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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Tjørnegårdsvej 29
CVR-nr. 25457757
Baggrund
Randers Kommune har den 7. maj 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Carl Johan Schultz fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Der er sket ejerskifte siden sidste tilsyn i 2011.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
Fortank
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelses § 9 stk. 4 skal fortanke have fast overdækning.
Fortanken, som er en tidligere gyllebeholder, har ikke fast overdækning.
Det indskærpes, at der etableres fast overdækning senest den 1. januar 2019.
Logbog
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22 stk. 5 skal driftsherren som led i
egenkontrolordning over flydelaget i gyllebeholderen løbende og regelmæssigt
mindst 1 gang om måneden føre optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og
tætheden af flydelaget til dokumentation af, at der er tilstrækkeligt flydelag.
Der føres ikke logbog.
Det indskærpes, at der fremover føres logbog.
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Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser
VVM-screening fra den 20. marts 2006.
Tilsynet
Husdyrhold
Der er en produktionsrettighed på 3.650 smågrise (10 – 30 kg) og 3.650 slagtesvin (30
– 102 kg). Der er ansøgt om miljøgodkendelse til ændring / udvidelse af husdyrbruget
til 6.000 slagtesvin (30 – 114 kg).
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for den seneste planperiode
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Slagtesvin (65 – 110 kg)

1.586

27

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr.
1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Der produceres udelukkende slagtesvin på ejendommen. Randers Kommune vurderer, at produktionen for seneste planperiode ligger inden for den tilladte produktion
for slagtesvin på 3.650 stk. (30 – 102 kg) svarende til ca. 87 DE.

Gødning
Der er 2 beholdere på ejendommen:


Gyllebeholder på 1.415 m³ fra 1995. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. maj 2017.
Der er etableret flydelag. Der er ikke ført logbog over flydelaget.
Pumpe til tømning af beholderen er fjernet.



Tidligere gyllebeholder fra 1987 på ca. 200 m³ anvendes som fortank. Hele
tankens kapacitet udnyttes ikke pga. indløb fra stalden.
Påmonteret pumpe til tømning af beholderen anvendes ikke. El er frakoblet.
Beholderen har ikke fast overdækning.

Der er etableret udleveringsrampe langs hele staldens vestside.

Opbevaringskapacitet
Produktion af gylle for dyreholdet i planår 16/17 er beregnet til ca. 575 m3. Samlet
beholderkapacitet er 1.415 m3. Opbevaringskapaciteten er således mere end 12 mdr.

Olietank
Der er ingen olietanke på ejendommen.
Døde dyr
Opbevares indtil afhentning under kadavercap ved indkørsel til ejendommen.

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:










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
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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.

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

Anni Nielsen
Miljøtekniker

