Sidelmann ApS
Hadsundvej 425 A
8983 Gjerlev J

Udvikling, Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843
Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

13-08-2018 / 09.17.60-K08-41-18

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Hadsundvej 425
CVR-nr. 36924195
Baggrund
Randers Kommune har den 7. juni 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Anders Sidelmann fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
Olietank
Overjordiske olietanke, som er mere end 30 år gamle, skal sløjfes iht. § 45 i Olietankbekendtgørelsen.
Ifølge BBR er der registreret en mobil dieselolietank fra 1982 på ejendommen. Tanken har dermed overskredet sløjfningsterminen. Det er oplyst, at tanken ikke længere anvendes.
I stedet er der etableret en dieseltank på 4.000 l fra 2008.
Etablering og sløjfning af en olietank, skal anmeldes til kommunen, jf. §§ 26 og 32 i
Olietankbekendtgørelsen.
Anmeldelsen foretages ved at indsende skemaet ”erklæring om etablering”, sammen
med en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. En kopi af tankattesten
skal desuden vedlægges eller evt. eftersendes.

1

Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Anmeldelse om etablering og sløjfning af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/
Anmeldelse om etablering og sløjfning skal foretages snarest muligt og senest den 1.
august 2018.

Gældende afgørelser
1. Afgørelse fra den 10. januar 2013 om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
2. Afgørelse fra den 4. august 2017 om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
Tilsynet
Husdyrhold
Ud fra ovennævnte afgørelser er produktionsrettigheden følgende:


Pr. 10. januar 2013 på 7.842 smågrise (7,3 – 32 kg) og 7.775 slagtesvin (32 –
107 kg) svarende til 231 DE.



Pr. 4. august 2017 på 7.842 smågrise (7,3 – 25 kg), 8.150 smågrise (25 – 32 kg
og 8.174 slagtesvin (32 – 107 kg) svarende til 247,6 DE.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Smågrise (7 – 31 kg)
Slagtesvin (31 – 116,8 kg)
I alt

6.800
6.800

31,38 Delvis spaltegulv
205,24 25-49 % fast
237

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:

Antal dyr

Smågrise (7,8 – 31 kg)
Slagtesvin (31 – 114,5 kg)
I alt

6.000
6.686

DE

Gødning / staldsystem

26,99 Delvis spaltegulv
194,98 25-49 % fast
222

1. august 2014 – 31. juli 2015
Art:
Smågrise (9 – 31 kg)
Slagtesvin (31 – 110 kg)
I alt

Antal dyr

DE

6.000
5.890

25,6
160
186

Gødning /staldsystem
Delvis spaltegulv
25-49 % fast

Gødning
Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:


Gyllebeholder på 980 m³ fra 1978. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. juni 2010.
Der er dykket indløb. Flydelaget er fuldt dækkende.



Gyllebeholder på 975 m³ fra 1992. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. juni 2010.
Der er dykket indløb. Flydelaget er fuldt dækkende.



Gyllebeholder på 3.200 m³ fra 2001. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. juni 2010.
Beholderen var tom ved tilsynet. Der er dykket indløb.

Logbøger er kontrolleret og fundet i orden.
Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderne.
Opbevaringskapacitet
Den beregnede produktion af gylle for dyreholdet i planår 16/17 er ca. 4.800 m3.
Samlet beholderkapacitet er ca. 5.100 m3. Opbevaringskapaciteten er beregnet til
mere end 12 mdr.
Al gylle udbringes om foråret.
Olietank
Følgende 3 tanke er registret i BBR:
- 1500 l mobil dieselolietank fra 1982.
- 2500 l nedgravet tank fra 1994.
- 2500 l dieselolietank fra 2002.
Den mobile dieselolietank anvendes ikke. I stedet er der etableret en dieseltank på
4.000 l fra 2008. Tanken er placeret i maskinhus / værksted.
Sprøjtemidler
Sprøjtemidler opbevares i kælder under beboelse.
Affald
Farligt affald (spildeolie) opbevares i kar i maskinhus / værsted, hvorved spild undgås.
Døde dyr
Død dyr transporteres til Vorhøjvej 2 for afhentning.

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.
2

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.

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:










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.

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.
Diverse
Afbrænding
Ved tilsynet er der spurgt om reglerne for afbrænding af træaffald fremkommet ved
fældning af træer.

Der henvises til vejledning om ”afbrænding af haveaffald”. Vejledningen kan ses på
kommunens hjemmeside: https://miljo.randers.dk/media/39323/afbraending-haveaffald-uden-skaeremaerker.pdf
Bjerre Bæk
Spørgsmål vedr. vandløbsrestaurering i Bjerre Bæk kan rettes til Natur- og Miljøafdelingen v. Hanne Wind-Larsen på tlf. 8915 1686 eller e-mail: hwl@randers.dk
Vejgrøft
Ved tilsynet oplyste du endvidere, at du i perioder har problemer med, at vejvand fra
Tvedevej ledes til dyrket areal på din ejendom.
For nærmere orientering kan du rette henvendelse til afdelingen for Veje og Trafik v.
Johanne Krogh på tlf. 8915 1899 eller e-mail: johanne.krogh@randers.dk

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

