være flydelag på beholdere hvor der
opbevares forsuret gylle, når afstanden til nabobeboelse er under 300 m. Logbøger for flydelag var
tilstede for alle 4 beholdere og var ført i overensstemmelse med vejledningen.
Beholder 1 (år 1980) er 10 års kontrolleret den 28. juli 2008, beholder 2 (1989) og 3 (2001) er 10
års kontrolleret den 7. maj 2013. Procestanken og beholder 4 er fra 2007 og skal 10 års
kontrolleres første gang i 2017.

Opbevaringskapacitet for husdyrgødning
Grisene går i staldsystemer med gylle (spaltegulv). Det er beregnet, at husdyrbruget har godt 9
måneders opbevaringskapacitet for flydende gødning.

Jordforurening
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening på husdyrbruget.
Brugerbetaling:
Ved tilsynet opkræves der brugerbetaling i forbindelse med forberedelse af tilsyn afrapportering
og selve miljøtilsynet. Miljøstyrelsens fastlagte timetakst udgør for 2016 kr. 311,80. En
opkrævning for tilsynet vil blive udsendt i december 2016.
Lovgrundlag
Landbrug reguleres bl.a. efter følgende lovgivning:
 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4.
december 2009. (Husdyrloven).
 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
 Bekendtgørelse nr. 594 af 5. maj 2015 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. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af
olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
 Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2012 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
 Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.
 Lov om forurenet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at
kontakte Randers Kommune på tlf.: 89 15 17 45 eller via e-mail: Peter.Kruse@Randers.dk
Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

